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Arsberättelse i Artilleri.
Af Föreclraganrlen i :?::1 Yetenskapsklassen kapten A. B. Jm·l.
(Uppliist ri r\ Kongl. Örlogsmanm,siillsbpets hiigti<lsdng rl. 15 ~ov. 1893.) .,

(Forts. fr sid. 32 )
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konstruktionerna inom artilleriets område,. särskildt det snabbnon.
skjutande, än att söka åstadkomma något 1~ytt system afsedt
att uttränga det nuvarande. Derför har man här hemrna med
mera lugn och framgång kunnat egna sig åt arbetet på att
uppbringa de inhemska konstruktirmerna till samma ståndpunkt
som de utländska inom samma områden o::'h har naturligtvis
dervid så mycket som möjligt sökt tillgodogöra sig de erfarenheter från andra länder, som stått till buds.
Ett vackert exempel härpå är elen 12 cm. snabbskjutande
kanon, som under hösten framstälts till prof af Aktiebolaget
Bofors-Gullspång. Då denna kanon i synnerhet h va i mekanis men beträffar är mycket sinnrik och företer flere ori')inella
anordningar, så tord e en något utförligare beskrifning på densamma vara af intresse.
Kanonen, som b estår af kärnrijr och mantel samt framför
denna ett band, är 46 kaliber lång och till~erkad af Bofors
osmidda martinstål. Den ha;· · i1;ga tappar utan h_-,ilar uti en
rekylmantel af gjutstål af i hufvudsak samrna konstruktion
som vid 57 mm. kanonerna. Rekylmanteln har på undre sidan
en hydraulisk bromscylinder och på des:; öfre en stark spiral·
fj eder, som efter rekylen återför kanonen i ::tffyrningsläge.
Rekylmanteln hvilar med tappar i lager på insidan af en
vertikalt stående ihålig gjutstålscylinder med en godstjocklek
'h'dskr.
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af 100 mm. och tjenstgörande på samrna gång såsom lavett
och pansarskydd. Uti cylinderns utåtvända sid~ ä1: en_ öppning för kanonen tillräckligt stor att tillåt~ höJ -~ngt~mge_n
och i den inåt vända sidan är uttagen en v2rbkal oppmng for
rek y lmanteln och bromscylindern. Cylinder_n s höj d är ej större
än att den rigtande har utsigt öfver skJutfältet genom en
horisontal springa lemnad emellan cylinderns öfre afskärning
och fartygssidans pansar. I höjd med denna springa är äfven
visirlinien anbragt. Cylindern h vilar på lavettagets bottenplan
dels genom en centralt i den förstnämnda uppgående midtelpivot, som uppbär större delen af tyngden och dels ge~om ~-n
rad af fritt liggande kulor, placerade emellan en C1rkular
ränna i cylinderns undre ändplan och en motsvarande ränna
i b~ttenplanet.
Sido- och h öjdrigtning verkställas medelst
tvenne rattar på lavettagets venstra sida, b el~gna inom be-:
qvämt räckhåll för de n rigtande. Dessutom finnes ett h?ftstycke liknande dem på ''Thules 11 l 5 cm. lavettage, med h v1J~e
stora sidorigtningsrörels er hastigt kunna verkställas, hvarv1d
den härtör annars använda ratten genom ett enkelt handgrepp
kopplas ifrån.
Liksom vid Canets och Armstrongs mekanismer verkställes
äfven här vppnandet genom en enda rörelse af häfarmen.
Kammarskrufven ( l, se figurerna) har form en af en ogiv
med afskuren spets och dess krökningsradie har sin medel~
p unkt så belägen, att vid kammarens öppnande . skrufven eJ
behöfver utdragas , utan kan direkt svängas åt sidan.
Kammarskrufven har som vanligt omvexlande släta och gängade
sektorer samt är m ed sin bakkant inskrufvad i en konsol~lncka
(2) eller baktill tä.ckt konsol-ring genom en gäng~, som ha1~
samma stigning som kammarskrufvens gängning. Konsolluckan
är rörli ')"t förenad med kanonen genom en vertikal gångj ernsbult ( :7); på denna finnes tvenne kugghjul (3 och 19) det
ena rörligt och det andra fast på gångjernsbulten. Denna
slu tar nedtill m ed en tf1pp för häfarmen (18), hvarmed mekanismen manövreras. I konsolluckan sitter en slid (4) rörlig i
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horisontal led; på sm framåt vända sida har denna en kuggstång (33), som utvexlar med det fast på gångjernsbulten
sittande kugghjulet (19), vid hvars vridning sliden drages åt
sidan geno m en öppning i konsolluckans kant. Inre ä~dan
af sliden omfattar bakre delen af kammarskrufvens midtelparti,
h vilket har form en af ett kuggsegment (31), mot h vilket svarar ·
ett antal på slidens insida sittande kuggar (3::?). Sliden slutar
med en säkerhetsklack (34), som ingriper i en urtagning i
J..:ammarskrufvens baksida och håll er skrufven fastläst så länge
sliden icke är utdragen. P å bakre sidan af sliden finnas två
kilformiga ryggar (24) liggande på h var sin sida om det i
kam mars krufvens kärnlinie liggande slagstiftet (5), som på
vanligt sätt påverkas af en omgifvande slagfjeder (6). På
slagstiftet finnas tvenne klackar (25) , h vilka vid slidens rörelse
utåt träffas af de kilformiga ryggarne och spänna slagstiftet,
hvilket dessutom bakom dessa klackar har en urtagning (27)
±ör affyrningsinrättning en. Denna består af ett trycke ( l1) i
form af en vinkelarm , hvars ena ända vid affyrningen verkar
mot en stång (7), som är rörlig emot kärnlinien i vinkelrät
rigtaing, och som tryckes uppåt af en spiralfjeder (8) så att
en på stången anbragt hake (26) tryckes mot slagstiftet och
kan insnäppa i dess urtagning (27), när det är spändt. rrrycket har en nedåtgående arm (28), mot hvilken svarar en
n! t1gning (30) i en på slidens baksida anbragt fläns (29) . I
kanten på konsolluckan finnes en af spiral~jeder påverkad
låsbult (13 och 14), som hindrar kammarshufven att vridas,
då konsolluckan är öppen, men a± kanonens gods tryckes
n ndan, så att skrufven frigöres vid stängning af luckan. En
klack (15) i skrufmodern, som ingriper i ett spår (16) längs
kamrnarskrufvens utsida, hindrar denna vrida sig förr än den
blifvit fullkomligt införd
Extraktorn (Fig. ö) utgöres af en i kanonens gods på sidan
om kammarshufven infäld regel ( l 0), som i främre ändan har
en hake, afsedel att gripa om patronhylsans fläns ; baksidan af
regeln är försedel med kuggar och utvexlar med det på gång-
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jernsbnlten sittande, men till konsolluckan fästade kugghjul et
(3} ,vid hvars vridning extraktorn utdrages.
,
För att öppna mekanismen föres häfarmen (18) bakat och
åt venster omkring 180°. Härvid vrides gångjernsbulten ( 17)
jemte det på densamma fästade kugghjulet ( 19) , hvilket åter
genom sin inverkan på kuggstången (33) på sliden
drager
denna utåt så att säkerhetsklacken (34) lemnar sin plats i
motsvarande urtagning på kammarskrnfven. Vid slidens fortsatta rörelse ingripa dess kuggar (32) i kuggsegmentet (31 ) på
kammarskrufven, hvilken härigenom vrid es i skrufmodern till
dess styrklacken (i 5) stannar emot spåret (lG), clå skrnfven är
losskrufvad ur motsvarande gängor i skrnfmodern.
Under
slidens rörelse komma de kilformiga ryggarue (:24 • att glida
mot slagstiftets klackar, så att detta drages tillbaka och haken
(26) på stången (7) snäpper in uti urtagningen ('2.7) på slagstiftet, hvarigenom detta hålles spändt. Då slidens r örelse är
slut, tvingas konsollu<;; kan att åtfölja gångjemsbultens vridning
härvid medtagande kammarskrufven.
Under konsolluckans
öppnande vrides äfv en det till densamma fästade kugghjulAt
(3) och utdrager extraktorn jemte patronhylsan, hvars fläns
omfattas af extraktoms klotormade ända.
Patronhylsan utkastas icke utan aBägsuas för hand, sedan
mekanismen öppnats.
Den på figur l och 2 synliga pendelinrättningen till förhindrand :; af förtidigt öppnande af mekanismen vid efterbrännino·
har ersatts med en annan mycket enkel och sinnrik
b
konstruktion.
Patronhylsans botten göres nemligen något
inbugtarl, omkring 4 mm. och slagstiftet tillåtes att röra sig
fram åt ett m otsvarande stycke derigenom att de kilform ade
ryggarne på slidens baksida blifvit afskurna vinkelrätt em~t
skrufvens bakplan . Klackarne (25) på slagstiftet kunna härt genom passera framför de afskurna ytorna på kilarne, hvarigenom sliden hindras att röras åt sidan förr än gastrycket
pressat tillbaka patronhylsans botten, så att denna blifvit plan
och derigenom hindrar slagstiftet att intaga sitt mest fram-
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skjutna läge. Klacl:arne på slagstiftet äro då så långt tillbakadragna att lägsta delen af kilarue kan föras in und er dem vid
mekanismens öppnande.
För att t. ex. vid klick kunna öppna kammaren måste
man med ett på slagstiftets bakre utskjutande ända anoragt
handtag draga ut detsamma några millimeter medan man
samtidigt för handtaget bakåt.
Affyrningen verkställes genom ett på rekylmantelns venstra öfre sida sittande handtagsformadt trycke, hvilket åverkar
en ofvanpå rekylmanteln fästad affyrningsledning.
Denna
består af en rund stång, som omslutes af ett rör ·. och af en
spiralfjeder hålles tryckt framåt; dess främre ända är förenad
med affyrningshandtage t och dess bakre tangerar mekanismens
aftryckare, då kammaren är stängd. Då man drager affyrningshandtaget bakåt, föres stången samma väg och affyrar
skottet. Den rigtancle intager en stadig och beqvä.m ställning
till venster om kanonen med stöd såväl a:f höftstycket som af
rekylmanteln, på hvilken han hvilar högra underarmen med
full fattning om aftryckningshandta get; venstra handen omfattar ena rigtningsratten.
Kanonen kan betj enas af en man utom den rigtande, meri
vid snabbeld erfordras dock helst 3 man, nemligen en, som
öppnar och stänger mekanismen, en, som tar ut den tomma
hylsan och en, som för in ny patron.
Den 13 och 14 sist!. September profsköts denna kanon
med sitt lavettage vid Bofors.
Projektilvigten var vid alla
~:>kotten ~O kg.
Profskjutningen afsåg visserligen förnämligast att pröfva
kanon, mekanism och lavettage samt visa deras funktinnering .
men samtidigt önskade man vinna någon erfarenhet om för
pjesen lämplig laddningsvigt och kornstorlek af nobelkrut.
Såsom redan blifvit omta1adt har det städse visat sig att
nobelkrutets förbränning är fullkomligt regulier d. v. s. att den
fo rtskrider från kornens yta och inåt med samma hastighet
på alla dera':l sidor. Egendomligt nog slutar förbrännii1gen så
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snart som trycket går ned så att genom att mäta de i lop]Jet
qvarliggande kornen kan man beräkna huru lång väg förbränningen har tillryggalagt från antändningen till dess att
projektilen lemnat loppet, som således blir ett medelvärde på
Denna är dock ej konstant utan
förbränningshastigheten.
växer, då gastrycket stiger. Som trycket är beroende på elen
utvecklade ga.:;ens mängd, så ut')fva förbränningshastighet och
tryck på hvarandra ett ömsesidigt stegrande inflytande, hvilket
vi svårligen kunna beräkna. 1\'Ien gastrycket är ej endast
beroende af förbränningens hastighet utan äfven på storleken
af den unel er förbränning varande ytan. Af denna orsak
spelar krutkornens form och storlek alltid en vigtig roll, men
detta är i ännu högre grad fallet vid de röksvaga krutsorterna.
Om vi t. ex. antaga 4 stycken kubiska nob elkrutkorn af 6
mm. sida och tänka oss samma krutvigt formad dels till en
stång af 24 mm. längd och 6 mm. höjd och breeld och dels
till en platta med g_vadratisk bas med 12 mm. sida och 6 mm.
höj d, så hafva vi 3 olika kornfor111er för samma g_vantitet. I
hvardera fallet är krutet konsummeradt, då förbränningen har
framträngt 3 mm. Om man nu beräknar förbränningsytans
storlek på l , 2 och 3 mm. djup från den ursprungliga ytan,
så erhålles nedanstående resultat:
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hvilken stor skilnad uti förbränAf dessa siffror framo-år
o
ningsyta, som erhålles genom förändring af kornformen: Om
man fränser variationen i förbränningshastigheten och antager
denna konstant, blir den utvecklade gasmassan direkt beroende
af förbränningsytans storlek, och som maximitrycket i kam-
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l
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mm. '

l

Tre mm.
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maren väsentligen beror af den först utvecklade gasmassans
volym, så är lätt att inse vigten af att hafva den ursprungliga
förbränningsytan så liten som öfrig::J, omständigheter tillåta.
Af de trenne här anförda exemplen på kornform är elen
kubiska den vanligaste för nob elkrut eller baliistit, stångformen
den, som användes för kordit och plattan en form, som möjligen funnit använduing utomlands men icke blifvit begagnad
härhemma för än vid profskjutningen vid Bofors 1:! cm.
snabbskjutande kanon. De vid detta tillfälle använda kornstorlekarue voro:
6 X 12 X 12 mm.
5 X 10 X 10 mm.
4 X 8 X 8 mm.
Som dock endast en mindre qvantitet fanns att tillgå af
hvarclera sorten, användes 15 mm. svartkrut vid hastighetsskjutningen och vid de höga tryckskotte11.
Såsom synes af nedanstående uppgifter om vid profskjutningen erhållna tryck med nobelkrut öfverstego de i intet fall
2300 atm. hvaremot svarade en hastighet af 732 m. nJ;edan en
annan kornstorlek med något lägre tryck gaf 739 m. utgångs hastighet.
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om, emedan säkerheten mot för tidigt öppnande vid efterbränning såsom här ofvan omtalats beror af formen på patronhylsans botten
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De oförbrända krutkornen, som efter skotten lågo qvar i
lopp et och i patronhylsan voro ganska stora, då trycket varit
lågt, men minskades gradvis i mån som trycket had e varit
högre. Så t. ex. voro deras dimensioner efter 3:dje skottet
2 X 7 X 7 mm., efter ll:te skottet had e dimensionerna gått
ned till 0,6 X 5,5 X ö,o mm. och i l:d:te skottet var krutet
fullkomligt förbrändt.
U nder profskjutningen användes både elektrisk och mePatronhylsorna användes hvardera 3 till 4
kanisk affyrning.
gånger; de behöfde ej ompressas mellan skotten, men bottnen
måste göras konkav efter användningen, innan hylsan ladd ades
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Sedan de sjelfgående minornas uppkomst och de första
torpedobåtarnes konstruktion har som bekant detta vapenslag
varit stadt i en snabb utveckling med afseende på såväl minornas skottvidd som på deras och båtames fart. Sedan man
numera kommit derhän att 25 knops fart och deröfver ej höra
till ovanligheten hos minbåtarue och att minornas skottvidd i
allmänhet kan utsträckas till 800 m., framställer sig helt naturligt den ±rågan, huruvida våra mindre snabbskjutande vapen
äro nog kraftiga, nog lång- och välskjutande för att kunna
uppfylla sitt ändamål att afslå minbåtsanfalL
För att söka erhålla svar på denna fråga, anställdes i
september en jemförande profskjutning med två- och fyrpipig
25 mm. kulspruta och 38 mm. snabbskjutand e kanon. Skiutningen verkställdes af en kommission, som till sin rättelse
hade erhållit föl i ande program:
''Profskjuiningens ändamål är att söka utröna dels hvilket
af nyssnämnda vapen, som bäst lämpar sig för afslåencle af
minbåtsanfall och dels i hvad mån dessa vapen äro i stånd
att afslå dylika anfall uneler omständigheter, hvilka med afseende på a±ståncl och tid för eldgifning så mycket som möjligt
likna dem, som antagas uppstå med nuvarande ökade hastighet hos minbåtarue och skottvield hos minorna.
Härvid antages att minbåtens fart uppgår till 20 knop
:Samt att den si elfgående minans skottvidd kan utsträckas till
.SOU meter.
Då elden mot ett så litet mål som en minbåt knappast
iorde kunna börias på större atstånd än 2000 m., så följer att
minbåtsanfallets afslåencle måste ske på en distans mellan 2000
·Och 800 m. samt att den för eldgifning tillgängliga tiden ej
kan antagas längre än som erfordras för att med 20 knops
fart genomlöpa en sträcka af 1200 m., d. v. s. vid pass 2
minuter.
Som skjutningen i förevarande fall ej kan utföras under
-större fart än omkring 10 knop, men å andra siclan elden ej
får pågå längre än under nyssnämnda för afslående af ett

Jcmfvrandc
försök med ·

snabbslj.
pjescr.

minbåtsanfall beräknade tid, 2 minuter, så må: te afståndet
2000 till 8CO m. från målet delas uti tvenne lika långa anlopp,
det ena från ~COO till 1400 ·och det andra från 1400 till 800
m., under hvilka farten lämpas så, att tiden för hvardera
anloppet blifver densamma, som skulle erfordrats för hela väglängden, om farten varit 20 knop.
lYiedeltalet af de vid båda dessa anlopp erhållna träffar
anses beteckna vapnets förmåga att afslå ett minbåtsanfalL
Vid skjutning med 38 mm. kanon användes granat och
sprängstyckena uppfångas emot en vid pass G m. bakom målet
uppstäld skärm af lämplig storlek:'.
För skjutningens utförande \ar en l: a kl. kanonbåt stäld
till kommissionens förfogande.
Såsom mål användes en på en flotte uppstäld minbåtstafla
af G mm. j ernplåt.
Angående förloppet och resultatet af skjutningen inhemtas
följande af kommissionens rapport.
Med hvarj e vapen afskötos 4 serier der af två på det längre
och två på det . kortare anloppet, h varigenom tvenne värden
på hvarje vapens förmåga att afslå minbåtsanfall erhöllos.
Medeltalet af dessa värden borde således läggas till grund för
j~mförelser'I n edanstående utdrag ur protokoliat är detta
medeltal angifvet, äfvensom andra på grund af skjuti1ingen
erhållna j emförelsepunkter.
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Härvid är dock att märka att blott genomgående träffar
medtagits i beräkningen.
Talen 4,25, 0,25 och l 175 borde således enligt programmet
beteckna de trenne vapnens relativa förmåga att afslå minbåtsanfalL Häraf skulle då framgå, att den 4-pipiga kulsprutan
vore det för nyssnämnda ändamål lämpligaste vapnet, men
kommissionen anser för sin del, att för ett rätt bedömande
af de olika vapnens förmåga i nu ifrågavarande afseende fordras att äfven taga i betraktande följ ande omständigheter
nämligen :
1. att hva1~je träff från 38 mm. kanon ger ett betydligt
större hål än en dylik från kulsprutan;
2. att en 38 mm. granat till följd af sin sprängverkan i
verkligheten åstadkommer långt större skada än en 25 mm.
projektil ; och
3. att träffprocenten för 38 mm. kanon visat sig vara
ungefär fyra gånger så stor som den för fyrpipig kulspruta.
Då härtill kommer elen omständigheten att kulsprutans
eld utan något som helst hinder fortgick under de fyra serierna, men både klickar och försvårad extraktion förekom vid
38 mm. kanonen, samt att extraktorn söndrades i ena serien
på det kortare hållet, hvarigenom 18 sek. under sista delen af
anlopp et ej kunde användas till skjutning, så torde man kunna
antaga att ett ännu större antal träffar under normala omständigheter skulle hafva erhållits med kanonen.
Såsom
ytterligare skäl till det ringa träffantalet med kanonen framhåller kommissionen att anordningen för dess uppställning var
för sva.g, så att hela systemet vid skottlossningen kom uti en
häftigt skakande rörelse, som i hög grad generade skytten
samt försvårade och försenade rigtningen. Emellertid anser
kommissionen att, oberoende af ofvannämnda för 38 mm.
kanonen ogynsamma förhållanden, det erhållna resultatet betydligt förändras då man medtager sprängbitames antal. Om
man divider&.r antalet märken nti skärmen med antalet träffar
i minbåtstaflan, erhålles omkring 17 sprängbitar från hvarje

projektil. Om också eJ alla dessa sprängs tycken verkat förödande på minbåten så torde man dock kunna antaga, att
detta gäller om 50 ° o af dessa och att således för h varje
träffande projektil 9 sprängbitar böra hafva skadat mir:båtens
inre.
Af det härofvan gjorda utdraget ur skjutprotokollet synes,
att tör 38 mm. kanonen erhållits ett medelvärde af 1,1 5 träffar
under ett anfall, det vill säga minbåtens inre har genomkorsats
af 1,75 X 9 = 16 sprängstycken under det fyrpipiga kulsprutan har träffat med 4,25 kulor.
Deraf torde framgå, att äfven vid de ofvan omtalade försöken, under hvilka 38 mm. kanonen arbetade under ogynsamma omständigheter, en minbåt i verkligheten skadats mera
genom i38 mm. kanonens 1,u, än genom elen fyrpipiga kulsprutans 4,25 träffar.
Häremot kan anföras, att många sprängbitar af 38 mm
granaten torde vara mindre än en 25 mm. projektil.
Det
synes dock kommissionen som om detta förhållande fullt motvägdes cleraf att, då i minbåtens inre det finnes så många
ömtåliga delar, som, erbjudande ringa motstånd, kunna skadas
af det minsta sprängstycke, denna omständighet bidrager att
göra verkan af en enda på så sätt kreverand e 38 mm. granat
'tön·e än den af flere träffande 25 mm. projektiler.
Såsom slutresultat anför kommissionen derföre, att ehuru
medeltalet träffar med 38 mm. kanon varit mindre än med
fyrpipig kulspruta. likväl det förra vapnet eger företräd e
framför det senare, då det gäller att afslå minbåtsanfall
Antinge'1 man på grund af ofvanstående ntletlning i likhet
med kommissionen anser att 38 mm. kanonen visade siD"
o
lämpligare än kulsprutan eller i detta afseende hyser någon
annan åsigt, så torde · man dock kunna enas derom, att det
vore önskvärdt att hafva ett vapen, på hvilket man kunde
lita med mera trygghet än på någotdera af de nu sinsemellan
jemförda. För att söka . komm a till nåo-ot
afo·örande
i detta
o
t:>
afseende har Marinförvaltningen antagit ett erbjudande af
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Stockholms Vapenfabrik att ställa en 37 mm. automatisk
Maximkanon till dess förfogande för att dermed anställa skjutförsök.
Denna pjes är i allt hvad som angår den mekanism, somåstadkommer rekylkraftens användning för automatisk matning, endast en förstorad modell af samma uppfinnares automatiska kulspruta af gevärskaliber.
Rigtningen verkställes
med ett skulderstycke och affyrningen genom att trycka på
en aftryckare, som sitter vid ett pi;;tolhandtag. Om man hastigt släpper fram aftryckaren igen så går endast ett skott
men i motsatt fall fortsätter vapnet att skjuta med en hasighet
af 260 skott i minuten så länge matningen fortgår. Patronerna
äro mycket korta och liksom gevärskalib erns inträdda i ett
band, förmedelst hvilket matningen sker. I hvarje patronlåda
fö rvaras ett dylikt band innehållande 60 patroner; ±ör lådan
finnes en ställning på pj esens högra sida så att den åtföljer
vapnets rörelser. Proj ektilen är en med perkussionsrör törsedd
stål- eller tackj ernsgranat.
Denna automatiska kanon har
inom de större marinerna tillvunnit sig mycken uppmärksamhet. Tyskland har öfverenskommit med Maxim-Nordenfeltbolaget om att få tillverka elylika pjeser vid egna verkstäder
och i Frankrike hafva omfattande försök gjorts, såsom kan
dömas deraf, att man enligt uppgift skjutit ej mindre än 16000
skott för profning af modellen.
Att dessa törsök utfallit fördelaktigt kan man sluta sig till deraf att Maximbolaget under
so mmaren erhållit beställning af franska regeringen på tjugo
stycken 37 mm. automatiska kanoner för försökens fortsättande
i större skala I n edanstående tabell äro sammanförda några
uppgifter om denna p j es.

Sl --

Kaliber .................... .. ......... .
Total vigt ................ . .......... . .. .
» liingrl .......... , ................. .
Re ffiing (likformig) ... .' ................. .
J_,avettagcts vigt ..... . ....... .. ........ .

mm.
kg.
mm.
kaliber
kg.

37,00

HJO
165~

hvarf på 30

152

Tackjornsgrana t: Yigt ................... .

0,;

längd ......... . ........ .
spriinglac!dning .. . ...... .

mm.
gr.

l ii

Stå lgran at: \·igt ................. . .. . ... .

kg.

o,,,

längd ..... . ............... .

U3

!11111,

01

sprängladdning .... .... ...... .
Patronhylsa: l'igt . .................... .

gr.

1(j

k o•

O,J GI

läng•! ........ .. ........... .
Patron: vigt ........................... .

mm.

Dö

kg.

O,GI

längd .............. ....... .. .. .

mm.

löD

Kmtladdning:

O'

80 gr. sva rtkrut eller
32 gr. röksvagt krut

43 gr. röksl'agt krnt

Y tJ

J-+3 m.

i:i4D

111.

y _jt)J

302 m.

335

111,

Ywoo
Y2ooo
V:;ooo

:_J.j-f llL

2öS m.
1G9 m.
112 111.

1G7 m.
114

lll.

Genom trän gning i sm.-j em:

Yir! mynningen ........ .
Pet 100 m ........•.....

51 milJ.

1 På 500 m . .... · ' .......

33 mm.

57
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De försök med nyare SI}rän.Q:ämnen såsom laddnina i gra-

.nynresprang.
.
~
b
ämnen.
nater, hv1lka omtalades 1 föregående årsberättelse hade , såsom
~

,

vi påminna oss, led t till det resultat, att Bellit, som visat sig
vara det enda möjliga af de försökta ämnena, ej ansågs ha±va
så tydliga företräden framför vanlio·t
handg-evärskrut , att det
b
vore skäl att frångå detsamma såsom laddning i granaten.
Härmed kunna försöken med de hittills profvad e sprängämnena
auses vara afslutade, hvilket dock ej hindrar att man fm·tfarande måste uppmärksamt följa fi·amställningen af nya sprängämnen af samma klass för att möjligen finna något som förenar fullkomlig säkerhet vid handterandet och vid skottlossningen med tillräcklig lätthet att bringa till . fullständig explosion och afsevärdt större spräiJgverkan än handgevärskrutet.
Under namn af G.-A.-massa hade i början på året till försök framstälts en nitroförening, som uppfylde åtminstone vissa
af dessa önskningsmål i så hög grad, att det, ansågs vara skäl
att genom skjutning försöka huruvida det äfven fylde de öfriga.
Vid denna profskjutning som egde rum i Mars, skötos
tvenne 17 cm.-granater laddade med G.-A.-massa och förseelda
med en tändladdning af bomullskrut samt med perkussionsrör
mot en 35 mm. tjock stålplåt I båda skotten sprängdes projektilen vid genomgång af plåten, men icke af G.-A.-massan utan
af bomullskrutladdningen medan G.-A -massan utan att hafva
antänclts kastad es omkring i större och miuclre bitar. För att
utröna om sprängämnet kunde bringas till Rxplosion genom
a;tt proj ekti len träffade en plåt, som elen ej kunde genomtränga,
.sköts en 17 cm. granat ladelad såsom de förut omtalade
emot
.
ett;.. stycke af ·en 27 cm. stålplåt. Projektilen ·sprang vid anslaget mot plåten i en mängel små bitar och största delen af
G.-A.-massan syntes hafva exploderat - dock återfunnas några
mindre bitar, som ej förbrunnit, - plåtstycket spräcktes i
irenne bitar, hvaraf en slungades 8 m. inåt skottvallen. Explo.sionen syntes hafva varit våldsam.
För jemförelse skull sköts derefter en granat laddad med
handgevärskrut mot liknande mål. Plåtstycket förblef vid
)

detta skott helt, men slungades 6 m. inåt vallen, projektilen·
sprang ej i så små bitar och spräng\'erkan "var ej så häftig
som i föregående skott.
Derefter sköts emot ett plåtstycke af -samma ~j'ocklek (270
mm.) som vid föregående båda skott med en 16 r.m. pansargranat af stål laddad med G..-A.-massa, · men E;i· försedel med
rör eller täncllacldning.
Projektilen inträngde 320 mm. i plåten men exploderade
ej utan återkastades hel utan nämnvärd formförändring. Då
den plundrades, befanns den del af G.-A.-massan, som legat
närmast laddningsrummets spets, hafva blifvit -kolad svart
genom värmen vid anslaget. Samma pansargral.1at ladelades
derpå med handgevärskrut oeh sköts emot l;ahsartafla af samma
tjocklek som förut. Härvid genomträngdes' 27 em.-plåten och
projektilen sprang i backningen, hvilket resultat måste anses
synnerligen fördelaktigt, när det gäller · att skada af pansar
skyeldade fartygsdelar.
Af de utförda profven framgick tydligt att G.-A.-massan
ej lämpar sig såsom sprängladdning, emedan elen är för trög
Fö-rsök med
.att bringa till explosion.
uytt pr-Tkus'
el e - f örsön:
L
mecl nyare spräng- s-ionsrör.
s ed an el et un el er J:.>töregaen
ämnen visat sig att vårt hittill:3 an vändit perkussionsrör M;64 är
alldeles för okänsligt för de mål, hvilka under strid till sjös i
.allmänhet kunna förekomma, så har ·under det förflutila året· anstälts försök med ett perkussionsrör af nyare konstruktion,
h vilket gifvit mycket goda resultat. · Detta rör, -som i lni.fvuclsak liknar ett, som för ett par år seelan blifyit ;:~ntaget i engelska flottan under namn af ''clirect ac.t(ondt\'z~n, inskrufvas i
projektilens spets . och antändes !genom den 1'formföränclring,
som det . erhållm:, då projektilen träffar något hård t föremål.
För detta ändamål finnes inuti röret ett tändstift i form af
·en kort, men temligen grof nubb, som af en koppatskifva fasthålles i rörets -medellinie ' och så att •dess spetJ är rigtacl· emot
iändsatsen men ett par millimeter ifrån densamma. U ta n för
kopparskifvan är inskrufvacl en täckande skifva kallad säker2idskr.

1. •<:jör.

189"'.
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h etspluggen. Då denr1a vid anslag mot något hårclt föreml\l
tryckes in, verkar den på tändstiftets hufvud så att stiftet antänder tändsatsen. I rörets bakre ända är inskrufvad en bricka
med 4 stycken tändpiller af knallqvicksil±ver i ändamål att
gifva sprängladdn ingens antändning en så kraftig impuls, som
under föregående års försök med nyare sprängämne n visat sig
Yara nödvändig för att erhålla en god sprängverka n af handgevärs krutet.
Det första pro±vet, som törs öksröret und erkastades, afsåg
att utröna, huruvida fara förefann s, att det kund e explodera.
genom sådaua . stötar och slag, som vid handterand et af ammunitionen kunna. _för ekomma.
Ett rÖr fi ck fritt falla från en höjd at 4,H m. mot en jernpl åt, ett annat -inskrufvad es i en 15 cm. granat och nedsläpptes från samma h öjd mot j ernplåtAn och ett tredj e inskrufva:des i en 24 cu1. gr~nat, h varefter gra11aten, hängande i .en
talja, und er svängning fick stöta emot en skarp kant på bakplanet af en 24 cm. kanon. Vid alla dessa tre prof stukades
röret, i synnerhet vid det sista, men ej i något åstadkoms rö:rets antändning.
Sedau man sålunda sett, att röret ej var för lätt antändbart, öfvergick man till att pröfva huruvida det var tillräckligt
lättantändli gt för att äfv en på de långa hållen, der projektiIens anslagshas tighet är liten kunna bringas till explosion emot
ett mål, konstruerad t ungefär som en opansrad fartygssida . il>f
j ern . eller stål.
_
Som 12 cm- gr~naten 1\I. 79 är den lättasta af de pTojektiler:, för hvilka d~t nya perkussions röret är afsedt, använde:;
denna vid profningen med reducerad laddning, sqm gaf gr;a,naten s~mma anslagshast ighet som stridsladdni ngen skulle
gifva på 5,000 1p. eller, det längsta afstånd, som upp~ättning.en
medger. Anslaget n1.o t . målet var dels vinkelrätt och dels ;me.~
en vinkel af' 1;? 0 emellan m~slagsrigtningen och den träflade
ytans normal. D etta senare emedan nedslagsvi11keln på 5,D(X)
m. är omkring 15°.
. ;·) <

-
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Först sköts 3 skott med laddad granat emot ll,o mm.
j ernplåt uppfästad -på 60 mm. plank. Alla pr~j ektilerna
exploderade strax bakom taflan och gåfvo respekt1ve 41 , 51
och öö märken af sprängstyck en uti golf,· väggar och tak
rnmmet bakom taflan.
För att ytterligare pröfva försöksröret s lättantäiidli ghetoch clå de moderna krigsfartyge ns ej granatskydd ade öfvervattenskrop p till icke obetydlig del utgöres af plåt, h vars tjockle k är mindre än 12 mm. så skötos nästa tvenne skott mot
Ii,', mm. plå1 dels stödd mot 60 mm. tjock plank och dels fri
från backning. Hesultatet af dessa båda skott blef detsamma.
som vid skjut ning mot ll, ö mm. plåt.
__ .
~ästa försök afsåg act pröfva, hl.u~wida röret tände emot
sandvalL Två barlastade 12 cm . granater utan sp,rängladdning skötos mot sandvallen den första med samma hastighet
7
249 m., som föregående skott; men som r öret i denna granat
~'>.i exploderade , så afsköts den andra med stridsladdni ng ~ch_
480 m. anslagshast ighet. Höret i denna sei1are granat exploderade .
.
. 1 ..
Man försökte nu meJ en plåttjocklelz af 3,o mm. utan backni ng och erhöll åfven här med 250 m. anslagshast ighet s~~ma sprängverka n som vid 11,; mm. plåten.
· - ·
Slutligen försöktes rör'e t emöt endast trätafia och visa~e
det sig då, att man ±ör att erhålla antändnin? mås~e utskrufva
tlen i rörets f1;ämsta änd a sittande säkerhe~splugge:1, hvilken
vid aJla föregående försök l€mmats qvar. F Ör att utröna ~~-k er
hetspluggen s i1iverkan sköts ett skott -mot 11,:·, mm. plåt utan
dylik plugg och det visade sig då, att röret ej exploderade
lll(J t jernplåt, om: pll1ggen är utskrufvacl.
'
Till sist sköts ett skott med 27 cm. laddad grånät och
~'tridsladdning mot 11,o mm. j ernplåt. Verkan på skjutv~ilen
var betydlig, ta fl an var kastad 8 1 2 ' m1• i rigtning mot kanon~n,
bakre väggen helt och hållet sönder och . 23 takbalkar afslagna
oc:h hängande n edåt .
'
.
De utförda -försök en visa, att det nya perkiJssions röret är
~i ock
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uti hög grad okänsligt för ovarsam behandling på samma gång
som det är snabbt, kraftigt oc:h säkert verkande vid skjutning
äfven mot de tunnaste plåtar och med den minsta anslagshastighet, som bör kunna ifrågakomma. Dessutom behöfver ingen
sprint eller dylikt borttagas vid projektilens införande i loppet såvida ej målet skulle utgöras af träfartyg (hvilket dock nu för
tiden kommer att bli ytterligt sällsynt) eller jordverk, i hvilka
fall säkerhetspluggen bör utskrufvas. En annan förC:el med
detta rör är att det ~j skjuter fram utanför projektilens gods,
hvari&~nom det i minsta möjliga grad är utsatt för vådastötar.
·l ' '

Gevärsfrågan
har under året bringats ett god t stycke
närR epe tergevar.
.
.
.
mare sm lösmng. Alltsedan repetergevärens konstruktiOn så
utveckl.~ts, att de uti många länder blifvit antagna till tjenstebruk, h·~r :flerfaldiga gånger framhållits önskvärdheten att dylika
gevär flonskaffades för :flottans räkning. Man har dervid påpekat at~ · de skäl, som kunna anföras emot repetergevärens införande vid armen - fara för ammunitionsslöseri och deraf
följande ammunitionsbrist samt flen stora anskaffningskostnaden
- ej gälla för flottan. 'l'iden för handgevärseldens afgifv-ande
under en sjöstrid blir så kort och det ombord medförda ammunitionsförrådet kan lätt göras så rikligt, att fara för brist
i tillförse1I1 ej kan uppstå, hva1j emte det för :flottan erforderliga antalet gevär ej är så stort, att kostnaden behöfver lägga
något oöfverstigligt hinder i vägen för deras anskaffande.
Då under sistlidna Februari en kommission blifvit tillsatt
för att för armens räkning utreda h vilket af de befintliga modellernl).. af repetergevär, som erbjuder de största fördelarne,
så erhöll äfven en sjöofficer order att deltaga i kommissionens . arbeten . . u r hans häröfwr afgifna rapport äro följ ande
uppgifter hemtacle.
K,9mmissionen ntförne omfattande försök med 3 olika gevär nemligen af lYiansers, Krag-Jörgensons och Mannlichers
konstruktion, samtliga af 6,;, mm. kaliber.
Med afseende på mekanism ansåg kommis;;ionen enhälligt
..
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att Mausergeväret är det bästa, hvm~j err1te det äfven i enlighet med af styresmannen för Carl Gustafsstads gevärsfaktori
afgifvet yttrande är det billigaste i tillverkning.
Beträffande den kaliber, som bäst lämpar sig för :flottans
behof, så erhålles visserlige)1 åtskilliga fördelar genom att minska densamma från 8 till 6,c, mm. men de kunna ej anses så
stora att de uppväga olägenheten att hafva en särskild ammunition för flottan.
De fördelar, som skulle ernås genom att minska kalibern äro:
u~:'I l fn,lr,r ;;rw s, större tn'i(f,äkr:rltet, ökad in t r ä n_qnings(örmrl.qa
mili skarl rP.J~yt, min~krrrl patronviyt och deraf ulwd pusonliy am1nllil.itio11Sllf:·ustm"nq. Af dessa fordelar är det de båda sist
nämnda, hvilka visa största vinsten vid öfvergåug till mindre
kaliber. 2\ien lika talande som dessa skäl äro för armen lika
ovigtiga äro de för flottan. De öfriga tördelarue äro ej så stora
att de hvar för sig eller tillsammantagna böra afgöra frågan,
då så tungt vägande motskäl finnes.
I rapporten framhålles särskildt fördelame af att gifva
flottan s manskap ett kortare gevär än det nuvarande. HärJgenom skulle vinnas
att vapnen vida mindre än h vad nu är fallet blefve utsatta
för stötar,
att de blefve lättare att hancitera ombord i minbåtar och
1 vanliga båtar, samt
att den kortare piplängden är lättare rengjord.
D e olägenheter, som åtfölja en förkortning af p1pans
längd äro:
en i någon mån minskad ballistisk effekt;
ökad svårighet vid sigtningen tillfölj d af mins·kningen 1
-visir längd,
häftigare rekyl derigenom att vapnets vigt minskas,
skj~1tning på två led omöjliggöres samt
att geväret ~j med samma fördel kan användas som stötvapen .
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Då flottans manskap väl sällan kommer att underhålla en
långvarig handgevärseld, ej heller skjuta på 2 led eller möta
rytterianfall, så böra de tre sista af de uppräknade olägenheterna kunna helt och hållet frånses.
Af de tvenne återstående är den ±i.irsta af mera teoretisk
än praktisk betydelse så länge man ej går under en piplängd
af 60 till 65 kaliber.
För flottans behof föreslås derför ett Mansergevär af
nyaste konstruktion med rum för 10 patroner i magasinet, me~
minsk ad piplängd till omkring 500 mm. samt af samma kallber som armens gevär.
Då kanonbåten !Jisa förlidet år förseddes med förändrad
• g af
o
"
F·,ro1, n·m
anskaffades för hennes 15 cm. kanon fran Eangbestyckning
st_åltumu;
bro stålverk en skyddsskärm af omkring 32 mm. tiocklek.
pldlm,
Som ej några profbestämmelser varit fogade till beställningen af denna plåt, men som man dock önskade att skaffa
sig någon kännedom om materialets beskaffenhet, företogs _en
profskjutning emot tvenne stycken, som fallit vid bearbetnmgen af skyddsskärmen. Det ena stycket härdades först ~ vatten och sedan i olja~ det andra stycket underkastades mgeu
härdning utan r epresenterade m aterialet i skyddsskärmen. Vid
användes 38 mm massiv projektil.
skJ'ntninaen
.
b
Först skötos fyra projektiler emot den plåtremsa, som e.1
undergått någon efterbehandling, sedan den afstuckits vid
skyddsskärmens bearbetning.
Medelst den från Orensot erhållna formeln
0,;;,

V= 1900. ~o
1' ,J

. EO,•

hvari V är anslagshastigheten i 111, a kalibern i dm , !l projektilvigten i kg och E plåttjockleken i dm, beräknas den för genomslagning af god fransk stålplåt erforderliga anslagshastigheten.
För den ifrågavarande plåttjockleken finnes denna vara 4fl l
m. men vid skjutningen visade det sig att plåten nätt och jemt
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genomslogs redan vid en hastighet af omkr. 3~l5 m. således 6G
m. mindre än en härdad fransk stålplåt (acier durci) at samma
tjocklek skulle erfordrat. Dessutom sprack plåtstycket redan
vid första skottet och flere sprickor uppstodo vid det tre dj e.
Det andra plåtstycket, som var något tjockare, borde enJigt samma beräkningsgrund ej genomslås förr än vid 471 m.
anslagshastighet. Emellertid inträffade genomträngning r edan
vid 439 m. således 32 m. und er den beräknade. Plåtstycket
erhöll () skott, hvarat 4 alldeles tätt intill hvaranclra. I tredj e
skottet visade sig en spricka och i det sj et te uppkommo fyra
sprickor, så att en del af plåtstycket lossnade.
Försöket visade, att härdningen betydligt förbättrat materialet ehuru det . ej lyckats komma upp till jerimhöjd med
de franska plåtarne. Sl~ilnaden var dock ej större än att elen
uppmuntrade till fortsatta försök.
Någon tid efteråt inbj ödos Fin >pong, Bofors och Motala
att hvarclera sända till Carlskrona en stålplåt af 30 mm. tjocklek och en meters sida i fyrkant. Om inbjudningen hörsammades, skulle plåtarue genom flottans försorg och på dess bekostnad underkastas profskjutning i enlighet med ett samtidigt
meddeladt program
De inbjudna sände h vardera en plåt, utom Bofors, som sände
två, af hvilka den ena endast var efterbehandlad med härdning och anlöpning efter gjutningen . . De öfriga 3 plåtarue
voro valsade och, med undantag af lVIotalaplåten, härdade.
Enligt ofvanförda formel erfordras 446 m. hastighet för att
med en 38 mm. projektil nätt och jemt genomslå 30 mm. plåt.
I öfverensstämmelse med det uppgjorda programmet börjades beskjutningen af hvardera plåten med denna anslagshastighet. Vid den valsade Boforsplåten, som blifvit något
för tunn, endast 29 mm., gjordes eu motsvarande reduktion
uti anslagshastigheten.
Då alla plåtarue g enomträngd es med 445 m. minskades
hastigheten gradvis i de följande skotten tills man kom till
den punkt, der plåten Fätt och jemt kund e utestänga projektilen.

-noGenomträngning utan kraftöfverskott erhölls
''i <l Motala-pLHen med V=
V=
, Fmspong ,
V=
, Bofors gjntna
,. Bofors Yalsade , V=

377 m. eller ")8 m. mindre ii n efte r formeln,
43:! m.
400 m.
401 m.

,
,
,

,

13 m.

45 m.
:3;) m.
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Enelast Finspangsplåten visade någon benägenhet att
spricka, dock såsom det tycktes ej på grund af projektilernas
kilande verkan utan tillföljd af elen stora bugtning, som uppstod genom de .föri1yade anslagen.
Af försöket framgi ck således att ingen af de framstäida
plåtarue fullt 1.-unde uthärda jemförelse med det franska ,acier
durci'\ ehnru vid ett par af dem skillna:len ej blef större än
att försöket tydligt uppmanar till förnyade ansträngningar.
Resultatet af skjutningen ansågs emellertid under närvarande omständigheter så pass godt, att frän alla tre verkstäderna infordrades anbud på skyddsskärm till det för kanonbåten [',·d bestälda 15 cm. lavettaget. Som dock hvarken Finspang
eller :i\lotala kunde valsa plåtar af den bredd, som erfordrades
för denna skyddsskärrn , så stannade beställningen hos Bofors,
som genom sm tillverkningsmetod kan göra sig oberoende af
valsningen.
Ehuru den nu inför Sällskapet framlagda öfverblicken af
tilldragelserna inom vårt sjöartilleri endast i korthet berört de
vigtigaste bland ·dem eller sådana, som hafva mera allmänt
intresse, så torde dock af densamma framgå att årets arbete
varit både mångsidigt och i flere at!>eenden fi·amgångsrikt.
Många frågor vänta väl ännn sin lösning, men vi kunna med
godt mod uttala den förhoppningen, att vi skola finna den, ty
vi äro inne på den väg, som, der ej ekonomiska skäl hindra
fullföljandet, säkert leder till målet -- det är försökens väg.

Tldsh·lft i Sjöväsende12. Häftet 1894.

"Foto1it. Gen. 5,'-ttib.Lit..A:n~t. ~t( H ~1dt.
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Arsberättelse inom 5:te vetenskapsklassen 1893.
Af föredraganden, Kapt. H. v. Arbin.
(Uppliist inf6r Kong!. Örlogsmannasiillskapct i Jan. 18\H).

Viirnpligtslagen. Vid slutet af år 1892 erhöll landtförsvarsfrågan en länge eftersträfvad lösning. Under de sista dagame af November antogs nemligen af den till urtima möte
sammankallade Riksdagen ett af regeringen framlagdt förslag
till förbättrad härordning.
Denna härordning, som är grundad på 90 dagilrs beväringsöfningar, kräfde åtskilliga forändringar i värnpligtslagen, för
hvilka det torde tillkomma föredraganden inom 5:te vetenskapsklassen att lemna en sammanfattad redogörelse.
Hufvaddragen af de nya bestämmelserna äro, enligt lag
angående ändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen, gifveu
Stockholms Slott den 2 December 1892 följande:
Hvarje svensk man är värnpligtig från och med det kalenderår under hvilket han fyller 2l år, till och med det, under hvilket han fyller 40.
Värnpligten fullgöres i beväringen och landstormen.
Beväringen delas i första och andra uppb ådet. Tjenstetiden är 8 år i första uppbådet och derefter 4 år i andra uppbådet.
I krigstid bestämmer dock endast behofvet tjenstetidens
längd för det uppkallade manskapet.
Värnpligtig är, sedan han blifvit inskrifven, skyldig att
fö r sin utbildning tjenstgöra under fredstid i 90 dagar, hvilken
tjenstgöring skall fullgöras vid flottan samt vid rytteriet under
det första beväringsåret, men vid öfriga vapenslag under ~ år1
med 68 dagar under det första året och 2~ dagar under det
andra.
Då rikets försvar det kräfver, må Konungen, efter statsrådets 'hörande inkalla beväringens forsta uppb åd eller de
större eller mindre delar deraf, som finnas behöfliga.
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Derest, i anseende till krig eller fara för krig, det för rikets försvar finnes nödigt att äfven beväringens andm uppbåd
-eller någon del deraf i skilda orter eller vid olika vapen inkallas, må Konungen derom förordna, sedan han statsrådet
hört och, såvida Riksdagen ej är samlad eller inom trettio da_g ar skall sammanträda, låtit riksdagskallelse utfärda.
Utom de Förenade Rikenas gränser må beväringens första
uppbåd vid hären användas endast till rikeLs försvar oeh efte r
det att statsrådet blifvit hörclt samt riksdagskallelse utfärdats.
Utan Rikselagens medgifvande må beväringens andra uppbåd
vid hären ieke användas utom de Förenade Rikenas gränser.
Bestämmelserna rörande landstormens tj enstskyldighet hafva
ej undergått någon förändring.
Den, som uneler sammanlagclt minst 2 år innehaft anställnmg vid härens eller flottans stam eller vid härens eller flottans reserv, anses hafva fullgjort sin beväringsöfning, men
skall efter afgången från sagda anställning, så - länge han i
följd af sin värnpligt qvarstår i beväringen: tillhöra dess för.,fa
uppbåd.
Den, som uneler minst 2 år varit inskrifven såsom stude_
rande vid universitet eller annan statens högskola tillhör likaledes första uppbådet under hela sin tj enstetid i beväringen.
Inne7ånarnas på Gotland hittillsvarande undantagsställning
inför värnpligtslagen är, genom de nya bestämmelserna, helt
oeh hållet upphäfd.
Med år 1894 träda bestämmelserna angående öfningstiden
i full kraft.
Sådant är i sammanfatt-ning det innehåll värnpligtslagen
·erhöll genom de beslut 1892 åra urtima Riksdag fatta•:Ie.
Genom dessa beslut är sålunda vapenöfningstiden ökad
från 42 till 90 dagar. De värnpligtiges tje:1stetid är förlängd
med 8 år, från 32:a lefnadsåret till oeh med det 40:de. Beväringen är delad i tvenne uppbåd, hvaraf det första innefattar
tvenne årsklasser mera, än be;·äringen i sin helhet innefattade
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enligt 1885 års värnpligtslag. Det andra uppbådet åter innefattar 4 årsklasser, hvadan till rikets försvar numera kan inkaJlas l ::l årsklasser i stället för 6 Första uppbådet erhöll desslikes ett stort oeh betydelsefullt tillskott i den studerande ungdomen. Ett väsentligt tillägg fiek likväl värnpligtslagen derigenom, att dagaflöningen för de värnpligtige under tjenstgöring
höj des från :C O till 50 öre.
DagaRöningens storlek faststäides dock ej i lagen, utan är
den, liksom förut, beroende af särskilda bestämmelser och kan
sålunda möjligen ändras. Anledning härtill finnes nog, då en
dylik förmån är främmande för den allmänna värnpligtens
grundsatser.
Med ifrågavarande riksdagsbeslut inträdde värnpligten i
sitt fj er de utvecklingsskede, rälmaclt från 181 ::l, då värnpligtsideen återupplifvades oeh värnpligtsinstitutionen ånyo infördes
i Sverige.
Under denna period har den värnpligtiges tjenstetid ökats
från 5 till 20 år oeh öfningstiden från 12 till 90 dagar . . Inskrifningsväsendet har förbättrats; kontrollen öfver de värnpligtige skärpts oeh ett ordnaclt inkallelsesystem kommit till
stånd.
H varje förbättring i värnpligtsorganisationen har emellertid åstadkommits mot vederlag af den på jordegendom hvilande försvarsbördan. Så framkallades 1812 "Inrättningen af
allmänna beväringsmanskapet'1 genom nödvändigheten att göra
"några jemkningar och törändringar i utskrifningssättet af det
redan faststäida förstärkningsmanskapet", oeh med 1892 års förbättrade värnpligtslag töljde en fullständig afskrifning af grundskatterna samt rustnings- och roteringsbördans aflyftande.
Innan Riksdagen beslutit båtsmanshållets sättande JJå vakans, egde ej värnpligtsorganisationen någon större bet~dels e
för flottan. Helt annorlunda gestalta sig förhållandena nu, sedan organisationen af flottans stam undergått genomgripande
förändringar och sedan stammens numerär nedbringats till ett
minimum.
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Värnpligtens tillämpning börjar derför att träda i förgrun·
den, äfven vid sjöförsvaret, och detta kan ej längre ställa sig
främmande för en organisation, som steg för steg undanrödjer
motsvarande äldre institntioner.
Den förbiitt 1·ade hiit'-

Andamålet med den förbättrade härordningen var att, med

on lningen. bibehållande af den bestående grunden, söka göra den arme

vi ega fullt fåltmessig. Medlen voro ökning af beväringens
utbildningstid; uppsättande af åtskilliga nya regementen och
kårer; utj emning af nummerstyrkan mellan de förutvarande
samt utveckling af reservbefälsinstitutionen.
.Med den förbättrade härordningen skall armen kunna på
fältfot uppsätta, utom försvarskrafterna å Gotland, 6 armefördelningar, en sj elfständig infanteribrigad och en ka vallerifördelning.
H vmj e armefördelning skall utgöras af:
2 infanteribrigader om 6 batalj oner,
kavalleriregemente om 4 sqvaclroner,
l fältartilleriregemente om 6 batterier,
l kompani ingeniörtrupper samt
erforderliga trängtrupper.
3:e armefördelningen uppsätter utom ofvanstående trupper
en sj elfständig brigad, sammansatt af 7 batalj oner, afsedel till
kustbefästningarnas försvar.
Kavallerifördelningen utgöres af:
2 regementen om 2 bata\joner, hvardera på 4 sqvadroner,
samt
:2 ridande batterier.
Genom denna organisation har fälthären ökats med 8 1/2
batalj oner infanteri och l O fältbatteri er.
För att fälthären må kunna hållas fulltalig under krig,
skola, utom ofvanstående trupper, följande depottrupper mobiliseras, nemligen:
24 bataljoner infanteri,
10 sqvadroner
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9-12 tatterier
2 ingeniörkompanier, och
trängdepot, hva~"till kommer
fålttelegrafafdelning samt
fästningsw och etapptrupper.
Kostnaderna för omorganisationen äro beräknade till
3,773,970: 18 kronor, hvaraf 2,161,464: 34 för ökade beväringsöfningar och 1,612,505: E:.4 för organisationsförbättringar.
Med den nu omnämnda indelningen af armen hafva truppförbanden blifvit likformiga till styrka och sammansättning -en omständighet, som i hög grad befordrar enkelhet och reda
vid truppledningen; hvar:je armefördelning har erhållit en ändamålsenlig organisation med hänseende till de olika vapenslagen, och medelst depottrnpperna har det för hären betydelsefulla eraättningsväsendet ordnats.
Men förbättringarna i härordningen stannade ej vid den
nya och ändamålsenligare indelningen af armen på fältfot.
:E'ör att möjliggöra en snabb mobilisering måste hären
nemligen redan i fredstid haiva en organisation, som motsvarade fältindelningen.
Den omorganisation, som de olika vapenslagen för detta
ändamål skola undergå är följ ande:
stamstyrkorna skola utjemuas vid samtliga indelta infanteriregementen inom I -- V armefördelningarna till 1.000 nummer
per regemente ;
Norrbottens, V esterbottens och J ep} t lands fältjägarekårers
samt Vesternorrlands beväringsbataljop skola ombildas till regementen, genom en ökning af manskapsstyrkan till 7()0 munmer vid de tre förstnämda, samt till 500 nummer vid sistnämda kår.
Dessa regementen skola uppsättas medels_t värfning. I
händelse af mobilisering ökas· ytterligare. den11a stamstyrka med
f. d. st,a manstäldrt till l ,COO nummer, och på så sätt erhålla
dessa nybildade reg0menten lika sta).nstyrka med de indelta
regementena i södra Sverige.
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N erikes regemente och Lifregementets grenadierkåi· hafva
sammanslagits till ett regemente kalladt ''Lifregementet till fot.,
Nummerstyrkan vid Hallands bataljon· och Vermlands fältjägarekår skall nedsättas till den stamstyrka, 400 nummer, som
erfordras för att hvardera karen skall kunna uppsätta en fältbataljon och ett depotkompaui;
Numerären vid Blekinge och Hallands bataljoner skall
blifva lika och är vid hvardera faststäld till 180 nummer;
I N ordand skall uppsättas ett kavalleriregemente genom
ökning af sqvadronernas antal vid J emtlands hästjägarekår
från 2 till 5.
En sqvadron från Kronprinsens husarregemente skall öfverflyttas till Lifgardet till häst, hvarigenom dessa båda tegementen få samma storlek och blifva organiserade på 5 sqva-·
droner liksom öfriga armefördelningars kavalleriregementen.
Skånska husar- och dragonregementena skola ombildas till
värfvadt kavalleri, med eri kapitulationstid ±ör manskapet af
8 år.
De tre artilleriregementena ~kola omorganiseras till 6, ett
för hvmj e armefördelning.
Af de nybildade regementeila skola 5 mobilisera 6 faltbatterier, och ett 8 batterier. Regementet med 8 batterier är
förlagdtJ till Skåne,• och två af dess batterier, som äro ridande,
skola tilldelas rytterifördeli1ingen.
De två till Karlsborgs fästning förlagda batterierna af Göta
artilleriregemente skola ombilda~ till tvenne fästningskompanier
under sj elf.ständigt befäl.
'!'t ·
· ·
Stamstyrkan skall nedsättas vid Vaxholms arti1lerikåt från
100 till 75 ma:n, ·••r
Vid Ingeniörtrupperna skall uppsättas ett park:lwmpani
vid hvardera Ingeniörbataljonen.
l
. SluMigen skola de ·m1v·a:rande trängtrupperna orga~isem~
på 4 bataljoner, två större och två niibc1re, hvar~f de två stÖhe
skola mobiliser:t trängforrrtationer 'för tv'enne, och de två 1niri.!.
dre hvardera för en armefördelnirig.
· '
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Medelst dAssa åtgärder har hvmje armefördelning blifvit
ett organisatoriskt helt redan under fredstid - armetördelniiJgscheferna hafva erhållit befäl öfver de trupper, som de,
vid ett eventuelt krig, komma att fi)ra och trupperna kunna
mo biliseras inom sitt eget armefördelningsområde.
Det större befålsbehof, som den nya organisationen medför,
tillgodoses dels genom ökning af antalet officers-, underofficersm. fL andra befattningar vid stammen, dels genom att nytta
drages af reservpersonalen i vidsträcktare mån än förr.
Tillägga vi slutligen att sjukvårdsväsendet erhållit en mera
militärisk-teknisk organisation, derigenom att en sjukvårdsbyrå
inrättats i armeförvaltningens intendentsdepartement och att
en särskild Intendenturkår blifvit uppsatt, för att handhafva
det för en kraftig krigföring så vigtiga intendenturväsendet,
så torde dermed hufvuddragen af elen förbättrade härordningen
v ara angifna.
Rörande sjöbeväringens ö±ningar bestämdes i sammanhang Födag till
med elen nya härordningen att dessa skulle ske dels i land o~norgam:_~_a..
"
,
'
'
twn af SJOunder befal fran armen under 60 dagar, dels ombord å fartyg manskåren.
un der befäl från flottan, de återstående 30 dagarna. Kostnaderna skulle bestridas med anslag från flottan.
Då emellertid en elylik dualism i värnpligtiges utbildning
ej ansågs meclgifva ett- · nöjaktigt användande af elen utsträckta
vapenöfningsticlen, så framlades till innevarande års (1893)
Riksdag en Kongl. Proposition, enligt hvilken sjöbeväringen
:>kull ~ öfvas- med befäl från -fl0ttan unqer ltela sin utbildningstid.
Ofningsticlen skulle, enligt denna proposition, delas mellan
förberedande militära öfningar i land ,och öfningar o:mh91'd å
fl ottans fartyg, de senare tillsammans med spe.c ialutbilliadt
manskap .'
., , : , ,
.
En sådan öfningscykel .kunde likväl ej anordnas, för såviP,t
el stammens öfningar allt .för. myqket skul1e åsidosättas, .uta;Ji
en genomgripande omorganisation af ,sjömanskåren . -;- enligt
de utredningar, som verkstälts inom Kongl. Marinförvaltufungen.
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Orsakerna hvarför så ej kunde s,kR, var, dels otillräcklig tillgång på befäl och underbefäl, dels brist på utrymme i kaserner och exercislokaler.
Den Kongl. propositionen Yann emellertid ej Riksdagens
bifall, men då den behandlade en af de vigtigaste frågorna
inom sjövapnet, så torde det vara på sin plats, att här något
närmare redogöra för densamma.
Hela manskapsstyrkan i sjömanskåren skulle, enligt propositionen, utgöra 3,100 man, hvilken- styrka beräknades vara
tillräcklig fur att tillgodose mobiliseringsbehofv et af stammanskap.
lVIanskapet i sjömanskåren skulle anställas för en tjenstetid
af 6 år; 1,600 man enligt litt. a) med ständig tjenstgöring under hela tjenstgöringstiden och 1,500 man enligt litt. b) med
tjenstgöring för sin utbildning under en viss del af tjenstetiden.
Inom hancltverkareafdeln ingen skulle manskap antagas endast enligt litt. a). Inom öfriga afdelningar både enligt litt.
a) och litt. b).
Manskapsstyrkan enligt litt. a) skulle rekryleras i första
}land från skeppsgossekåren och i mån af behof bland manskap,
som förut varit anstäldt enligt litt. b) samt dessutom genom
antagning af ynghngar och maskinister på sätt gällande reglementen föreskrifver.
lVIanskapets qvarstående i tjenst efter utgången af de sex
åren gjordes beroende af r-ekapitulation. Rekapitulationstide n
föreslogs till 6 år.
Endast de, som fullgjort fordringarna för uppflyttning till
underofficerskorpra l, skulle vara berättigade att rekapitulera.
Öfrigt manskaps rekapitulation skulle bestämmas på grand af
särskild pröfning.
Hva1je man anstäld enligt litt. a) skulle likvisst tillförbinda
sig att utöfver de sex åren, för hvilka han anstälts, ~jena ytterligare två åT, .för hvatje • examen i l\nderbefälsskola, han
kunde komma att aflägga.
lVIanskapsstyrkail, anstäldt enligt litt. b) skulle fördelas på
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6 årsklasser, hvardera om 250 man. Tjenstgöringstiden föreslogs till 2 år och 4 månader och skulle antagningen ske på
senhösten.
lVIanskapet skulle anställas på de vilkor, som gälla för den
nuvarande värfvade stammen, men det skulle ej avancera längre än till 2:a klassens sjö män. Dess tjenstgöringstid skulle
innetatta tiden från den l Januari ena året till den l April,
två år efter det anställningen skett.
Rörande fördelningen af de båda kategorierr:as manskap i
yrkes- och tj enstbarhetsklasser föreslogs att matrosafdelningens
totalnumerär skulle minskas med 440 nummer, handtverkareafdelningens med 45 och minörafdelningens rned 60 samt att
elclareafdemingen skulle ökas med 40 nummer. Samma yrkesafdelningar inom fasta stammen skulle enligt förslaget öR:as:
matrosafdelningen med 360, hand tverkareafdelningen med 5,
minörafdelningen med 40 och eldareafdeiningen med 90 nummer.
Enligt den plan för öfningarne, som bifogades Kongl. Marinförvaltningens utredning i ärendet, skulle den allmänna kursens öfningar i exercisskolan och ombord försiggå under tiden
från den l Januari till den l Juli. I öfrigt skulle inga förändringar ske i stammens öfningar.
Sjöbeväringen vid Carlskrona station skulle inkallas i tvenne
kontingenter, och vid Stockholms statio~1 i en kontingent.
Första beväringskontingen ten vid Carlskrona station skulle
inkallas den 15 Maj och öfvas i land till den l Juli, hvarefter
öfningar ombord skulle vidtaga och fortgå till den 15 Augusti.
Andra bevätii1gskontingen ten vid Carlskrona station och beväringskontingenten vid Stockholms station skulle inkallas den
l Juli och öfvas i land till den 15 Augusti och ombord till
den l Oktober.
Kostnaderna för denna organisation beräknades till l ,395,575
kronor , emot 1,406,538: 99 kronor, som är kostnaden för den
nuvarande organisationen. I denna beräkning ingår likväl ej
dagaflöningen till manskap et under sjökommendering, hvilken
'I idskr.

1.
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aflöning skulle utgå, liksom nu är fallet, från anslaget till flottans öfningar.
Det åsyftade ändamålet med omorganisationen nemligen
f).tt bereda tillräcklig befälstillgång och utrymme i kaserner och
exercislokaler för de värnpligtiges öfningar, har man sålunda
sökt vinna, dels genom en ökning af det fasta stammanskapet,
dels genom att minska sommarkontingenten af det värfvade
manskapet, dels genom att förlägga detta manskaps första utbild11ing till vårmånaderna, samt slutligen, hvad Carlskrona
station beträffar, genom att inkalla sjöbeväringen uti tvenne
omgångar.
Ccwl~h·ona

m·l'illcrikår.

Med år . 1892 inträdde frågan rörande det fasta kustför.
·
svaret 1 ett nytt. och betydelsefullt skede.
Vid sagda års lagtima Riksdag framlade Kongl. Maj :t, enl~gt hvad vi torde erinra oss, en proposition om uppsättandet
af en fästningsartillerikår för sj öbefästningarne vid Carlskrona.
Kåren skulle, enligt propo~sitionen bildas, dels af nyuppsatt befäl och underbefäl, dels af manskap tillhörande sjömanskårens fåstningsartilleriafdelning.
Denna propqsition bifölls af Riksdagen och 189:600 kronor
uppfördes å sjöförsvarets ordinarie stat till en fästningsartillerikår.
För utredning af en del frågor rörande den nya kårens
organisation och förläggning m. m., tillsattes i Oktober 1892
en komite, hvilken inlemnade sitt betänkande till Kongl. Maj:t
under den ::!1 .:Sistlidna December.
Enligt denna komites förslag, skulle kåren förläggas till
Carlskrona station och dess personal utgöras af stam, reserv
<>ch beväring.
Stamstyrkån föreslogs till:
30 officerar~?, ·
l bataljonsläkare,
29 underofficerare och
360 P'}enige. .
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I denna manskapsstyrka innefattades:
32 förste~ konstaplar,
32 andre konstaplar,
l~ sjukvårdare och
8 horn blå::. are.
Reserven skulle utgöras af dem, som blifvit vid kåren antagna såsom reservofficerare eller reservunderofficerare samt i
öfrigt af den personal, som enligt gällande författningar på.
grund af åtnjuten fyllnadspension äro vilkorligt tjenstskyldig
eller som erhållit afsked med tillstånd att i kårens reserv qvarstå.
Beväringen skulle utgöras af dem, som enligt värnpligtslagen och inskrifningsförordningarne, äro vid kåren tjen&tskyldiga. Det a:!ltal värnpligtige, som årligen borde vapenöfvas
beräknades alternativt till 350 eller 500 man, beroende af huru
månaa
årsklasser som skola inkallas vid en mobilisering.
b
Fi'ir vinnande af anställning som officer vid kåren föreslog
k orniten samma kompetensvilkor, som finnas föreskrifna för
landtartilleriets officerare; dock skulle kadett, efter aflagd afgångsexamen vid sjökrigsskolan, kunna vinna inträde vid kåren, derest han i öfrigt ansågs lämplig.
Reservbefälet skulle anställas och befordras efter samma
grunder, som äro faststäida för armens reservbefäl.
stammanskapet skulle rekryteras genom anvärfning för en
tid af 3 år med rättighet för den anvärfvade, att, om så pröfvas för tjensten gagneligt, rekapitulera på ett eller flera år.
Åldersgränserna: inom hvilka anvärfning fick ske, sattes till 18
och 2ö år. Manskapets antagning skulle ega rum i början af
November. Den årliga rekrytkontingenten beräknades till98man.
Med afseende å aflöningen för kårens personal föreslog
korniten densamma, som finnes i stat faststäld för Vaxholms
artillerikår, med den skilnad likväl att sergeanternas aflöning
vid Carlskrona artillerikår föreslogs till en krona i stället för
80 öre, hvartill den uppgår vid Vaxholms artillerikår.
Kårens beklädnad ansåg komitf'm böra göras i öfverensstämmelse med sjömanskårens.
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För manskape ts utbildning föreslogs en rekrytsko la och
en manskaps skola.
I ~·ekrytskolan skulle rekryten erhålla sin första utbildning .
Skolan skulle taga sin börian vid ingången af Novembe r månad ena året och fortgå till utgången af Septembe r månad det
clerpå följande året, med afbrott under stammens sommaröf ningar. I rekrytsko lan skulle äfven unelervisn ing lemnas i de
för andre konstapel sexamen föreslagna ämnena.
I manslmpssl.:olan skulle de, hvilka icke aflagt andre k onstapelsexa men, åtniuta unelervisn ing i de, för denna examen
föreskrifn a ämnena; öfrigL manskap, som icke är kommend erad t i andra skolor, skulle i denna skola utveckla och underhålla den praktiska färdighet, som i rekrytsko lan förvärfvat s.
Manskaps skolan skulle fortgå under vintermån aderna.
För underbefa lets utbildning föreslogs en konstapels - och
en sergeantsk ola.
Krmstapds skolan skulle hafva till ändamål att, såsom namnet angifver, utbilda konstaplar . Denna skulle fortgå från början af Oktober till slutet af April, hvarefter sommaröf ningar
skulle vidtaga.
Se1·.r;emdsko!an skulle hafva till uppgift att lemna den
ytterligar e utbildning en, som erfordras för befordran till under-.
officer. Undervisn ingen i denna skola skulle ega rum under
samma tid, som i konstapel sskolan; dock skulle sornmaröfningarna vara atslutade till tiden för beväringe ns inrycknin g.
Kårens manskap indelas, enligt komiLens förslag, i följande
tj enstegrad er och tjenstbarh etsklasser , nemligen:
förste konstapla r,
andre konstapla r,
l :a klassens nrtilleriste r,
artilleriste r.
Tj enstbarhe tsklasseu l :a klassens artilleriste r, h vilken innefattar till befordran kompeten ta artilleriste r, som härför åt nj u ta
arvode, men icke befordrats , tillkom i ändamål att vid en mobilisering hafva en ytterligar e tillgång af till underbefä l lämp-
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liga personer, utan att derför gifva befälsgrad i fredstid åt
flera, än som är förenligt med tjenstens nöjaktiga beclrifvande.
Enligt den stat för kåren, som korniten vidfogat sitt betänkande, uppgingo kostnader na för kåren till 303,902: 04 kro-·
nor, hvilka kostnader skulle betäckas, dels af det förut omnämda anslaget å 189,600 kronor, dels af de nuvarand e fästningsarti llerikomp aniernas andel af de till siömanskå rens värfva de stam utgåend e anslagen, h vilken andel uppgår tillll4,302 : 04
kronor.
K omittms förslag gillades af Kongl. l\Iaj:t med undantag
af h vad som angick kårens beklädnad och förvaltnin g.
Angående beklädnae len bestämde Kongl. .M:aj:t att densamma skulle göras i likhet med den för Vaxholms artillerikå r
fas tstälda. F tir förvaltnin gen vid kåren uppföreles arvode m. m.
åt en intende::t i den af Kongl. 1\faj:t framlagda staten. Dessa;
~1ndringar i komitE'ms förslag alstrade några rnbbninga.r i den
af komiteu uppgjorda staten. Sålunda minskades det i sistnämda
stat upptagna antalet sergeante r från 20 till 19 ; arvoden upptogas enelast till 56 konstapla r och 32-l :a klassens artilleriste r
7
i stället för till 64 inom hvardera tjenstegrac len; antalet sjukvårdare nedsattes från 12 till 8.
Då den af korniten uppgjorda staten, som af Kong!. Maj :t
i hufvudsak godkände s högst betydligt afviker från den af
1802 års lagtima Riksdag beviljade och faststäida staten så
framlade Kongl. .Maj :t till innevaran de års Riksdag en proposition angående vissa ändringar i organisati on af Carlskron a
artillerikå r. Denna propositio n var grundad på den af korniten
föreslagna normalsta ten med de j emkninga r i densamma , h varti ll ofvanståen de ändringar gifvit anledning .
Kongl. Maj:ts propositio n afslogs emellertid af Riksclagen 7
så att ännu är frågan om Carlskron a artillerikå rs organisati on
ej definitivt löst, men grundade förhoppni ngar lära finnas att
frågan under den närmaste framticlen kommer att afgöras i öfveren:>stämmelse med det af Kongl. Maj:t senast gjorda förslaget.
Genom Carlskron a artillerikå rs uppsättan de har föregåend e

-

104-

tiders sjöartilleriregementen ersatts och en, sedan dessa regementens indragning, städse känd och erkänd brist i f'j öbefåstningarnas bemanning upphäfts.
Sjöförsvarets personal kommer att betydligt ökas med den
nya kåren och den för sjötjenst utbildade delen af nämnde
personal befrias från uppgiften att bemanna sjöbefästningarue.
Mobiliseringsförmågan hos sjöförsvaret höjes härmed och hvarje
del af det kustförsvar, som sorterar under flottan , såväl det
rörliga som det fasta, får sina representanter, hvilka erhålla
hvar sin speciela del af tjensten, hvaråt de uteslutande kunna
egna sig. Detta allt torde verka särdeles fördelaktigt på sj öförsvarets hela utveckling och på dess tjenstbarhet vid ett
eventuelt krig. Med tillfredsställelse kan man sålunda helsa
tillkomsten af den nya kåren och samtidigt hoppas, att med
denna kår kustartilleriet må utvecklas derhän, att en fullständig
samorganisation mellan detta vapen och flottan uppkommer, på
det att de, som i krig kunna komma att strida sida vid sida
och derunder hafva samma operationsföremål nemligen den
fiendtliga flottan, redan under freden måtte komma i tillfälle
att blifva förtrogna med hvarandras krigskonst och de medel ,
som stå den ena eller den andra tillbuds att fylla sin uppgift.
Reglementen
m. m .

Under året hafva följande nya instruktioner anbefalts att
på försök tillämpas, nemligen:
Förslag till skjutinstruktion för Flottan II, 1867---89 års
gevär samt 1884 och 1887 års revolver ; och
P. 1\f. för bevakningstj ensten.
Derj em te har Kongl. Maj :t genom nådiga generalorder af
den 10 Juni befalt, att de reglementen och instruktioner m. m. ,
hvilka äro anbe±alda att lända till efterrättelse för fästningsartilleriet vid armen, jemväl skola tillsvidare användas med afseende å utbildningen och undervisningen vid Carlskrona artillerikår.
Den nya skjutintruktionen, som är afsedd att komplettera
den äldre af år 1887, är uppstäld i hufvudsaklig öfverensstäm-
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m el se med denna. I princip skilj a s1g de båda skj utinstruk~
tionerna från hvarandra deruti, att revolverskjutningen för
manskap betydligt minskats i den senare instruktionen och numera endast utföres till det omfång, som erfordras för att göra
karlen skicklig att handhafva vapnet. Denna skiljaktighet be~
tingades af den förändring, som vidtagits i manskapets beväp- •
ning ombord.
Hufvudinnehållet af de båda skjutinstruktionerna är i öfrigt lika. I det sista förslaget är blott iakttaget de förändringar hvartill vapnens förbättrade egenskaper och den ökade erfarenheten med afseende å skytteutbildningen gifvit anledning.
P. 1\f. för bevakningstjensten har ersatt cle i sjötjenstgöringsreglementet faststäida äldre bestämmelserna i detta hänseende, emedan dessa ej längre voro tillfyllestgörande, sedan
den nya sj ö krigsmaterielen tillkommit.
Ifrågavarande P. l\1. är delad i trenne afdelningar, hvaraf
en lemnar föreskritter för bevakning i allmänhet, en för sjöstyrkas bevakning och en för landstigen trupps bevakning.
Innehållet a± P . .M. är i allmänhet i form af instruktioner,
mera afseelda att tjena som handledning åt dem, hvilka ha±va
att ombesörja och leda bevakningen, än som ett reglemente,
hvilket lemnar nograuna föreskrifter för hvarje antaget fall.
P. l'\1. för bevakningstj ensten tillämpades under sommareng
eskaderöfningar och torde, på grund af den derunder vunna
erfarenheten, komma att omarbetas ±ör att sedermera· fastställas såsom instruktion för bevakningstjensten vid flottan.
Genom fastställaneJet af armens reglementen och instruk~
tioner vid Carlskrona artillerikår, har förutvarande reglementen
rörande fästningsartilleriafdelningen upphäfts, nemligen den del
af Reglemente för sj ömans kårens skolor och praktiska tillämpningskurs er, som afhandlar fästningsartilleristens utbildning
samt vidare förslag till bestämmelser för skjutöfningar vid
Kungsholms fästning. Utbildningen vid Carlskrona artillerikår
har deriger1orn erhållit en mera landt- än sjömilitärisk riktning·
Af öfriga för flottan gällande Teglemeilten äro sjötjenst-
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göringsreglementet och artilleriexercisreglementet under omarbetning, och reglementet för flottan I delen har under året
undergått rätt vidlyftiga förändringar, bland hvilka vi i korthet anse oss böra omnämna, de nedanstående emedan de stå
i sam band med ämnen, som tillhöra 5:te vetenskapsklassen.
Sålunda har med afseende å den inre styrelsen vid sj öe ta• blissementen följande ändringar vidtagits.
Vid förfall för varfs(~hefen att utöfva si t t embete ellrr för
ordföranden i förvaltningsdirektionfln att deltaga i direktionens
sammanträde, öfvertages den' förstnämda befattningen af den
till grad och tur äldste militära departementschefen vid varfvet
och den senare befattning af den till grad och tur främste militära ledamoten inom förvaltningsdirektionen. Förut stadgade
reglement et, som bekant, att den äldste departementschefen
eller äldste ledamoten i förvaltningsdirektionen skulle, vid ifrågavarande fall~ öfver·taga nämda befattningar, vare sig dessa personer tillhörde militära eller civila kårer.
Rörande vården af skepp och inventarier hafva vi att anteckna följande ändringar.
F öreskrifterna för fartygens förläggande i beredskap hafva
-omarbet ats och rustningsst adierna inskränkts till tvenne beredskap och uppläggning. Rustningstiderna inom de olika beredskapen äro numera bestämda
inom 1:a beredskap:
till 48 t immar fö r fartyg tillhörande 1:a fartygsklassen;
till ~4 timmar för fartyg tillhörande 2:a och 3:e fartygsklasserna och ångkranpråmar ;
inom 2:a beredskap :
till 5 dygn fö r stridsfartyg tillh0rande l: a klassen;
till 3 dygn för stridsfartyg tillhörande 2:a och ile klasserna
samt ångkranpråmar; och slutligen
till 8 dygn för öfnings- och skolfartyg samt transportfartyg.
stationernas beklädnads- och sjukvårdsförråd hafva uppdelats uti t renne förråder: beklädnads-, sängp~rsedel- och sjukyårdsförr åden; hvaraf beklädnads- och sängpersedelförråden

-

107-

vid hvardera stationen handhafves af beklädnadsförvaltaren.
sj ukvårdsförrådet åter omhänderhafves vid Carlskrona station
af sjukhusförvaltaren, men vid Stockholms station af beklädn adsförval tar en.
Den törändring, som vidtagits uti förrådens omfattning består förnämligast deruti, att från sjukvårdsförrådet har blifvit
öfverfördt till sängpersedelförrådet sängservis för ma~skapets
inkasernering samt till beklädnadsförrådet beklädnadspersedlar
±ör allmänna sjukvården vid stationerna och å deras fartyg.
Beträffande sj ömanskårens bekläd,n ad har genom ändringar
af §§ 133 och 134 i Reglementet I delen, dels ny beklädnadsstat blifvit för nämda kår faststäld, dels de ekonomiska fördelar, som voro förenade med ådagalagd aktsamhet och ordentlighet med afseende å beklädnadens vård ' så till vida minskats r
att endast hälften af behållningen af årets beklädnadspenningar tillfaller karlen, under det att den återstående behållningen
redovisas bland beklädnadsanslagets allmänna tillgång.
Härmed har j ag sökt lemna en kortfattad redogörelse för
elen organisatoriska verksamheten på det militänt området inom
vårt land under det förflutna arbetsåret. Innan jag afslutar
årsberättelsen, anser jag mig böra tillägga några ord angående
den nya norska lagen om sj öbeväringens utskrifning, h vilken
trädt i kraft den l Juli innevarande år, emedan det kanske
kan vara af intresse att se, huru värnpligtssystemet utvecklas.
inom Skandinaviens båda mariner.
Enligt "Lov om udskrivning af Sj0vmbningen", gifven Kri·
stiania slott den 6 Juli 1892, skola alla sjöfarande och i sj öf ar tsrullorna uppförda eldare och maskinister utskrifvas till
t j ens t vid sj öväpningen det kalenderår, uneler h vilket de fylla
22 år.
Till sjöfarande hänföres hvarje värnpligtig, som minst uppnått halfbefarenhetsgrad i början af sitt 22:a lefnadsår. Med
baHbefaren förstås den, som 12 månader idkat utrikes sjöfart
efter fylda 15 år.
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Tjenstetiden i sjöbeväringen är 13 år.
. Utskrifning af sjöfarande sker vid de så kallade "sjoses:sionerna", hvilka i allmänhet inträffa i Mars månad. Vid dessa
sessioner afgöras spörsmål rörande de värnpligtiges tj ens t barhet. De, som på grund af mindre kroppsfel ej · anses lämpliga
till egentlig krigstjenst utskrifvas som '~sjomilitrere Arbeidere'1•
Uneler de sista 30 dagarue före det sjösessionerna taga sin
början må ingen utskrifningsskylclig mönstra till utrikes sj öfart. För underlåtelse att inställa sig vid sessionerna kan utskrifningsskyldig åläggas intill 4 månaders arbete vid örlogsvarf.
När en sjöfarande värnpligtig blifvit tillfölj d af vistelse
utomlands, förbigången vid utskrifningen, skall han inställa sig
vid den första sjösessionen, som eger rum efter hans återkomst.
Uneler mellantiden må han endast mönstra för kortare resor.
Öfningstiden är minst 70 dagar och tj enstepligten skall i allmänhet fullgöras under första året. Någon ytterligare öfning
förekommer ej, för såviclt icke Stortinget beviljar medel dertilL
F. d. stamanstälda menige äro ~jenstskyldiga till utgången
:af det kalenderår, under hvilket de fylla 35 år.
I krigstid kunna de, som tjenstgjort vid sjöväpningen, inkallas till det lokala kustförsvaret, ända tills de uppnå 50 år.
I krigBtid eller då krig är att befara, eger Konungen, så'vidt omständigheterna det kräfva, törbjuda sjöfarande att lemna
riket och till och med det distrikt, inom hvilket de uppehålla sig.
Huruledes den lagstadgade öfningstiden kommer att disponeras är ännu ej bestämdt, men afsigten lär vara, att de utskrifna skola öfvas på tre exercisskepp, förlagda till Horten,
Kristianssand och Bergen. Till dessa exercisskepp skola troligen attacheras några kanonbåtar och torpedobåtar, för att utbilda de utskrifna äfven på dessa fartygstyper.
Ännu torde det va,ra för tidigt att göra en jemförelse mellan de bada här omhandlade värnpligtslagarna, då de, med det
innehåll de nu fått knappast hunnit träda i kraft, och sålunda

-]()fl-

ej verkat så länge, att ett beräti igadt omdöme om dem må
fattas; men man kan ej underlåta att fästa sig vid de omständigheterna, att i den norska lagen är vapenöfningstiden ej till
sin storlek exakt angifven, utan kan rättas efter tjenstens kraf;
att kontrollen öfver de sjöfarande med afseende å deras inställelse vid inskrifningarne äro strängare, än hos oss och slutligen att Konungen eger, så snart krig kan befaras, att, om
man så må säga, lägga "qvarstad'1 å den sjöfarande befolkningen, hvilka samtliga bestämmelser torde medföra särdeles beaktan svärda militära fördelar.

Flottan under sistförflutna året.
(Forts. fr. sid. 18.)
IV.

Utveckling och underhåll af flottans materiel. liif'J.
Fartygs materiel. *)
Karl::;/,: rona station: pansarbåten Svea: en vattenkokare har
tillverkats, hvarj em te bomnllskrntdurkarne försetts med isolering; pansarbåten Göta: värmeledning medelst ånga har anordnats; pansarbåten Thule: artilleri-, skeppare-, min-, maskin
och timmermansinventarier hafva tillverkats och nybyggnad af
2:ne ångslupar har påbörjats; pansarbåten John Ericson: tillverkning af nya ångpannor äfvensom arbeten i och för ändring af bestyckningen m. m. hafva påbö1~jats; korvetten Saga:
reparation af skrofvet har påbörjats; kanonbåten U rd: arbeten
i och för ändring af bestyckning m. m. hafva påbörjats; k a--:
nonbåten Svensksund: elektrisk belysning har genom aktiebolaget de Lavals Ångturbin anordnats; minbåtarue Gondnl och
*) Utdrag nr Riksdag>brriittelsen.
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Gudur: nybyggnaden har fortsatts; 2 st. ångslupar för fasta
minförsvaret hafva nybyggts.
8tocldwlms 8t11tion: ängkranpråmen n:r 6: nybyggnaden har
afslutats; 4 st. ångslupar för fasta minförsvaret: nybyggnaden
har likaledes afslutats; pansarbåtarue B j örn och Gerda: arbeten för deras förseende med förråder samt ny backning hafva
påbö1jats; kanonbåten Astrid: svår reparation har påbörjats;
minbåtarne Agne och Agda: tillverkning af reservångpannor
är påbörjad; 2:ne kanonjollar hafva förändrats till transportpråmar, hvarjemte arbete påbö1jats för förändring af ytterligare en kanonj oll och ett mörsarefartyg; nybyggnad af en ångslup för varfvets behof har j emväl påbö1jats.
Pansarbåten Thule har under året levererats af Bergsunds
mekaniska verkstaels aktiebolag.

Artilleri och minmaterieL 'f)
U n der år 1893 har för fiottans räkning anskaffats: 3 st.
24 cm. kanoner med tillhörande sjelfsänkancle lavettage, afsedda för Kungsholms fästning, 4 st. 65 mm. kanoner med lavettage, 12 st. 57 mm. kanoner, deraf 3 atseclda till höj- och
sänktornen å Kungsholms fästning, 6 st. 25 mm. kulsprutor
med lavettage, äfvensom 4,362 st. projektiler för kanoner af
diverse kalibrar, 1,000 st. 57 mm. patronhylsor, 300,00 i skarpa
och 120,000 lösa patroner till 1867-1889 års gevär och 32,000
kg. brunt prismatiskt krut samt dessutom för minväsendet afseelda
8,300 kg. bomullskrut och 22,090 kg. handgevärskrut Handvapenmaterielen har ökats med 480 st. revolvrar. I och för
profskjutning af proj ektiler hafva 6 stålplåtar anskaftats. Vi_
dare hafva tillverkats 50 st. handminor och anskaffats en elektrisk lysmaskin med 2 strålkastare.
26 st. 35 cm. sjelfgående minor m. 88 hafva reparerats och
förändrats. För norska torpedoväsendet hafva 8 st. 38 cm.
dylika minor tillverkats.
Minförsvarsbatteriet å fästningen Kungsholmen har blifvit
~)
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fullbordadt genom uppsättning af trenne stycken pansarlavetter för snabbeldskanoner, och utförande af de i omedelbart
sammanhang dermed stående, dittills oafslutade arbeten, hvarefter batteriet blifvit till flottan öfverlemnadt.
Återstående arbeten å de genom Kongl. brefvet af den 4
Mars 1892 anbefalda kanonbrunname för 3 st. 24 cm. kanoner
i höjsänklavettage hah·a blifvit fullbordade.
En officer af Kongl. flottan , som erhållit ett års tjenstledighet från och med den l Oktober 1892 för att i utland et
studera minväsendet och som derunder varit beordrad att i
Kruppamuhle i Tyskland öfvervaka tillverkningen af derstädes
bestäld bomullskrut för fhttan, har under år 1893 återkommit
till fäderneslandet. En officer och en mariningeniör hafva varit beordrade att i Kiel öfvervara profskjutning af sjelfgående
minor af ny konstruktion och en mariningeniör har beordrats
till Chicago för att vid verldsut.ställningen derstädes inhemta
kännedom om elektroteknikens utveckling samt om utvecklingen af den till fasta minförsvaret hörande materiel. D essutom
har en officer i Frankrike och England studerat förbättringar
i rörliga minväsendet.
Skjutninyar, utjunlo r~f Artillrri-Drparle/Jie'lltet i l\"url~kruna
år 1893. *)
den 4:e och 21 ; 1. Profskjutning af 3 mm. nobelkrut ur 33
mm. ss. k. M 84;
31
den ,'1. Skjutning med 38 mm. ss. k. M 84 mot ohärdad och
härdad stålplåt;
den 24 , L skjutning med 12 cm. kanon M.8l för att söka laddning för profskjutning af p erkussionsrör, större, M 'försök;
den 27 / t. Profskjutning af perkussionsrör, större M 'förs ök apteradt i 12 cm. granat M 79;
16
/
.)
den ' -· Profskjutning af 2 mm. nobelkru~ ur 25 mm. 2-pip_
kulspruta;
*) Enligt nppgift från

närud~

depntement.

-

den

och 20 / 2. Profskjutning af 3 mm. nobelkrut ur 57
mm. k. M;Finspong;
den 25 och 28/ 2. Profskjutning af perkussionsrör, större, M/försök, apteradt i 12 cm. granat lVI 79 och i 27 cm. granat l\f/76;
den 3/s. Profskjutning af 25 mm. 2-pip. kulspruta;
den s och 9 1s. Skjutning med 57 mm. k. lVI Finspong för att
söka laddning af 5 mm. krut eller 8 mm. eng. krut
för tillverkning af 57 mm. exercisammunition;
den 9/s. Skjutning med 38 mm. k. M/84, för att söka laddning 5 mm. krut för tillverkning af exercisammunition;
den 9 och 10/s. Profskjutning af omladdade 38 mm. patroner;
den 1 "/s. Profskjutmng af Malmströms basrör isatta i botten
å 12 cm. granat M/79 samt profskjutning af 15 mm.
krut;
den 21 och 21 i s. Skjutförsök med 25 mm. 2-pip. kulspruta af
delvis ny konstruktion och 1,350 mm. piplängd;
den 201 a. Profskjutning af granater laddade med nyare sprängämnen ur 17 cm. k. l\1";'69;
den 11 och 21 /a. Skjutförsök med 25 mm. 2-pip. kulspruta af
faststäld modell och 900 mm. piplängd;
22
den /s. Profskjutning af 5 mm. och 8 mm. eng. krut ur 17
cm. kanon M 69;
den 28 /s. skjutförsök med tid- och perkussionsrör, mindre, engelska i 12 cm. k. l\[ ·81 i och för uttagande af rörets brinningstid i flygt;
den 13/ 4• . Profskjutning af styckekrut ur 7 cm. k. M/63.
den 20 /4. Profskjutning af ammunition (svensk tillv.) ur 2pip. kulspruta M·84;
den 2G1'4. Profskjutning af 25 mm. svartkrutspatroner af svensk
tillverkning;
den 29 4. Profskjutning med 1867--89 års gevär med senast
faststäld ammunition mot stålplåt af 6 mm. och 3 mm.
tjocklek;
11
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den "/5.
den

den
den

den
den
den

den

Profskjutning af 24 cm. pansargranater M/92 ur 24
cm. k. M/76 mot '27 cm. smidd stålplåt;
12
,'5.
Profskjutning af 1,700 st. stålgranater och 1,700 st.
tackjernsgranater till flottans 57 mm. k. M/89, levere-·
rade af Stockholms vapenfabrik;
24
/ 5.
Profskjutning af 25 cm. pansargranater M/88 ur 24
cm. kanon M/76 mot smidd stålplåt;
22
20 och
; s, 25/ 5 och 23 / 6.
skjutförsök med olika sprängämnen i 17 cm. och 15 cm. projektiler, såväl spränggranater som pansargranater;
30
/ 5.
Profskjutning af 25 mm. knlspruteamm unition ur
25 mm. 4-pip. kulspruta lvi/77;
31
, 5.
Profskjutning af ammunition till 1867-89 års gevär;.
5/6. Profskj'.ltning af 30 mm. stålplat från Motala med 38mm. ss. k. M;84.
Profskjutning af d:o från Finspong med 38 mm. ssk. lvi/84;
6/6. Profskjutning af d:v från Bofors med 38 mm. ss. k..
M 84;
8/6. Profskjutning af 35 mm. krut ur 27 cm. k. M i 76;
15
/ 6.
Profskjutning af 1,000 kg. nobelkrut ur 57 mm. kanon M;Finspong;
15
G.
Förnyad profskjutning af 57 mm. tackjernse;ranater
mot 5 mm. stålplåt och profskjutning af 3 mm. nobelkrut;
22 /6. Profskjutning af 25 cm. pansargranater :'lf/88 ur 24
cm. k. M/76 mot 27 cm. smidd stålplåt;
23
Profskjutning af brunt prism. krut ur 15 cm. k.
1 6.
M;83;
5/7. Förnyad profskjutning af 1,708 st.
stålprojektiler till
flottans 57 mm. k. l\f/89 hwererade af Stockholms va-penfabrik;
.
.
s, u, ~5, 2s .och 31 / 7 samt d. s och 9/_s. Skjutning med.
24 cm. k. M/90 i o. f. bestämmandet af lämplig stri,d sladdning och exercisladdning;
1

den
den
den

den
den
den

den
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den

den

.den

,den
-den
<den
-den

och 22,'8 • Jemförelseskjutning mellan vanligt nobelkrut
och nobelkrut med 6 °,'o nitronaftalin utförd i 57 mm.
kanon M. '92;
21 ;s.
Profskjutning af sprängladdningskrut för
101 16 och
57 mm. tackjernsgranater, utförd med 57 mm. k.
M/92;
24,' 8 •
Profskjutning af 57 mm. stålgranater levererade af
Bolaget Maxim Nordenfelt, mot en 105 mm. tjock
plåt a± mjukt martinstål.
15 , 16 och 11 samt den 18,'s.
Profskjutning af en 57 mm.
k M192 levererad af Societe Nordenfelt;
25 '8 •
Skjutning med 24 cm. k. M.·90 n:o 2 på 3,000 meter
för att kontrollera beräknad skjnttabell;
2o,' 9. Prof,;kjntning 1,000 st. 57 mm. patronhylsor med 57
mm. k. ~l.'Finspong;
14
29 1
2s
9 och elen s. r>. 9, 12 och
,'to. Prof8 ' "'7 G' s och
skjutning at fåstningen Kungsholmens 24 cm. sjelfsänkancle lavettage M/90;
3 1 11o.
Profskjutning af brunt prism. krut från W etteren
ur 15 cm. k lYI 83, en l. kontr. af den 20 Juni 1893 år
32,000 kg.;
4, 1.
Profsk,iutning af 57 mm. stålprojektiler af olika härd1
ningsgrad lemnacle till försök af Stockholms vapenfabrik;
18/ •
Profskjutning af perkussionsrör, större M:för11
9 och
sök apterade i 12 cm. granat l'v1i79;
21 /
Profskjutning af ammunition till 1867-89 års ge11 •
vär;
2
Skjutning med en 37 mm. automatisk maxim24 och 5/ 11 .
kanon för sökande af lämplig laddning;
27j •
Skjutning med 37 mm. automatisk maximkanon mot
11
en på 1,800 meters afstånd uppstäld tafla;
6
Profskjutning af 57 mm. kanoner M/92.
1 , .4, " och ;'12.
6 12 .
Skjutförsök med nobelkrut j plattor utförd t med 57
1
mm. k. M 92 ;
18

J

.den

.elen

·den
.den
-den
-den
-den
.den

-
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den
den
den
elen
elen
sök
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och 14 u. Profskjutning af perkussionsrör större M; försök, apterade i 57 mm. granat M/89.
16
,'1:?.
Prof.<>kjutnirig af 25 cm. pansargranater M /88 ur 24
cm. kanon M/76 mot ·smidd 27 cm. stålplåt;
20
19 och
/ 12.
Profskjutning af 2ö cm. kanonernas lavettage
ombord å pansarbåten Thule;
19
112 .
Profskjutning af pansarbåten Thules 15 cm. lavettage;
Profskjutning af pansarbåten 'l'hules 57 mm. lavettage;
29
22 och
,' n.
Profskjutning af pPrktlssionsrör, större M förapterade i 12 cm. granat M.'79.
12

Hus- och byggnadsarbeteu. ,,.)
Anläggningen af nya kolskjul med tillbehör på Söders~jerna Cadskt·ona.
har afslutats. Förändringsarbetena inom kasernerna n:is l och
2 samt tillbyggnaden af underbefälsskolan hafva fortsatts. Vid
kruthuset på Espeskär har en ny vågbod uppförts. Anläggningen af en upphalningsslip för minbåtar har afslutats Vid
mindepartementet har byggts en lastbrygga med handkran.
Skjutpaviljongen för sjökrigsskolans behof är fullbordad. Stoclchotm.
Anläggningen af kruthus m. m. p å Bergholmen är likal edes
afslntad. Nytt tak har inlagts öfver snickareverkstaden. Inom
kastellbyggnaden hafva vidtagits åtskilliga arbeten för att förekomma olyckshändelser vid der möjligen uppkommande eldsvåda. Ny kaj har byggts vid artillerikranen p'å Skeppsholmsvarfvet, hvarjemte elen gamla kaj en vid kolskjulen å Kastellholmen reparerats.
Y. SJökarteYerket.i(·)
Und er å.r 1893 hafva följande sjömätningar blifvit utförda:
vid Gefleborgs läns kust och skMgård, der desamma, från
föregående års slutpunkter vid Iggi), bli±\·it fortsatta till Gåsholmen och Gåsholmshällan, omfattande en areal af l ,~~ qvadrat·
nymil, uppmätta i skalan l : 20,00:), oeh l,Go qvadratnymil,
upplodade i skala l : 50,000; samt:
*) lJttlrag ur }{ik s;lagsbrriitt(' lsen.
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. vid N arrbottens läns kust och skärgård, der desamma, från
föregående års slutpunkter vid Siksundsö, Bergö och Rånö
vestra sida, fortsattes till Sandöskaten~ Långörarne, S. Tisterö,
Fjuksö Furö, Lappö och Hindersö, omfattande en areal af
2,12 qvadratmil, uppmätta i skalan l : 20,cx:x:J.
Vid sjömätningsexpedit ionerna detta år hafva tjenstgj ort
4 officerare, 5 underofficerare, 4 maskinister och 50 man ge- .
menskap, eller tills!l.mmans 63 personer.
Under året är i koppar färdiggraverad en specialkarta öfver Öresund i skalan l : 100,000; hvarjemte sjökarteverkets
kartplåtar erhållit omfattande rättelser och tillägg ä±vensom en
ny kartplåt blifvit guillocherad.
I sjökarteverkets galvanoplastiska laboratorium hatva under året 45 kartplåtar blifvit förj ernade och i sj ökarteverkets
koppartryckeri blifvit tryckta 7,837 sjökort och korrekturblad ,
240 militärspecialer och korrekturblad samt 1,400 förtoningsplanscher till farledningsbeskrifn ingar. Nettobeloppet af influtna medel för försålda sjökort har uppgått till 14,149 kronor 80 öre.

VI. Naut_isk meteoro_logiska byrån.")
Under år 1893 hafva 2 nya stationer för hydrografiska
observationers utförande blifvit anordnade, den ena af dem å
fyrfartyget ''Fladenn i Kattegat och den andra vid "Pater Nosters:' fyrplats.
De under byrån vid årets slut lydande observationsstationerna utgöra,; numera af: 20 stationer för fullständiga!"e meteorologiska observationer; 21 stationer för endast nederbördsmätning; 17 stationer för hydrografiska . iakttagelser, af hvilka
stationer 10 äro fY,rfartyg; 7 stationer för vattenhöj dm ätning
med registreringsappara ter, nemligen vid Varberg, Ystad, Kungsholms fästning, Landsort, Stockholm, Björns fyr och Ratan ;
2 stationer för vattenhöjdmätning med peglar vid Grönskärs
och Ölands norra uddes fyrplatser; G stationer för vattenhöjd") Ct,Jrag ur
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mätning med peglar inom sjön ~Iälaren, hvilka senare bekostas:
af hushållningssällska pen i Stockholms, Upsala, Vestmanlands.
och Södermanlanels län.
Från 2 örlogsfartyg och ö · handelsfartyg hafva tillsammans 9 meteorologiska observationsjourna ler, förda å aflägsnare farvatten, blifvit till byrån inlemnade.
Seclan ur nämnda journaler utdrag blifvit gjorda af så-·
dant, som kan vara af särskildt intresse för byrån, komma de;
att för observationernas bearbetande och vidare tillgodogörande afsändas till det Kong!. ned erländska meteorologiska in-sti tu i et i U trecht.
Med elvärden af de vid byråns stationer år 1802 utförda
meteorologiska och hydrografiska observationerna hafva blifvit
beräknade och sammanstä Ida, hvarjemte de vid vattenhöjd
mätningsstationern a registrerade vattenhöjderna blifvit, i elenmån diagrammen till byrån inkommit, tabellariskt sammanstälda. Dylik sammanställning har äfven blifvit verkstälcl
med afseende på de vid peglarne inom sjön Mälaren observerade vattenhöjderna, hvilka dervid blifvit reducerade till Stockholms vestra slusströskeL
Åtskilliga Kong!. flottan tillhöriga instrument hafva efter
verkstäida reparationer blifvit å byrån be&igtigade samt jem_
förd a med byråns uormalinstrument. Byråns bok- och kartsamlingar hafva blifvit förökade dels genom inköp, dels . ock
genom gåfvor från åt>killiga in- och utländ::>ka institutioner
samt enskilda personer, hvar:jemte en del nya instrument upphandlats.
V II. Lotsrerket/)
Fyrbelysningen i Kalmarsund har i väsentlig mån fullständigats genom uppförande af en ny fyr på holmen Garpen
utanför B ergqvara i . södra delen af sundet samt genom anord nande af två smärre fyrar på Hornsudde och Tokenäsuclde
på Ölands nordvflstra kust.
*) Ut!lrag ur
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Nya ledfyrar äro uppförda på Bergskäret vid Kåge och
Åstholmsudde mellan Hernösand och Sundsvall, på L'lrskären
i Söderarmsleden äfvensom på Bergö och vid Km1gshamn i
Södermanlands skärgård. Privata ledfyrar äro uppförda på
Burö och Stora Oset i Göteborgs södra skärgård äfvensom
vid inloppet till Dalslands kanal.
RödkqlJens ±yr söder om Luleå har erhållit linsapparat af
af l:a ordningen. Större eller mindre ändringar eller ombyggnader äro i öfrigt vidtagna med Djurstens, Helleviks och
Marstrands fyrar äfvensom med flera privata fyrinrättningar.
'l'illförene okända grund till ett antal af 12 hafva upptäckts, företrädesvis i Bottniska viken. Vid dessa grund äfvensom till förbättrande af farlederna hafva utlagrs 26 nya
flytande sjömärken, hvarjemte 8 äldre dylika blifvit ändrade.
Fasta sjömärken, båkar och kummel ha f v::t ny byggts till ett
antal sJ 7. Indragna äro 5 flytande och 4 fasta sjömärken.
Af hafvet äro för.störda en fyr, Bredgrund i Öresund, samt
3 fasta mä1·ken i Bohus län.
Vid karantäns- och observationsplatserna hafva genom
lotsverkets försorg utlagts tillsammans 46 karantänsbojar, hvarjenHe vid dessa platser anordnats åtskilliga kt1mme1, bergringar m. m.

VIII. N aYigationsskolorua . .,.)
Yid rikets navigationsskolor hafva under läsåret 18921893 varit inskrifne: i navigationsafdelningen 297 elever, af
hvilka 141 utexaminerats såsom styrmän och 7G såsom sjökaptener, samt i maskinistafdelningen 123 elever, af hvilka 78
aflagt maskinist- och 32 öfvermaskinistexamen. Antalet af
dem, som, utan att såsom elever hafv·a tillhört skolorn a, åtnjutit undervisning der.~täcles, har utgjort 2Ci, af hvilka 4 af~
lagt styrmans-, 4 sjökaptens-, 6 maskinist- och 6 öfvermaskinistexamen. Dessutom hafva 44 elever och 4 privatister afl:J,gt
godkänd examen i ångmaskinlära.
*) 1:tdrag nr Riksdags\Jl'riittelscn.
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IX.

Vakanssättning, rekrytering, rotering och
utfärdade författningar.*)
Enligt från Kongl. :Maj :ts vederbörande Befallningshaf.:_
vande inkomna uppgifter utgjorde de intill den l November
1892 vakanssatta nummer af båtsmanshållet 2 509 deri icke
' ' härad af
inbegripna _de inom Blekinge län och Södra :Möre
Kalmar län på 10 år vakanssatta rotar, hvilkas antal vid samma tid utgjorde 983.
Under år 1893 uppgick antalet ansökningar om antagning
i flottans värfvade stam till 610 och hafva af de sökande 32l
blifvit i den nya sj ömanscorpsen anstälcla..
Af Kammarkollegium gifna utslag angående rotering af
en lägenhet i Södermanlands län och af ett hemman i Kalmar län hafva enligt gällande föreskrifter blifvit Kongl. Maj :ts
pröfning understäida och har Kong l. MaJ :t låtit vid de unclerstäida utslagen bero.
Under år 1893 har på chefens för Sjöförsvarsdepartement et föredragning följande allmänna författning utfärdats, nem)jgen: den 10 november: kungörelse angående ändrad lydelse,
af § 3 i nådiga kungörelsen angående utbildande af reservbefäl för flottan den 13 Juli 1887.
På föredragning af chefen för Landtförsvarsdepartementet
hafva följande författningar af Kongl. .Maj:t utfärdats: elen 19,
Maj : kungörelse med föreskrifter för verkställighet af lagen
den 2 December 18n2 angående lindring i rustnings- och roteringsbesvären; den n Juni: kungörelse angående utdelning
af den beväringsmän för ~jenstgöring under de årliga vapenöfningarna tillkommande dagaflöning m. m.; den 2 September: kungörelse angående förändrad lydelse dels af §§ l och
3 i nådiga förordningen angående rikets indelning i områden.
för värnpligtiges inskrifning samt om val af ledamöter i inskrifningsrevisioner m. m. den 16 Juli 1886 och dels af devid samma nådiga förordning fogade tabeller; den 15 Decem*) Ut•lrag nr Riksdagsberältelsen.
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ber: kungörelse angående förändrad lydelse af §§ 58 och 80 i
Kong!. Maj :ts förnyade förordning den 22 December 1892 an~
gående inskrifning och redovisning at värnpligtige samt deras
-tjenstgöring m. m.; samma dag: kungörelse angående ändring
af den vid nådiga kungörelsen den 2 September 1893 om
ändrad lydelse i vissa delar af förordningen angående rikets
'indelning i värnpligtsområden m. m. fogade tabell I.
Under år 1893 har Kongl. Ma;j:t på ch_a fen för civilcle}}artementets föredragning:
ll-enom kungörelse den 24 Februari 18D3 fastställt uytt
:formulär till sjömansrulla.
Den 9 Juni 1893 utfärdat dels förnyad mäklareordning,
.dels ock förnyad skeppsklarerareorclning.
U n der sistlidna år fastställt förnyade reglementen, elen 17
Mars för begagnande af Göta kanal och den 17 November för
begagnande af Trollhättekanal.

Huru böra de fördelar, som den utsträckta värnepligts- och öfningstiden för sjöbeväringen
erbjuder, bäst tillgodogöras
för flottan?
{Prisfråga, uppställ! ~f Kong!. l)rlogsmannas~llskapet, som tillerkänt uppsati;cns
förfHttaren, löjtnanten vid K. Flottan Frih. Carl Knutsson Sparre.
tle~s medalj i silfvcr.)

Genom de vid 1892 års urtima riksdag fattade, för fäderneslandets försvar vigtiga beslut om värnepligtens utsträckning
{)Ch de värnepligtiges vapenöfvande under !=10 dager, konuner
härens krigsduglighet att i hög grad ökas. Dessa förbättringai',
som visserligen tillkommit enelast i syfte att stärka l::mdtförsvaret, kunna dock, om de på bästa sätt tillgodogöras, medföra
betydande fördelar äfyen för sjöförsvaret.
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Vid försök till besvarande af Kongl. Örlogs111aimasällskapets
o±van angifna prisfråga - huru dessa fördelar bäst. tillgodogöras
för :flottan - har insändaren med afseende derå , att flottans
manskap utgöres af både stam och beväring, ~nsett sig böra
redogöra för, huru han tänkt sig, dels att sjöbeväringens utbildning lämpligast borde ske, och dels hvilk~ fördelar denna
utbildning skulle komma att medföra för :flottans stam. .1\fen,
innan dessa ämnen behandlas, torde det . vai;a lämpligt att
först söka utredä flottans hehof af folk för sin materiel, samt
huru detta folk skall anskaffas.
Vid beräkning · utaf behofvet af folk kan visserligen icke
förbises det sorgliga faktum, att :flottans materiel af brist på
erfoclerliga nybyggnadsanslag ingalunda motsvarar ens anspråkslösa fordringar på vårt lands sjöförsvar; men en förbättring
härutinnan synes emellertid kunna förv'intas , och, om ett af
sjövapnets lifsvilkor, ett fast och tillräckligt nybyggnadsanslag
kan erhållas, torde elen tid, då :flottan mäktar fylla sin uppgift.
att vara ett betryggande kustförsvar, vara, om ock a:fiägsen,
dock fullt skönj bar.
Angeläget måste vara att till denna tid skaffa flottan en
tillräcklig och duglig bemanning; dess nuvarande tillgångar
äro otillräckliga.
. "'
·
Här vidfogade bilagor I och II innehålla:
dl'n förra: bemanningsplan öfver underbefäl och manskap
för flottans strids- och chefsfartyg alternativt' vid 1892 års
utgång (inberäknadt fartyg under byggnad) och för det antal
fartyg, som 1892 års sjöförsvarskomiM ansåg oimdgän'g ligt för
ett betryggande kustförsvar ( 15 st. 1:a kl. pansarbåtar, 30 st.
l:a kl. och 20 st. 2:a kl. minbåtar samt 6 st. avisofartyg),
samt den senare: uppgift öfver det underbefäl och manskap,
som erfordras för fasta minförsvaret, ordnat med stöd af 188z
års sj ö±örsvarskomites betänkande, äfvenled~s enligt tvenne
olika alternativ (det förra omfattande .min positionerna vid
Carls~rona två lopp, Södertelje, Kodjl,lpfjt och W axholm, Oxdjupet, Siarö och Grinda; det senare förutom dessa punkter
.-..... !_
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ytterligare några, h vilkas militära vigt synes fördra minförsvar:
Göteborg, Kalmar»und, Norrköping, Oxelösund, Gefle, Fårösund och en Norrlandshamn ).
· Med ledning, af dessa två bilagor är upprättad en jemväl
bifogad bilaga III, i h vilken angifves:
undu litt. rt) flottans krigsbehof af underbefäl och manskap,
under lit t. b) dei1 nuvarande tillgången härå, och und n· titt. c)
"tillgången under förutsättning att beväringen erhåller sådan
utbildning, att den delvis kan användas för beb.ofvets fyllande.
Vid jemförelse mellan afdelningama a och b i sistnämnda
bilaga synes, att en brist å manskap finnes, uppgående till
2077 man·»). Att fylla denna brist genom utsträ9kt värfning
lärer, i betraktande af den hittills vunna erfarenheten af sådan
anskaffning, vara föga tillrådligt
Icke heller kan den hittills vapenöfvade beväringen användas till bristens fYllande, ty ingen kan väl hygga en
bemanningsplan för nutida stridsfartyg - icke ens till någon
mindre del - p<i folk, som öfvats 30 a 4ö dagar, och som till
på kÖpet erhållit denna sin utbildning på flottans äldsta fartyg
stillaliggande.
Annorlunda måste utbildningen vara beskaffad, om något
goJt resultat derat skall vinnas, och tack vare beväringens
utsträckta öfningstid, kan nu beväringsmanskapet beredas en
sådan utbildning, att man bland detta kan erhålla erforderligt
antal folk till besättande af alla mindre vigtiga poster och på
sådant sätt fylla bristen.
Naturligtvis kan icke förutsättas, att en beväringsman, .
vare sig efter 30 eller 90 dagars öfning, kan hafva erhållit
den omsorgsfulla utbildning, som erfordras för att kunna
klassificeras såsom artillerist, manövrist, skytt eller signalman,
hvaremot han efter 90 dagars öfning med framgång kan bekläda and r-~ mindre vigtiga befattningar, såsom:
*) De trå nu befintliga· fåstningsartilleristkompanierna antagas bilda en
fristående kår, som . erhåller sin bevärin:; oberoende af sjöheväringen, och medräknas derföre- .ej . här.
.
~
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å stridsj'arty.r;, med undrntfag för min/J(ltar,

inom matrosafdeln:ingen 3:e kl. sjömansposter (matroser ej tillhörande yrkesgren), och inom eldareafcleln:ingen 2:a och 3:e kL
sjömansposter; samt
vid lasta miujöJ·svcu·et,

eldare- och 3:e kl. sjömansposter.
Sjöbevär:ingen består hufvudsakligen af SJOmän, fiskare,
eldare samt ett antal yrkesmän. Det torde nemligen vara
bekant, att af sjöbeväringens butvudkontingent - de, som äro
inskrifna å sjömanshus - ett stort antal (vid Carlskrona station vest1mstbor) i sj elfva verket ieke äro sj ömän i ordets
egentliga betydelse, utan kustfarare, fiskare o. d.
Omdömet om beväringsmännen är, att de äro pålitliga,
villiga, intelligenta och härdiga. Då nu flottan, såsom .här
n edan skall visas, för sitt krigsbehofs fyllande enelast behöfver
vid pass en tredjedel af hela den tillgängliga beväringsstyrkan,.
hvilken tredjedel kan utväljas bland de för ändamålet lämpligaste, synes man hafva all anledning antaga, att man skall
få bra folk.
Till flottans tjenst .lämpa sig bäst, förutom eldare och
yrkesmän, nyssnämnda kustfarare och fiskare. De hafva varit
tillräckligt mycket till sjös för att vara sjövanda och kunna
derjemte vida säkrare än de långfarande sjömännen påräknas
inställa sig vid m~bilisering samt torde i sist be1·örda hänseeude
va m fullt j emförliga med landtbediringen.
Lika öfvertygad som insändaren är, att beväringsmännen
genom 90 dagars öfning kunna, icke blott blifva fullt dugliga
att sköta de mindre vigtiga befattningar, som ofvan angifvits,
utan äfven erhålla tillräcklig vana vid örlogsskick och rutin,
lika öfvertygad är han, att detta mål endast kan uppnås på
ett enda sätt, genom att de under l1ela denna utbildningstid
f a uteslutande tjenstgöm under samrna förhållanden som de, hvilka
intNi(j'a i hä1idldse af mobilisering, d. v. s. på flottans stridsfarlyf!

och vid fasta minförsvarel.
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Med afseende å tillgången på beväringsmanskap kan flottans årskontingent beräknas till 1500 man, motsvarande fur
12 årsklasser 18000 man (landstormens 8 årsklasser äro ej
medräknade). Sker mobiliseringen på våren, innan första årsklassen blifvit öfvad, måste dem;a si;ffra minskas med 1500
man.
Äterstoden, 16500 man, bör ytterligare minskas fur
dödsfall, sjukdom, bortovaro från riket samt unelanhållning
från inställelse.
Denna minskning torde utan allt för stort misstag kunna
beräknas "för kustbeväringenn och för till särskild tj fmst uttagne till omkring en tre dj ed el och för sj ömans- och till allmän
tjenst uttagne eldarebeväring till omkring hälften*), eller i
medeltal till 43 procent, då alltså den påräkneliga bevärings·
.styrkan reduceras till omkring 9405 man .
.Vid jemförelse mellan denna siffra och den, som angifver
flottans krigsbehof af beväringsmanskap, och hvilken enligt
bilagan III uppgår till 3027 man, finner man således att flottan icke har användning för mera än en knapp tredjedel af
sin beväring.
Nåo-ot
antao·lio't
skäl. att öfva större antal beväringsmän
o
o o
än h vad som motsvarar flottans behof af sådana torde ej kunna
angifvas; men äfvelL om man skulle vilja utsträcka öfningen
till ett större antal, finnes för närvarande ej möjlighet derför
- naturligtvis under förntsät.tning att öfningarna skola ske på
stridsfartyg.
Antag årskontingenten vara..................
= 1500
Derifrån afgå att ei öfvas till sj ös:
yrkesmän (böra utbildas å statimien)...... - 147
(se armedagorder N:o 57 201 t 1893)
Fasta minförsvaret utom eldare .......... . . - 100
(100 X 11 år = 1100, minskadt med
33 1/ 3 °/o = 733; behot · 720)
*l Ttll allmän tjenst uttagne e ldare liro inskrifna _å sjömanshu_s oeh _tjcns t ·
göra till en del ii i\ ng-are litoin :-lvenska farvatten; t1ll sarsk1l1l t.]enst uttagne
eldare iiro deremot ieke inskrifna il sjömanshus orh aro nteslntan<le anstahb
inom riket på skiirgårcls- oeh k~nalbiibr m. m.
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• f örsvare t ..... .... . ..... __:::-_ _
12
Eldare för L'1asta n11n

259
med
.
(12 X 11 år = 13~, minskadt
33 1 /~ 0,'o = 88; behof = 80)
Återstår = 1~41 man
hvaraf 156 eldare och 1085 matroser.
Af bilaga I synes, att flottans samtliga stridsfartyg (utom
minbåtar) år 1893 endast kunna taga 485 värnpligtige matroser samt af samma bilaga uti alternativet N:o 2 825 matroser
(eldareposter finnas i båda tallen i öfverflöd). Härtill kommer
den ohjelpliga bristen på befäl och förhandsfolk, derest förutom
samtliga stridsfartyg äfven erforderliga öfningsfartyg för de
olika skolorna skola rustas, h varigenom det omöjliya för flottan
att öfva hela sin årliga beväringskontingent inses, vare sig att
denna uppgår till 1500 man eller ens stannar vid en långt
mindre siffra.
Frångås principen, att öfningen skall ske på stridsfartyg,
kan siffran 485 uti l:a alternativet ökas för Vanadis, Freja,
Saga och Balder till 971, hvilket är tillräckligt för att öfva
s törs_ta delen a± beväringen, men hälften af folket blir på detta
sätt icke sjökrigsfolk, och skolfartyg fattas till stammens öfnmgar.
Antager man således. att flottan icke kan öfva hela , sm
beväringskontingent under 90 dagar, har man att tillse, hur
Trenne olika alternativ finnas då,
med denna skall förfaras.
nemligen:
1:o Att en del af årskontingenten hela s1.n öfuin r;stid utbildas af flottan, under det att den öfriga delen befrias
från all utbildning.
2:o Att hela årskontin_qenten e11 del al ö[nin_qstiden utbildas
af armeen; och den återstående tiden af flottan.
3:o Att en del af årskontingenten hela öfningstiden utbildas
af flottan , den öfriga delen likaledes hela öfnin,r;stiden
af armeen.
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Af dessa alt.ernativ torde det första visserligen vara det
förmånligaste, emedan afsevärda besparinga,r derigenom skulle
vinnas å ±emte hufvudtiteln, utan att flottans intressen komme
att tillbakasättas, då flottan naturligtvis icke kan hafva någon
nytta af, att flere beväringsmän öfvas, än hon för sitt behof
kan använda.
Insändaren fruktar emellertid för, att detta
alternativ skulle möta oöfverstigliga hinder från lagstiftarens
sida, och ser sig derför nödsakad att förbigå detsamma, samt
öfvergår till de båda öfriga.
H vad då angår det andra alternativet, att beväringen
skulle uneler en del af öfningstiden utbildas af armeen och
den återstående ticlen af flottan, kan deremot först anmärkas
olämpligheten af att mider pågående öfningar af så kort varaktighet som 90 dagar ombyta allt instruktionsbefäl får beväringen. Ett sådant ombyte, skadligt redan om det afgående
och det nya befäJet tillhörde samma vapen, skulle blifva det i
ännu högre grad, när befälet tillhörde två så vid t skilda vapen
som flottan och infanteriet, inom hvilka så många olikheter förekomma. H vad int.resse kan dessutom begäras hos anneens
befäl vid öfningen af manskap, hvilkets utbildning de ej få afsluta, och hvilket seelan skall tillhöra ett annat vap2nslag?
Det vigtigaste skälet mot en sådan utbildningsmetod är
dock, att flottan derigenom utestängdes från alla de 90 dagarnas fördelar.
Skall flottan framgångsrikt kunna använda sin
beväring till fyllandet af bristen å bemanning, måste denna
bda sin utbildningstid öfvas på stridsfartyg (och vid fasta
minförsvaret). Erhåller icke beväringen sådan utbildning, kan
elen icke heller användas till sådan tjenst vid en mobilisering;
och flottan har då lika litet gagn af denna som at sin hittills
öfvade beväring; detta är en sak, som ej kan nog betonas.
Nittio dagars öfning är ingalunda en rundligt tilltagen tid
fö r att utbilda sjökrigsfolk, utan tvärtom ett minimum. Endast
geno)'n att rationelt använda alla dessa dagar uppnås det
önskade resultatet, och till och med då möjliggöres 'det endast
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derigenom, att beväringen utgöres af intelligent., sjövandt
folk.
Återstår clå det tredje alternativet, att den för flottans
behof erforderliga delen af årskontingenten under hela tiden
öfvas af flottan och den öfriga delen af årskontingenten likaltides hela tiden af armeen.
Detta sätt synes vara fullt lämpligt för flottan, hvilken
såsom ett specialvapen bör i likhet med armeens specialvapen
särskildt för sitt ändamål utbilda erforderligt antal beväringsmän, utvalda bland de dertill lämpligaste, af hvilka kan påräknas fnll nytta för ;-apnet, och icke får betungas med att
utbilda ytterligare ett stort antal beväringsmän, för hvilka
ingen användning finnes.
För att unelerlätta fördelningen af beväringen till sjö- och
land~jenst bör för dem, som äro inskrifna å sjömanshus , vid
inskrifningen antecknas, om de äro långfarande sjömän eller
icke.
De, som afdelas till sjötjenst, skola genast ;-id ankomsten
till stationerna föras ombord å respektive stridsfartyg, å h,i]ka
de förblifva under samma befäl hela utbildningstiden, och
skola sedan under hela sin beväringstid tillhöra samma fartygscert. B ehöriga anteckningar härom göras i inskrifningsböckerna.
(På liknande sätt förfares mecl dem, som skola
tjenstgöra vid fa,sta minförsvaret.)
Öfningarna med de till sj ö~j ens t afclelacle kunna första
tiden t. ex. l månad, utföras å fartygen stillaliggande, och
cm der denna tid meddelas den första undervisningen uti tj enstgörin gen, krigslagen, materielens vigtigare delar, båtrocld,
gevärsskjutningar och exercis m. m
Visserligen torde kostnaderna för öfningarnas bedrifvancle
å stridsfartyg blifva högre, än om dessa första ticlen skulle
utföras i land eller å skolskepp, men afsevärda fördelar vinnas
ock härigenom
De vigtigas te bland dessa äro: att beväringsmannen hä-rigenom blir förtrogen med sj ö rutin och örlogsbruk; lär sig att

•
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hitta ombord och känna fart.yget såsom ett hem och lär srg
att trifvas der, hvilket allt kräfver tid och torde vara svårt
om ens omöjligt att ernå, om han flyttas fi·ån det ena fartyget
till det andra eller först bor i kasern; samt till sist, att detta
torde vara det enda möjliga sättet, dels att mellan stam och
beväring, af hvilka ett fåtal under 90 dagar träffas inom de
trånga gränserna af ett fartyg, kunna framkalla en viss grad
af vänskap och kamratskap, och dels att helt och hållet förhindra hvarje ombyte utaf instruktionsbefälet under beväringsöfningarna.
Dessa fördelar äro af afgörande betydelse för ett framgångsrikt bedritvande af öfningarna under de två sista månaderna, då fartygen böra vara sammandragna till eskaderöfningar,.
derunder beväringens utbildning fullbordas.
På detta sätt kommer jemväl en del af beväringsanslaget
eskadern till godo, och flottan sättes i stånd att under jemförelsevis lång tid hålla en stor eskader till sj ös.
Den del af beväringens årskontingent, som enligt ofvanstående skall öfvas för sjöförsvaret, utgöres aL
matroser för stridsfartygen (reserver m. m. m. m.,*)... = 200
(200 X 11 år = 2:200, minskad t med 33 11 3 o
== 1467; behof == 142ö)
minörer för fasta minförsvaret·x· ) ............................ .
100
(100 X 11 år == 1100, minskaclt med 33 1 13 ° 'o
== 733; behof = 720)
J114 till allmän tj-enst uttagnaL . . .,
.
el dare l_
.. k'll
... ) ............... .. . == 168
b4 , sars ·r c ,
,
1

°

*) lTtvalda endast blanc! kustfarare och t],kare, clerfor blott 3:3 1/,, 0 / 0 afclrag.
Fö r jemfcirelse må niimn as, att beräknad totalalgäng uti 1891 års härordningsförslag iir p:1 12 årsklasser :30 °; 0 , nti 1883 års förslag ännn mindre. I
Tyskl a n ~l riilmas en elast 25 °_' 0 totalafclrag på :.!..J änsUasser; el en här beräkm1de
algängen förh åll er sig till den i Tysklan cl beriikna1le = 2,a l , alltså nära 3

gånger så stor.
. **) Skiilet hvRrför IGS elclare medräknas, h varigenommobiliseringstillgången
bet.y clligt öfl' erBkrider behofvet, är, att ett antal eldare bn antagas uneler loppet
af si n beväringstid blifva maskinister, o1·h alltså användas att minska bristen .
derå , llvarefter ätersto Jon eldare t emligen mots1·:uRr krigsbehofvet.
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(114Xl1 år= 1254, minskadt med ö0°. o==627)
,,
, 33 ' . 3 ° o =
(54 X Il år = 594,
1396; Summa = 10~3; behof == 882)
y rkesmän (Se armedagorder N:o ö7 201 1 1893)
= 147
Summa
615
Utaf dessa 615 man afgå att ej öfvas till sjös:
fö r fasta minförsvaret: minörer ............................ .. -100
eldare ....... . ........................ .
12
yrkesmän
147
Summa == 259•
Resten, 200 matroser och 156 eldare, som skola embarkera.
å stridsfartyg, rymmas:
m1tro8ema ä: 3 n. v. l:a kl. pans.-båta,r och 4 l:a kl. kanonbåtar;
eller: 4 l:a kl. pans.-båtar (= Göta) och l avisofartyg;
d,lu·e d: 3 n. v. l:a kl. pansarbåtar, 9 l:a kl. och 3 2:a
kl. kanonbåtar;
ellCI': 6 l:a kl. pans.-båtar (== Göta) och 2 avisofartyg.
l\[atroserna] rymmas alltså å en vanlig medelstör sommar- ·
eskader; eldarue deremot behöfva flera fartyg. Olägenheten
af detta senare försvinner, om möjlighet finnes att öka besättningslistorna med ett a1ital eldare (och fördela tjenstgöringen
inom elclareafdelningen på tre vakter i stället för på två).
Den större, för landtjenst afsedda, delen af årskontingent en, 885 man, erhåller hela sin utbildning genom armeens·
fö rsorg.
Dessa torde ej få någon användning för flottans
räknino·
icke
ens för försvaret af Carlskrona, då den der förb>
lagda tästningskåren sjeH utbildar erforderlig beväring, hvilken
af lätt inseelda skäl lämpligast tages från fästningarnas omedelbara närhet.
Det återstår nu att tillse, h vilka fördelar sj öbeväringens:
ändamålsenliga utbildning skulle medföra för flottans stam.
I främsta rummet måste då framhållas, att, ifall sjöbeväringen öfvas på det sätt som här ofvan blifvit föreslaget och
sålunda vid inträffande mobilisering kan af.'les till bestridande
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at ett stort antal mindre vigtiga befatt-ningar ombord och i
:Hand, stammanskapet, om detsamma beväringen förutan, finnes
i tillräckligt antal för flottans krigsbehof, kan minskas med
lika många nummer som antalet dylika befattnitigar.
stammanskap finnes emellertid ej uti tillräckligt antal j
den möjliga minskningen kan beräknas genom att jemtöra
några från bilagan III hemtade siffror öfver flottans krigsbehof
och tillgång på underbefäl och manskap; och synes då, att
genom medräknandet af 3027 man beväring stammen blott kan
minskas med 1283 man.
Vid granskning af samma bilaga framgår tillfullo nödvändigheten af att beväringen på ett effektivt sätt ingår i
bemaningen, ty den förutan kan man tryggt påstå, att- vår
blifvande flotta ej kan mobiliseras. Vidare framträder tydligt
-den stora skillnaden mellan behof och tillgång af maskinpersonal, jemförd med öfrig personal. Detta missförhållande, som
uppstått genom nyare fartygstypers långt större be b of af sådan
personal än hvad de äldre fartygen kräfde, är af den vigt, att
det måste rättas 1 för såvidt säkerhet skall finnas, att man, när
-det gäller, skall kunna sköta de mångfaldiga maskinerna på
våra nya fartyg.
Om nyssnämnda, minskning af stammen med 1283 man
_göres af värfvade stammen, återstår af denna endast 1217man,
med hvilken styrka fasta stammen lämpligen kan ökas, under
det att den värfvade alldeles indrages, h-varigenom en enda
•
.stam erhålles.
Dessutom föreslås ±asta stammens eldareafdelning att ökas
med 100 man, af hvilka 50 underofficerskorporaler.
Fasta stammen kommer genom dessa forändringar att
något mera än fördubblas, ty:
.fasta stammens nuvarande styrka är . . .......... .. . ... .. . - 1100
100
iöreslagen ökning inom eldareafrlelningen ... ... ......... genom värfvade stammens öh·er,
,
flyttning .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. . . - 1217
Summa -

Den närmare fördelningen vid dessa förändringar synes
af bilagan IV äfvensom här nedan.
Matros- och handtverksafdelningarna.
Öfverskottet, 1,112 man, försvinner efter värfvade stammens öfverflyttning till fast genom indragning af 1,224 mun112 (minskad afgångsprocent).
mer = 1,112

+

Eldareafdelningen.

=

Bristen (unclerofj:-s korp:s frånräknr.de)
minskas:
genom ökning af stammen (U. O. /-.; fnlnriilmacle) .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .

ökad t antal beväringsmän f. el. stamanstälda ..................... _.......................
minskad afgångsprocent efter värfvacle ...
stammens öfverflyttning till fast...............

-

50

-

6ö

=

27

Återstående brist

177

142

=

35

Minörafdelningen.
Ö ivers kottet, 15 man, försvinner efter värfvade stammens
öfverflyttning till fast genom indragning af 59 nummer = 15
44 (minskad afgångsprocent). ''')

+

Det här nedan nämnda, angåene le ökningen af underbefälet, kan visserligen anses icke böra ingå uti ett svar å denna Kong!. Örlogsmauuasällkapets
prisfråga; men, då bev~iringsmän äfv11n med framgång torde kunna afses till en
del underbefälsposter (styrmä11 och maskinister), och alltså beväringens ändamålsenliga utbildning får stort inHytande äfven för !}·Ilande af bristen å underbeli\1,
samt dessutom någon ökning af underofficerskilren onekligen synes nö1lvändig såsom en följd af den förut föreslagna betydliga ökningen af fasta stammen, emedan denna senares rekrytering med dugligt folk annars torde möta svårigheter,
på gmnd af de till hälften minskade 'befordringsutsigterna, har insändaren trott
sig böra uti detta svar inrymma äfven ett forslag till ökning af flottans mul~r
befäl så långt han ansett detta utförbart f0r de besparingar, hvilka v-innas genom
~ärfvad e stammens indragning.
~)

2417
~idskr .

i Sjöv: .18.94.
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Å ·underbefä l finnes stor brist inom såväl maskiuist staten
som öfriga stater. Att fullständi gt utfylla denna brist utan
ökning af kostnader na låter sig icke göra, men en stor förbättring är dock möjlig.
Utaf beväringe n kan flottan erhålla, ett betydligt antal
maskinist er och styrmän, hvilka fullgjort sin värnpligt, och tillräckligt antal att fylla all brist inom dessa stater finnes sannolikt, om på sj örnanshus inskrifna maskinist er och styrmän,
som äro befriade från fredsöfnin gar, medräkna s.
Att underbefä let det oaktad t behöfver betydligt ökas, derom kan ej vara något tvifvel. Denna ökning bör ske dels
inom de stater, der beväring ej kan användas, t. ex. minör,
artilleri- och skeppares taterna, men dels äfven inom maskinist staten.
(Fordring arna å en stor del af flottans maskinist er äro
nämligen vida mera omfattand e än inom handelsflo ttan å dess
maskiniste r, såsom för elektrisk inre och yttre belysning , minskötsel m. m. Bristen å maskinist er till alla sådana, specialkunskaper s fordrande poster måste fyllas genom ökning af
stammen) .
Antag, att underbefä let ökas med:
Underoffi cerare 100, hvarutaf 50 maskiniste r:
Underoff: s-korporal er af maskinist staten 50.
Bristen blefve i så fall nedbragt till:
Underoffi cerare 134, hvarutaf maskinist er 92.
Underoff: skorporale r 246, ,,
,
123.
Om, såsom förut är nämndt, denna brist, hvad maskinister och styrmän beträffar, fylles med beväring, återstår en
ungefärlig brist · å underbefä l i öfriga stater af:
Underoffi cerare
30
Underoff: -korporale r 100
Summa 130.
Kostnadsf örslaget för dessa ändringar synes i bilaga IV b).
Genom den föreslagna stora ökningen af fasta stammen
blifva befordring sutsigtern a till underoffic er förminska de utom

-
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för eldareafde lningen, ehuru underoftic ersantalet inom öfriga.
stater ökats med 50. Såväl häraf, för att förbigång na individer ieke må kunna upptaga löner ända till sin pensionså lder,
som äfven och framför allt för att erhålla en större reserv af
bevärings män, f. d. stamanstä lda, bör stammans kapet icke anställas for längre tid än t. ex. 4 år vid första antagande t och
sedan för 2 år i sänder, och rekapitula tion ega rum enda~t i
händelse för hvarje särskild period föreskrifn a fordringa r blifvit uppfylda.
l\iatrosafd elningen kan möjligfln förefalla för mycket reducerad i bilagan IV, då behofvet af stammans kap jemt motsvarar tillgången derå af hvilket dessutom ett antal endast är 3:e
kl. sj ömän och således icke bör bestrida viktigare befattning ar.
En hel del befattning ar ombord, till hvilka uti bilagan I afsetts 1:a och 2:a kl. sjömän, äro emellertid af den beskaffenhet, att de kunna skötas af 3:e kl. sjömän af stammausl capet
med den utbildning , som dessa redan erhållit.*) 3:e kl. sjöman
kunna dessutom med fördel användas till bemannin g å förhyrda fartyg m. m., hvarigeno m dertill afseelda 1:a och 2:a kl.
sjömän blifva tillgänglig a till annan tjenstgöri ng.
En vigtig fråga återstår att beröra, nemligen antalet vid
mobiliseri ng omedelba rt disponibe lt manskap.
Skilnaden härutinna n mellan den nuvarand e och här föreslagna organisati onen synes af nedanståe nde tabell.

Fasta stammen (utom u. o. k. )
afdrag 5 °l 0 .••.••. ············· ·
Värivade stammen cirka 1,100
i tj ens t afdrag 10 °ll o.....•.•..••
Summa

Nuvarande.

E,J;gt d'''"

798

2,024

!)90
1,788

förs lag.

-

2,024

Il m na. , ·
1

l

+ 1,226 1
l - 990 l
l + 2361

*) Detta i synnerhet om skeppsgosse kårws öfningar efter höjandct af gos_
'lnrnes antagningsålder ordnas såsom en grundlig exercisskola.
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Rekryteringen af stammen bör i första hand ske från
skeppsgossekå ren och sjöbeväringen; men, huru önskvärdt det
än vore att erhålla så stort antal som möjligt af den senare
katagorien, torde det ej vara skäl att hysa några förhoppningar att lyckas härutinnan.
trifts väl uneler sin utbildningstid vid
Ehuru SJ.• öbevärino·en
b
flottan, har i trots af alla ansträngninga r antalet af dem, hvilka velat taga stamanställnin g, hittills praktiskt varit = O, och
man måste tyvärr antaga, att ingen förbättring kan åstadkommas häruti, då denna motvilja mot att 11 taga kronans tj ens t,
mer beror på en fäclerneärfd kärlek till oberoende än på framtidsutsigterna inom flottan.
Det är således skeppsgossekå ren, som hufvuclsakligen ensam har att sörja för stammens rekrytering, för hvilket ändamål kåren måste förändras, antingen genom att fördubbla gossarnas nuvarande numerär ellm· också, hvilket ur alla synpunkter
torde vara att föredraga, genom att antaga skeppsgossarn a vid
något äldre år, exempelvis vid 18 a 19 års ålder, och göra k~1rsen
kortare, t. ex. tvåårig. Genom den dubbelt större omsättmngen
inom kåren. kan i detta senare fall sj ömanskåren rekryteras utan
väsentlig ~kning af skeppsgossekå rens nuvarande numerär.
Härtill bidrager äfven den omständighete n, att genom den förhöjda antagningsålde rn det myckna afskedstagand et på grund
af bristande båg ±ör yrket bör minskas.

SEclan detta skrefs, har uppmärksamhe ten fästats derp å
att den för värfvad e stammen beräknade afgångsprocen ten
skulle vara allt för låg.
Detta har naturligtvis intet annat inflytande på förslaget,
än att den nuvarande tillgången (bil. III b.) ytterligare för.
sämras.
ingår icke 11 värfvad
organisationen
nya
I den föreslagna
stam 11 ; och ber~knade afgångsprocen ten för till sjö~jenst uttagen sjöbeväring ökas icke såsom en följd af ökningen för värf-

-
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vade stammen, emedan denna del af sjöbeväringen utgöres af
hemfast folk och ej såsom värfvade stammen till stor del af
löst folk. Äfven bör beaktas, att större delen af vakanserna
inom stammen föranledas af utstrykningar ur krigstjensten på
()'rund af brott eller upprepade förseelser, något som ej bör
b
ifrågakomma inom beväringen med dess bättre moral och kortare tj ens te tid.

Genom de förändringar , som i det föregående föreslagits
med afseende å beväringens utbildning och stammens organisation, vinner flottan otvifvelaktigt stor krafttillökning .
Asigterna om det lämpligaste sättet att organisera stammen må vara delade ; genom de här föreslagna ändringarna
vinnes dock ett mål, som ej kan öfverskattas, nemligen att
flottan i stället för nuvarande tvenne sins emellan så olika
stamafdelninga r, af hvilka den större i de flesta afseenelen lemnar mycket öfrigt att önska, erhåller en fast och fullt homogen stam, inom hvilken bör finnas god kåranda och kärlek till
yrket, förutan hvilka egenskaper man näppeligen kan erhålla
godt sjökrigsfolk

~-
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Bil. I.

:Bemanningsplan öfver underbefäl och manskap fö1· flottans fartyg.
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Striusoch chefsfartyg.

.,..~

hl~'

g~

<+0

o

Svea
8
Göta
8
Thul'l (= Göta)
8
Loke
4
3 st. 2:<> kl. pansarbåt<>r 12
9 st. 3:e kl. , (inalles) 16
l
Hugin
.5 st. l :a kl. min båtar
5
Blink
l
8 st. 2:a kl. minbåtar
8
Edda
4
Verdanue
4
7 st. l :a kl. kanonbåtar 28
Svensksund
2
Alfhild
2
3 st. 2:a kl. kanon båtar
6
Drott
2
Summa 1191

6
7
7
3
9
9
l
5
l

8
3
2
14
l
l

3
4

00·

~9:"

"" 00

1:a alternativet

l

00

~-

(l)

14
15
15
7
21
25
2
lO
2
16
7
6
42
3
3
9
6

~:o

i:!'

::Too

o

~-

0'

(!)s-;.; ~s
p: o ~~'
(l)~

~~

i"'

w!

"'8

Alternativ N:o

sp

~a

11
12
12
7
21
25

Oxdjupet
Siarö
Grind a
Södertelje

-

-

4
4
28
2
2
6
3

5 75
7 79
7 79
2 31
6 93
9 174
2
l
5 lO
2
l
8 16
2 32
3 26
21 182
2 20
l 18
3 54
2 26

12
14
14
4
1::
16
3
15
3
24
2

103
112
112
44
132
224
6
30
6
48
40
35
l~ 245
~
26
- ]
22
3 66
6 37

'

168

261 3C 56
22
47 69
22
47 69
11:1 26
8
54 78
24
91
34
3
3
15 ;~- 15
3
3 _g_
24 ;;o'- 24
18 :!6
8
8
20 28
56 14C Hl6
4
lO
4
12
12
24 36
l(
2()
10

m

r

~

~

:~

()9
966
3
87
3
3
57 ~- 57
12
2
32
GO l
160

3~BIL~'J
f;:-5521

8251 1377

fi2

26
14
18

48
25
11
41
17
24
55
l - 11
18
52
Summa -s8l''_l.;4.;;,4-f.....;;.;;.,._l
334
11

8

l

Göteborg
Kahnarsund
Norrköping

27
20

l 4524

105

18

18

42

Oxelösund

12

15

l 35

55

~e!:rrlandshamn och Fårösund . :~:. ~;. . ;. . .;~;.; ~- l~~
1"!"
,

Summ<>

114

Summ<> Summarum / 202

beräkning.
471

61

24
20

I

~-

221

16
14

Carlskron<>: stora loppet
vestra loppet

(l)""

i:!ct'-;--";l

s~l 2031 1371 851 919ll47ll1288l 2831 4s5ll76s

!

H<> m n a r.

Kodjupet och Vaxholm

enligt 1892 års sjöf'orsvarskomites
112
71 79
711 1- 1"1
14 st. d:o
98 2lg
d:o
981106 1M 1568
l st. l:a kl. minbåt
2 l
l
2
6
29 st. d:o
d:o
29
58 29 58 87 174
l st. 2 kl. minbåt
l
l
2 2
6
Hl st. d:o
d:o
19 19 38 19 38
114
l st. avisofartyg (ungef.)
4
7
3 281
3
38
3 st.
d:o
20 15 35 15 15 140
d:o
190
Snmma 194 17311 36711981 173jl453l 38~122081

n~l

(l)

g~

vid 1892 års utg·ång.

2:a alternativet

l st. l:a kl. pansarbåt

~.~

~-t-.:.1

w 8'[>.;

(O

~.,..

Bil. II.
Uppgift öfver underbefäl och manskap för fasta minförsvaret

Ånm. l.

/167

~

l 311 l 800

Siffrorna äro endast ungefärliga och kunna kanske med nyaste lättare
minmateriel nedbringas något.
Anm. 2. Sintsiffrorna uti 2:<> alternativet antagas fördela sig ungefär sålunda :
af 202 Und.-off:s oeh U. o. k. äro: 'l, = 67 Und.-off:s, hvaraf 1/ 6 =
11 maskinister och 5 / 6 = 56 öfriga Und.-0ff:e samt '/a = 135 Undofficerskorporaler, hvaraf 1/G = 23 maskinister och "i~ = 112 öfriga
u. o. k.
af 800 eldare och 3:e kl. sjömän är 80 eld<>re oclt 720 minörer.
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Bil. II l rt)
Bil. III b).

Uppgift å sjöförsvarets krigsbehof af underbefäl och manskap
samt beräknad tillgång derå.
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(Med stöd af Bil. I o.
II 2:a alternati1•et).

l

Uuderofficerat·e') å:
173 19-l 367
stridsfartygen
11 56 67
Fasta minforsvaret
Reserver, forhyrda fartygs bemannande
och stångminbåtar
20 30 50
Summa

Und.-otf:s-korporaler ' )
Öfrigt fast stammanskap ") (afdrag 5'' o)
Värfvade stammen (afdrag 20 °.,)
Revåringsmän f. d. sta manstälde
2-W man under 5 ;lr (afdrag 33

2o4l 28QI 484

Uud.-off:skorpornler 1) å:
371
stridsfartygen
Fasta minförsvaret
23111 135
20 30J 50
Reserver m. m. m. m. (Se Und.·off:e) -~--!!--l
556
Snmnut 216
Öfrigt stanunanskap å :
stridsfartygen
1453 534?
1987
Fasta minforsvaret
311 311
Il
m.
m.
reserver
Stationstjenst,
m. m. (Se Undcroff:c)
350
300 50
!:lumma
17531 5841 3u ll2648
HeYiiriug·smanskap å:
stridsfartyge n
720111227
82)
Fasta minforsvaret
ni.
m.
resel'l'er
Stationstjenst,
GOO 400\ ')
m. m. (Se 1:7nd.-of!':e)

173119~

I
M

4~61

Summa

Il

j

l

b) Nuvarande t i II g· å n g ').
Underofficerare ·:)

1

~251 8m~l

\ woo

nql3o27

Summa summarum 420 62 1040 31781 14661 103 1 1~675
') StationstJenst är ej medräknad tor nnd .-off:s orh und.-off:s-korp .. emedan
den •tntagcs skötas af pensionerade, hnlka derför ej upptages uti tillgångsfurslagen.
'! Allt manskap på minbåtarna tages af stammen.
"J Reserver finila s ej medriiknade för fasta minfårsvaret derfor att det ordinarie manskapet ilr synnerligen rundligt tilltaget, ln·arjemte öfning torde vara
svår att f. n gifva större årskontingent. I mån minforsvaret ntveckla s finnes ju
inget hinder att årligen uttaga större antal beväringsmiin.
A.nm. De för man skapet ofvan beräknade Stationstjenst, reserver, förhyrda far·
tygs bemannande m. m. ncmligen for stammanskapet summa 350 man
och » beväringsmanskapet » l ,000
synas vara fullt tillräckliga under ett krig, ty d e l s torde materielen
och personalen ungefarlige n minskas i samma proportion, och d e l s
finnes möjligen förutom ofvanniimnde 1350 man tillgång å folk från skadade fartyg, hvilka ej inom en längre tid åter kunna göras stridsdugliga.

1
.',,

0

;n)

Summa
c) 'J' i Il g :'i. u g·, om beviiriug·eu er·

h:'tll!'r full go a ntbil•lning.

Tillgång enligt b)
Bc,·ii ring (al'drag 33

1

"

e

0

621 188 250
43 217 260

l

l
56() 182 47 798
1640 160 200 2000
651

1 656

79118oo

1051 4oöii5IOj28651 4071 32Gjl3593

l

l

l

105 405 510 2865 407 326 3598 .
-1 1467 1023 7331[3223
-

)

Summa

105l 4oöll 5IOI4332 It43olw59ll6821[

1
1 Uppgjord under fårut sättning att i likhet med K. M::ts proposition und.off:santalet vi'l maskiniststaten ökas med 20 och vid öfriga stater minskas med
inalles 10; samt att fasta stammens eldarealdelning ökas med 80 och matros afdelning minskas med 80 man.
") Pensioneradt uneL-befäl modräknas ej, eme<lan de dels antagas sköta uti
Bil. III a) icke upptagen stationstjenst och dels utfylla möjliga afgångsvakan~er, lwa.rför inge11 afgångsprocent beräknats för unclerbefalet.
'! }'ör fast:t stammen (utom u. o. k.) beräknas i afdrag for afgång 5 "fo.
si n helhet (inkallade och permitterade) beräknas 20 %.
värfvacle
• 33 '/a %
" beYäring

-

-
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.Bil. l V u).

'Förslag till förändring af Und.-off:s- och sjömanskårerna inom
nuvarande kostnader.
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Krigshehof af stam enl. Bil. 111 a)
(reserver medräknade)
Tillgång af stam enligt Bil. III b)
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420
105

405

510
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1753
2865

~

p.
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Il'
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~

s·
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~

31~

584
407 32

m

Summa sta m och f. d. sta.manstälde
Beväring
(afdrag 33 '," %l
Summ a summarum

1353

l
2051

4001
455

(
2051

661

45511 660

~
p

2648
3598

~

600

1753
1467 1023 73

3223

32201 Hi721 1045[[

5847

2624

Skillnad från krigsbehofvet 1-2151-16511-3801 +421+106/+14[/ +172

'J Antalet nummer, h'·arrned matros- och minörafd elninganu1 skola minskas
:år något större än deras förutvarande öfverskott emedan a.fgångsprocenten efter
värfvade stammens öfverflyttning till fast minskas med 15 %. Denna. ändrade
.afdragsprocent orsakar äfven en del s k en b a r a. felaktigheter uti siffrorna.
'J Angående afdrag se Bil. III b).
") Denna summa kan svårligen exakt beräknas, mon torde under inga fur·
l1illlanden understiga här upptaget belopp.

1283 man, }100
hvaraf 600 i _
aOO
tjenst
och 683 {218
permitterade 465

l

;, 3:e löneklassen 120001 14600 18250
,
30000 36500 91250
•
a 4:e
,,
å 3:e
•
1t 4:e
Summa kr.
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l

12000
60000

9ö06o[iinooh 095ool

2:o. ()kning.

5G850'
217750

IJ1 oooqi36160
27900

l

72ooo\ IOooqi338660

l

,· . {10 flaggmaskinister
50 maskuu- 40 mask. und.-off. a
ster, hvaraf
2:a gr.
10 flaggund .-ofi'.
50 öfrige und.- 40 und.-ofl:'. af 2:a gr.
off., ln·araf (af hvilka ~6 inkallade)
50 i l:a löneklass
(n. o. k.)
100 eldare
h vara f
,
30 i 2:a
l
>>
20 i 3:e

1

!

s.~~

- .

l

O?$..
;1

§ ~cr~ ~: ~~- ·
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l:o. Minskning.
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2024

549131~
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419 242
1301

Bil. I V IJ) .
Kostnadsberäkning för föreslagna ändringar.

l

Skilnad -3 151-21511-530,+111 21-1771+1511 + 950
!•'öreslagen förändring af stammen ') +100
+ 59 +15C - 1224 -t 50 -5~1-1223
'l'illg·ång efter föriiiHlringNt.
Underofficerare 2)
112 238 350
Und.-off:skorporaler ')
93 217 310
Öfrigt stammanskap (fa st)
afdrag 5 °'0 )
Beväringsmän f. d. stamanstälde ")
(ltfdrag 33 ',. , ". ,,)

141 --

0600 7300

1825

2000

28800 21900
7200 5475
28800 0855

7300
1825

8000
2000

'7300

8000

18000 14600

9125

6000

12:

--

66000
16500
539[)5

-

=

47'125

Il ~~~~~·~
32"'~0000
251
Summa kronor Il 02000~I.;.;.6'7:.;;G.:;25~[..;;3;;;,65:;.;;UO~I--1..;;3.;;.;2000~[--_'It"II2_38_0_

Behållning kronor

720015475 54'751
2400 2920 1 3650

l

/

[

l

[[100635

För denna behållning af cirkt 100,000 kronor antages den återstående delens
af värfvad e stammen öfverflyttning till fast stam kunna ega rum, i synnerhet
som alht värfvade nummer uti 4:e löneklassen indragits, lwarfor endast högre
löneklasser återstå. Till kostnaden för 1217 man finnes ungefår 400,000 kr.

Anru. Orvanstående kostnadsberäkning är uppgjord för ständig lancltjenst, men
då frågan endast gäller behofvet af anslag till 5:e hufntcltiteln i sin hel·
het saknar detta allt inflytande.

-
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(Insänd t. )

Flottan och värnpligtslagen, den nuvarande
och den - kommande.
Stnndom höres man och man emellan det yttranclet ''flottan
blef .öfverrumplad vid 1892 års urtima riksdag''. Hvari består då
denna öfverrumpling? Mången torde till svar på denna fråga
säga: 11Flottan höll sig inte nog framme, och fick derföre inte
del i de millioner, som då voterades till förstärkandet af vårt
försvar". Men är då detta riktigt till alla delarr Några sYarahärtill j a 1 en eller annan nej, och svårt torde vara att säga,
hvem af dem, som har rätt. Svaret må vara det rätta eller
ej, att försöka afgöra detta är icke målet för denna uppsats.
Hvad vi siöofficerare dock alla böra kunna erkänna, det är,
att flottan icke, vid uppgönmdet af den vid ofvannämda urtima riksdag antagna värnpligtslagen, fick s i11a intressen så
väl tillgodosedda som armeen sina.
Såsom förespråkare för armeens intressen had e, den sedan längre tid tillbaka till ett väl organiseradt helt sammangjutna, rn enda prrrol lydrrnrle, generalstaben r edan i nära två
årtionden verkat här i land et , under det att :flottans stab först
på de allra sista åren erhållit en någotsån~Lr fast organisation,
. ehuru dess plats i :flottan, den dag som i dag är, är så föga
bestämd, att orden ":flottans stab" knappast förekomma i vårt
reglemente. Detta var orsaken till, att flottan icke, g enom
ett par små modifikationer i värnpligtslagen, kunde draga full
valuta af 11 de 90 dagarne". Låtom oss derför öppet och ärligt erkänna, att det i mycket var värt eget, flottans eget fel
att så blef.
Uti en brochyr af en framståend e generalstab::wfficer framställes öppet, att 1892 års härordning enelast är ett steg på
vägen fram till den rena allmänna värnpligten med lång öfningsticl. Allt uti 1892 års hoplappad e härordning drifver hän
mot denna - för Sverige nota bene - framtidens häror·dning. Vi veta ej huru länge det skall dröja innan kanske en
ny urtima riksdag sammankallas, och så med all skyndsamhet

antages ett härordningsförslag, som slopar "stammen" och inför ettårig utbildningstid för de värnpligtige. Om den dagen
och den stunden vet ingen utom - "vår Herre allena" hade
jag så när sagt - "generalstaben allena", kan man säga om
denna i framtiden hägrande "urtima".
L åtom oss hoppas, att vi sjöofficerare, eller nogare b estämd t flottans stab, då :får mer än ett ord att säga vid den
nya värnpligtslagens förtattand e, icke i elen meningen, att flottan dervid skulle motarbeta armeen och försöka beröfva densamma hvacl den behöfver, utan derför, att vi skola få hvad
vi behöfva, nemligen en god, nationell bemanning till våra
fartyg Då kunna vi väl blifva förskonade från någonting så
absurdt, som att flo ttans värnpligtige under två tredjedelar af
sin utbilC:ningstid vapenöfvas under befål från armen. Det
gäller derför för oss sjöofficerare, att redan mt sätta oss in i
den tanken, att vi en dag skola få denna "rena" allmänna
vämpligt, och att komma på det klara med huru :flottan deraf
skall kunna draga största möjliga fördel.
De värnpligtige, som enligt vår nu gällande värnpligtslag
delas till och vapenöfvas vid flottan beräknas komma att utgöra i l :a årsklassen circa 1,600 man. Lägges dertill alla de
hvilka enligt § 27 m. 2 b befrias från all vapenöfningsskyldighet i fredstid, så utgör l:a års klassens värnpligtige vid
'rillgången på
flottan bortåt en 2,000 man om ej mer.
större än
betydligt
derför
är
årsklassen
l:a
folk tillhörande
hvad vi behöfva för vår flottas bemanning, och, hvad värre
är , vi kunna troligen aldrig på ett fullt effektivt sätt vapenöfva ens den vapenöfningsskyldiga delen af 1:a årsklassen.
Bestämmels erna i § 27 m. 2 b. värnpligtslagen -:·:· ), hvilka från
*) Denna paragraf befri<lr en !war viirnpligtig. som varit inskrifven J. sjuma nshus uti minst {yra år och <l erun<ler farit minst 12 lllån. uti utrikes sjöfa rt, eller efter inskrifning å sjöm:1nshns såsom eldare eller maskini st <mder
minst ett år varit i dylik hefattmng anviin<l, från all \'apeni.ifningsskyl<lighet i
·fre;lstid, tJ1en åliig·ger dessa att, så liing-e <l e lJvarstå i värnpligtsåldern, tillhöra
floth1 ns reserv och heräringens l:a nppbil <l.
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all vapenöfning i fredstid undandraga just den del af l:a årsklassen, som skulle vara den värdefullaste för flottan, tillkommen mest derför att den minskade antalet af de vapenöfningsskyldige af l:a årsklassen, kan endast hvad beträffar eldarnp,
ega sitt berättigande. De sjöfarande, hvilka före inträdet i
värnpligtsåldern varit inskrifne under minst 4 år å sjömanshus, och deruneler hafva seglat minst 12 månader i utrikes
sjöfart, utgöra just den allra bästa delen af vårt kofferdisjöfolk; bland d esse fin ua Y i t. ex. största antalet af dem, som
besöka våra navigationsskolor. Genom bestämmelsen, att de
i krigstid äro tjenstskyldiga vid flottan under hela den tid de
äro uti värnpligtsåldern, tillföres nog flottan ett stort antal
fartygsbefälhafvare och styrmän eller i allmänhet sjötarande
med navigationsskoleexamina, hvilka kunna vara till tjenst
såsom reservbefäl, men då vi nu redan hafva en reservbefälsinstitution, hvilken, då den väl fått tid att utveckla sig,
med all säkerhet kommer att fylla flottans behof af reservbefäl uneler krigstid - skulle tillgången unelerstiga behofvet,
finnes j u intet hinder att på samma sätt än ytterligare öka
denna tillgång på reservbefål -- så finnes det intet skäl att
använda ett reservb efål, som är i saknad af all militärisk utbildning - de hafva ju inte ens varit i tjenst vid flott.an under ''de 90 dagarna". Hvacl angår de eldare, som enligt här
ofvan omtalade paragraf i värnpligtslagen äro befriade från
all vapenöfningsskyldighet i fredstid, så har paragrafens bestämmelser nog ett visst berättigande. Flottan lider af en
högst betänklig brist på maskinfolk -- såväl maskinister som
eldare - och genom den något större tillgång på elylikt folk*),
som denna paragraf ger flottan i händelse af mobilisering i
och för ett befaradt krig, har man trott sig i någon mån
kunna afhjelpa denna brist. Låtom oss betrakta hur dermed
förhåller sig.
*) .U de eldare, som enligt § 27 m. :?6 Värnpligtslagcn iiro hofriade fran
va penöfningsskyldighet i fredstid, blifver troligen ett riitt stort antal tjenstgöranr! e maskinister.
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Enär blott en ringa del af sjöbeväringen omedelhart efter
mobiliseringsorderns utfärdande torde komma att infinna sig
å stationerna blir det, förntsatt att inga årsklasser sjöbeväring
för tillfället särskildt äro inkallade, stammen och den möjligen
uneler vapenöfning varande l:a årsklassens värnpligtige, som
får verkställa flottans rustning - denna få vi väl antaga skall
kunna, efter det en ordentlig mobiliseringsplan för flottan blifvit fastställd, verkställas på 2 dagar - och af denna orsak
torde det vara en tvingande omständighet att l1ö_qst betydl(qt
öka antalet, stamanställde maskinister och eld are eller att in' voro tjensträtta något slags maskinistreserv hvars medlemmar
skyldige t. ex. intill fyllda 50 års ålder, i stället för att såsom
nu handelsflottans maskinister i bästa tall äro att tillgå för
flottans räkning till och med det år de fylla 40 år, så vida de
ej särskildt förhyras. Antalet stamanställde maskinister bör
vara så stort, att åtminstone halfva antalet maskinistplatser
vid mobilisering denned kan fyllas - uppbördsmaskinisterna
böra naturligtvis i första hand besättas med stamanställde maskinister -. Det återstående halfva antalet maskinistplatser kan
sedan fyllas allt efter som de här ofvan föreslagna reservmaskinisterna och värnpligtige sådana infinna sig å stationerna.
E tt krig kan komma mycket oförberedt, och den del af våra
stridskrafter, som i första hand kommer att tagas i anspråk,
är just flottan. Kunna vi, med förhanden varande resurser,
fylla hälften af fartygens behof af maskinpersonal, så kunna
fartygen manövreras, ja i nödfall gå till sjös. Denna fråga
om fyllandet af flottans behof vid mobilisering af maskinister
och eldare är mycket vigtig. Redan nu är antalet stamanställde sådana alldeles förlitet, och när flottan snart kan vän- tas blifva förstärkt med ett par pansarbåtar af l:a klass, så
vore det väl skäl att i tid sörja för, att såväl antalet stamanstälde, som antalet vid mobilisering tillgängliga sådana blefve
ökaclt, så att det i någon mån motsvarade behofvet. Det har
upprepade gånger hänclt, att maskinister måst förhyras för"eskaderns behof", el. v. s. för att fylla flottans behof af så-
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dana under fredstid. Dessa förhyrd/l maskinister hafva alla
haft en mycket hög dagaflöning, och denna . sak har kostat
flottan betydliga summor, summor som utgå af det i och tör
sig knappa öfningsanslaget. Under åren 1886-90 utgåtvos
härför enligt 1893 års statsverksproposition nära 40,000 kr. förutom portionskostnaden för förhyrda maskinister. Vore det
då inte bättre, att använda dessa penningar, nära 7,000 kr.
pr år, till att förskafta flottan en maskinist-resen· ( Vore el et
inte mycket bättre, att, när man ändå måste göra denna ut_gift, genom en klok anordning (samt möjligen genom en obetydlig ökning af densamma) icke blott · fylla behofvet af ma.skinister vid de årliga öfningarna, utan äfven skaffa en vid
mobilisering tillräcklig reserv af maskinister. Ändamålet med
.denna uppsats är icke att ingå på huru en sådan institution
skulle taga sig ut, men inte skulle det möta några oöfvervinnerliga svårigheter att organisera en sådan. Ökas så eldareafdelnin_gen att den, jemte till vapenöfning (se nedan) inkallade värnpligti_ge eldare kan lemna halfva flottans behof af dylika vid mobilisering, samt hålles vidare stammens numerär fulltalig och 1:a
.årsklassens vapenöfnin,qss!.:yldi,r}e värnpli!Jliye indelas uti tui bevdrinysafdelninyar, som inkallas till va penötitiny und Pr schlana ti.dPr då en mobdiseriu,q al jiottou, uär den en ,gång blir oundviklig, bör antagas komlila alt ske, d. v. s. 1tnder de (e111 soJmnrwmäua.dertlfl N. aj- September, så skulle vi under denna tid alltid vara
i stånd . att ögonblickligen till alla de flottans fartyg, som
denna under den närmaste framtiden kan antagas innehålla,
klaro-ölemna åtminstone så stnra besättningar ' att fartyo-ens
b
b
ring kan ega rum på kortast möjliga tid, ia t. o. m. så stora,
att de, om det gällde, skulle kunna upptaga en strid. Ordnades vår flottas bemanning enligt de grunder här ofvan an_tydts, så vort3 det svåraste problemet vid densammas mobilisexing, dess förseende med f<:Jlk, löst. Besättningarne kunde ju
.sedan kompletteras allt efter som sjöbeväringen infunne sig.
.Men hvad har_allt d,e tta med den rena allmänna värnpligten
.att göra, . torde mången invända? J o, se här!
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Förhållanderna nu med de 90 dagames ·vapenöfning och
~ed ~en rena allmänna värnpligtens kanske ett-åriga öfningstJd bhfva för flottan ungefår desamma. Flottan kan lika litet
'
d ao som nu, undvara en stam, utgörande
den kärna ' h varomkring de värnpligtige skola samla sig för att bilda 'fartygens
besättningar. Alldenstund deim~ , stam . måste i sig innefatta
större delen af de yrkes- och förhandsmän, hvaraf flottan vid
en mobilisering har behof, så är det klart, att denna stam
~1åste hafva en s_tor nummerstyrka. Visserligen är det en möjhghet att orgamsera stammen så, att genom öfverföring från
densamma till beväringen beredes en vid mobilisering, i och
för ett redan utbrutet eller befaradt krig tilig,änglig reserv af
värnpligtige f. d. stamanställde yrkes- och tÖrhandsmän, men
lwjv1tdmossan af detta manskap måste dock finnas att tillgå
på stationerna i samma ögonblick mobiliseringsordern uttärdas.*)
Sålecles : en manskapsstam är nöd vändig för flottan såväl nu
som ifall ett-årig utbildningstid i beväringen införes. Vidare:
alldenstund det ej är möjligt att utbilda en karl till yrkesman
- med yrkesman förstås här en i yrkesgren antecknad karl
- på en så kort tid som ett år, måste denna manskapsstam
bereda '
till bevärino·en
i sig innefatta, och genom öfverförino·
b
b
samma antal yrkes- och förhandsmäu vare sig utbildningstiden
i
minskninoi beväringen är 90 dagar eller ett år - nå(;on
b
.
ettden
dock
medgifver
antal
detta högre utbildade manskaps
åriga utbildningstiden i beväringen -- hvaraf fölJ. er att flottans
'
manskapsstams numm erär icke kan i någon betydligare mån
sänkas ifall den ett-åriga tj enstetiden införes, Den minskning,
som dess numerär lm11 tillåtas und ergå, bei'or endast i någon
mindre grad derpå, att de värnpligtiges fi1llstäncliga.re utbild-

.

... *) Att man vid en L)ifvande omorganisation af sjömanskåren kommer att
SUI'Ja för, att virl mobilisering finn es att tillgå ett mycket stort antal dylika
f. d. stamanställde värnpligtige, har mari all anledning. att förmoda, ty i motsatt fall vore det att totalt kasta bort en stor del af de furdelar vår nn gäll~nde värnpligtslag skulle !runna be'reda flottan, genom att gifva den en stor
·
t illgång på verkligen godt, öfvadt manskap.
10
Tidskr. 1' .<;_jöt·. 189.J.
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ning möj liggör en minskning af antalet yrkes- och förhandsmän i f~rtygsbesättningarna, men i ännu högre grad beror den
derpå, a.t.t man, genom att uteslutande rekrytera denna mansiwpsstam från skeppsgoss.e kåren, eller från den redan vupenö{vade delen af 8/öheo_ii,·ingeo, - såsorp. 11 säkerhetsventiP' kan man ju, i
likhet med hvad 1832 års komite föreslog, ätven, om dessa här
ofvan ~ngifna rekryteringskällor ej skulle räcka till, rekrytera
manskapsstammen "på annat sl:j,tt" -- 11ndoihr rPkrytuthildningen
i st m n mm nc!t yenast Pjter· stnmanställ11inyen J.: an 7J åbörja den
hö.q1·e ntbild~tingen.
Härigenom erhålles på ett gifvet antal
stamanställde ett större antal yrkes- och förhandsmän, än som
är möjligt om, s_å~om nu är förhållandet, hufvudmassan af de
stamanställde m(j:~:f4e utbildas ända från fullkomligt oöfvade rekryter. Särdeles efter den ett-åriga utbildningstidens införande
i beväringen skulle fördelarue af detta tillvägagående göra
sig gällande.
Sedan vi Iiu i det föregående afhandlat de grunder, hvarpå
manskapsstammens organisation bör vara fotad ifall den rena
allmänna värripligten med lång - et.t-årig -- utbildningstid i
beväringen införes i vårt land - samma grunder gälla, om ej
i så hög grad, redan nu med vår värnpligtslag af år 1892 skola vi öfvergå till frågan om sj elfva beväringen. H vad som
då först måste erkännas, det är, att vi mt icke draga största
möjliga fördel af denna institution. Det är j u icke någon
omöjlighet, att vi, d. v. s. flottan, icke en gång till skulle
blifva så att säga öfverrumplade, ifall nu ett, tu, tre elen ettåriga tjenstetide!l infördes. Det är en ren omöjlighet, att vi
inom flottan hade }dart för oss, hvilka fördelar vi skulle kunna
draga af 11 de 90 dagarne 11 , då dessa infördes. Hade vi det
haft, så hade, jag upprepar det än en gång, vi aldrig fått
skåda den egendomliga företeelsen af sjöfolk, exercerade under befäl och underbefäl från armeen. v are det långt ifrån
oss att härmed vilja säga, att detta befäl icke inlär sjöbeväringen t. ex. infanteriexercis långt bättre än vi sjelfva skulle
kunna hafva gjort det, men inte är det väl förståndigt, att
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nära 2, 3 af .~jöbeotiringrno, ju i och för 8ig knappt tillmätta,
utbildningstid användes till inlärande af infanteriexercis? Detta
exempel är blott ett af de många, låt vara det mest slående,
som kan anföras tiU bevis för, att ci icke ooro beredd(~ på de
11

!10 rla,qarne".

Hufvudskälet till att ofvan anförda, minst sagdt besynnerliga, arrangement lär hafva varit, att sj öbeväringens styrka
ansågs vara för stor, för att flottan sjelf skulle kunna öfva
den, utan att stammanskapets utbildning deraf skulle lida.
Nå.väl, är icke detta s. k. skäl ett ytterligare bevis på, att vi
icke ooro be1·edda })(t införandet al de 90 daqarne, samt att flottans intressen ej nog tillgodosågas vid detta tillfälle, detta sena re etidast en föUd af det förra. Sjöbeväringens styrka för
stor! . Ar detta ett skäl? H varför minskade man då icke på
sj öbeväringens styrka, om denna, såsom det sannolikt kommer att visa sig*), verkligen är för stor, såväl för att kunna
ordentligen utbildas, som för flot~ans behof af sjöbeväring vid
mobilisering? Svaret på denna fråga blifver: Flottans intressen tillgodosågas ej tillräckligt när 1892 års värnpligtslag
uppgjordes, detta derför att mon inom flottan ej klart inså/;,
hcilka jöl'delar dmna oämpliqsslag, obdf!dli,qt modifierad. sknlle
k unna tillföra deusrmuna, hvilket åter är ett bevis för, att flottan ej vor beredd ti(l de "90 dayar11es" in/iiJ·and('.

Nu torde vara på sin plats att litet närmare ingå på att
förklara, hvilka fel vår nu gällande värnpligtslag kan anses
hafva vis a vis flottans Verkliga intressen, Samt huru de11na
viirnpligtslag bort vam för att bättre tillgodose dessa utan
att dertör armeens skulle lida någon förminskning eller
För det första uppställer
sjelfva lagens anda förändras.
nämde värnpligtslag dm allmänna värnpligten i princip. Detta
för de armeen tilldelade värnpligtige, men så ej fullt vid flottan. Principen om elen allmänna värnpligten har två hufvudpunkter. Den ena är, att alla utan undantag**) äro skyldiga,
*) N. b. om nnvaran<le värnpligtslag oforändratl bibehålles.

"") ~- b. alla till krigstjenst rlngliga.
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:att i <farans stund värna om sitt fosterland; den andra är, att
alla, i största möjliga mån, hafva samma skyldighet häruti.
Men uppfyller 1892 års värnpligtslag dessa principer( Svaret härpå blifver: den uppfyller den första, men ej den andra ,
ty i dess § 27 m. 2 b. finnes uppräknade en del värnpligtige,
h vilka, ej genom familjeförhållanden eller dylikt, utan till följ d
af sitt yrke och dermed sammanhängande omständigheter, äro
befriade från all vapenöfningsskyldighet i fredstid. Den omständigheten, att desse värnpligtige tillhöra flottans reserv och
beväringens första uppbåd ej blott de 8 första åren af sin
värnpligtstid, utan äfven under de derpå följand e 12 år de
i annat fall skulle hafva tillhört beväringens andra uppbåd
eller landstormen, utg·)r ej ett tillräckligt vederlag för den
förlust flottan lider genom ofvan anförda befrielse från vapenöfning. D en ökade tillgång på (oöfvadt) reservbefäl, maski_
nister och eldare (likaledes oöfvade) vid mobilis ering denna
paragraf afser att tillföra flottan , bör, i {lrJftans e';et iutressr,
enligt hvad i. det för egående här anförts, beredas på annat
sätt. Redan clerför, att den strider mot den allmänna värnpligtens anda borde alltså § 27 m. 2 b utgå ur värnpligtslagen.
D et finnes clock ett här ofvan användt skäl, som stundom anföres till försvar för denna paragraf. Detta är, att nämd e paragraf minskar årliga antalet af de värnpligtige, flottan har
att vapenöfva. Men om man äfven bör minska detta antal , är
det väl då skäl, att. frå n de va.penöfningsskyldiges antal draga
i ust det allra bästa sjöfolket, iust den del deraf, som från unga
år farit till sjös, just den del deraf, som lemnar största antalet af de unge sjöfarande, hvilka besöka våra navigationsskolar r ii·) N~j och åter 11.1j blir här svaret. Denna paragraf må
hafva sitt Lerättigande i hvad de deri nämde eldarne angår,
den får det o!drl!J i hvad so m rör det egentliga sjöfoli{et. Att
någon~>in denna b e.3tämmelse influtit i våra värnpligts1agar,
*) Ett be1'i< hilrpä ilr, att af inncl·;tl"illltle iLroS rescrvoffiror>aspiranter endast
en Y:tpcniifvats i sjijbevii ringen llll' ILtn alla de nntlra 1lerifr:ln befriat s p;\ grt~nd
<lf ~ '?l lll. '? l ..
.
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visar blott ytterligare, att man inom flottan, hvarken vid uppgörandet af 1885 års eller 1892 års värnpligtslagar, haft klar
blick för de föi.·delar ett ri,itt tillvaratagande för bemanningen
af våra fartyg _utaf vårt dugliga, härdade l}offerdisjöfolk skulle
kunna tillföra flottan, och orsaken till, att vi vid dessa tillfällen saknade denna blicl}, var ingen annan än elen, att flottan
ej orrr beredd vare siy på u1tlnyandet of 1885 ilrs Plte1· 1892 års
viiJ·upli_qh;lngnr. Låtom oss derföre nu, medan ännu tid är,,
sätta oss in i den tanken, att vi, inom en kortare eller längre,
ti dsrymd, skola få den rena allmänna värnpligten med lång
öfningstid.
1\iedgi±vande att . antalet sjöbeväringar nu är eller rättare,
väntas att blitva för stort, både till att vederbörligen vapenöfvas vid flottan uneler flottans eget befäl, samt äfven för flottans behof af sjöbeväring vid mobilisering, så kunna vi nu
Mvergå till att framställa de modifikationer af 1892 års värnpligtslag, hvarigenom den skulle blifva mera i stånd att, utan
att dess anda förändras eller försämras utan snarare förbättra,;, motsvara de minsta fordringar, som flottan kan hafva rätt
att ställa på vår värnpligtslag. Dessa fordringar äro:
Vämpligtsla.r;en bD1· tillföra flottan f'tt lwM!co.n (ö1· stort eller·
fö 1· !det mdal, för den.~amma i sWJ":<lrt möjliga grad yoqneliqn ,,
cii r 11 pligti_qe. ·X·)
Dessa ord innefatta alla de särskilda fordringar flottan har

rätt att uppställa på en god värnpligtslag. Öfriga fordingar,
t. ex. att sjöbeväringen bör i sig innefatta största möjliga antal f. d. stamanställde lydande under § 34 m. l värnpligtsla"-) lnsilndaren betler den ilra<le lilsaren bemärka, huru man vi1l uppgörandet
af l' åra vilrnpligts lag~r eller förändringarna. deruti grad for gra1l tillvaratagit
Hotb us intressen 1lock utan att iinnn hafva ta:,;it steget fullt ut. 1P85 års lag·
t. ex. upptog bland <le värnpligtige, som tilldelades flottan, utom de å sjömans-·
hus inRkrifne. äfven lotsar och lotslärlingar. Genom 1891 års ändring tillades.
persona len vi.d fyrinrättningarna 0ch lifrä.fldningsansta~terna. Detta Htom de·
»Rilrskildt» inskrifne
H rarföre n•1 inte taga steget full t n t"?

-
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§ 3.

ge1~

sammanfalla med armeens. Ramma fordringar eger flottan
på den kommande värnpligtslag, som hos oss 'skall införa dt-n
rena allmänna värnpligten med lång öfningstid.
Låtom oss derför 1in uppställa de paragrafer och moment
i denna · lag, som 9ättre än de nuvarande kunna tillförsäkra
flottan, att få sina fordringar på en för densamma gagnelig
värnpligtslag uppfyllda. Tilläggas bör, ·att jn förr vår nn gälsamma anda, desto bätt're för
lande värnpligtslag ändras
flottan.
~ l.
I flottan inskrifvao;:
l. De värnpligtige, hvilka äro å sjömanshus inskrifne,
och innan inträdet i värnpligtsåldern hafva seglat ti ll sjös
eller idkat kust- eller h afsfiske som yrke uti minst sex (tolf)
månader.
2. Värnpligtige, lwilka innan inträdet i vämpligtsåldern
hafva idkat kust- t-ller hafsfiske såsom yrke uti minst sex
(tolf) månader, samt tillhöra något af de kompaniområden,
som af Kongl. Maj:t i kommandoväg bestämmes.
3. Värnpligtige, hvilka såsom extra ordinarier eller med
annan anställning tillhöra eller hafva tillhört någon af dt> nn.cier Kongl. Sjöförsvarsdepartementet lydande kårer, stah'r eller inrättningar.
4. D essutom skola till det antal, som K onungen pröfvar
erforderligt, i flottan inskrifvas andra yrkesmän, som anses
vara för flottan behöflige.
~

2.

l. Vapenöfnings skyldigheten fullgöres . . . . · (li ka som
för de armeen tilldelade värnpligtige, med undantag af att hela
vapenöfning,;skyldigheten fullgöres under en inkallning).
2. Från all vapenöfning i fredstid befrias de vämpligtige, som uppräknas i ~ l m. 3, och hah-a varit i vt-rklig
tj enstgöring under minst tre månaders tid.*)
*) Ji'råga är dork om man bör befria ens (lessa, ty nr,g skulle det ,. <~ra bra
om lotsar. fyrbetjening, lifrii(ld ning;;anstaltPrnJs manskap, hvilka just liimpa sig

•
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l. Lika med nuvarande § 34 n~om. _l.
2. Den som (lika med nuvarande § .34 mom: 2) . .. eller
aflagt examen vid und erbefäls- eller m~nskola å någon af flottans stationer, tillnör likaledes 'föxs~a uppbådet under hela sin
·
' ·'· - .
tjenstetid i beväringen.
om de
bestämmelser
>~ärnpligtslagens
skul1e
öfrigt
allt
I
flottan tilldelade värnplig.tige V~l;a lika SOm fÖ'r de hären till·
tilldelade.
Genom fastslåendet af bestämmelsen .i ofva~1 nä~1id~- l
mom. l att en värnpligtig, för att enligt detta moment kunna
få fullgöra sin vapenöfningsskyldighet vid flottan, före inträdet i värnpligtsåldern verkligen skall hafva farit till sj ös eller
idkat kust- eller hafsfiske såsom yrke uti minst sex (tolf) månader, undvikes, att en del icke sjöfolk, för att få fullgöra
sin vapenöfning under en inkallning eller af annat egoistiskt
skäl, låter inskrifva sig å sjömanshus - 8fter att hafva gjort
en qvasi-inmönstring å något fartyg - och således flottan betungas med utbildning af en stor del folk , som den ick e har någon större nytta af. Det verkliga sjöfolk, soni flottan, genom
antagande af här åsyftade bestämmelse, skulle beröfvas, inskränker sig till sådana, som före inträdet i värnpligtsåldern
visserligen hafva inskrifvit sig å sjömanshus, :men ännu ick e
farit sex (tolf) månad er till sjös. Jeniför man denna bestäm. melse, och de i § 25 m. l och § 27 m. 2 b. af nu gällande
värnpligtslag, skall man snart nog inse, att hela sammanlagda
antaJet sj öbeväringar, inskrifne till tj ens t vid flottan, till följ d
af den här föreslagne § l m. l , kommer att betydligt understiga det antal, som enligt nu gällande värnpligtslags § 25
m. l. inskrifves till och enligt samma lags § 27 m. l vapen-

s

ti ll bemanning· af signa l>tatiOllCrtlil Yid ltlQUiliBering,. O. d. llll•ler filllgör~ n 
dct af sin vapenöfning-sskyldighet utbildatles till signalmiin . I samman bang
härmed borde personalen vi<l lots- och fyrstaterna orga niseras militäriskt och, i
lik het med llvad som retbn skott i Stockholm, inkollas till (repetitions)ö fnin gar
i signnieri ng

111 . 111.
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öfvas vid flottan. Skulle det visa sig, att antalet i sjöbeväringen inskrifne enligt denna § 1 m.l blefve tör stort för att
ordentligt kunna vapenöfvas vid flottan, så är det ju intet hind,e r att minska deras antal genom att bestämma den tid de,
för att kunna inskrifvas till sjöbeväringen, måste hafva farit
till sj ös till 12 , månader i stället för 6. Således ·skulle flottan,
ifall inga andta::-än cle i<här .föreslagne § l m., nämde värnpligtige inskrefW)s till densamma, se sina sjöbeväringar starkt
minskas i antal. Då· derjemte alla enligt detta förslags nu
behandlade del till flottan inskrifne värnpligtige utgöras af
verkligen sjöfarande sådana, - _denna olägenhet dela de med
större delen af dem, hviika nu för tiden inskrifvas till flottan
- och således ej vara så lätt tillgängliga vid en hastigt påkommande mobilisering, så har · denna § l föreslagits att erhålla sitt m. 2.
Detta moment afser att tillförsäkra flottan en del vid mobilisering lättare tillgänglige värnpligtige än hufvadmassan
af de å sjömanshus inskrifne.
Genom att blott uttaga
desse yrkesfiskare från en del• i kommandoväo·
bestämda
b
kompaniområden, kan flottan, deis allt efter behof inskränka
eller öka det an_tal värnpligtige, som tilldelas d~nsamma, dels
uttaga dessa -{,ärnpligtige från de kompaniområden. som i
sig innesluta de för flottan lämpligaste yrkesfi.skan~e. De
enligt detta moment till flottan ii1skrifne värnpligtige skulle
vara flottan till my0ket större gagn än de värnpligtige,
vår nu gällande värnpligtslag tilldelar densamma. De skulle
vara tillräckligt sjömän för att snart sätta sig in i lifvet
om skeppsbord, och, det vigtigaste af allt, de skulle Vl/l'(t niirmare till hands vid mobilisering. Flottan skulle dermed vid
mobilisering fortare få in sina värnpligtige, hvarigenom mobiliseringen skulle påskyndas, och dervidlag är att komma ihåo·
b)
att snabb mobilise1·ing är ett af lnifoudvilkol'en för att flottan
skall kunna fylla sin uppgift vid fäderneslandets försvar.
Moment 3 afser att råda bot för en dei nu befi.ntlio·a
b
missförhållanden. Nog vore det lämpligt, att ej endast de vid
lots- och fyrstaterna med lifräddningsanstalterna anstälde, utan
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äfven alla andra under V:te hufvudtiteln lydande personer, de
må hafva fast eller extra anställning, af värnpligtslagen tilldelades flottan.
Låtom oss taga ett par exempel ur verkligheten, som k,lart
belysa det olämpliga uti, att ej hvar och en s.om iimehar,
vare sig extra ordinarie eller annan anställning \id någon kår,
stat eller inrättning lydande under V:e hufvudtiteln, såsom
värnpligtig tilldelas flottan. Uti stationsbefålhafvarens kansli
i Carlskrona tj enstgör för närvarande (J an. 1894) -- elen här
åsyftade har endast för en kort tid seelan blifvit ordinarie
tjensteman, d. v. s. har vunnit stamanställning vid flottan och
stannar nu fördenskull q var å sin· post i hände,lse af mobilisering - en kammarskrifvare vid ci viistaten såsom närmaste
man till stationsbefälhafvarens sekreterare. När denne för ett
par år sedan, då liksom i år inga ''skrifvare eller redogörare"
från Carlskrona kompaniområde inskrefvos till särskild tjenst
i flottan, skulle fullgöra sin vapenöfningsskyldighet inskrefs
han, som då för tillfället såsom extra ordinarie tjenstgjorde å
flottans räkenskapskontor i Carlskrona, i f'ull ö(oerensslämmelse
mf'rl gällande vii r n pligtslags föreskri l ter i hären, och vid Blekinge batalj on.
Enär värnpligtig enligt § 24 värnpligtslagen är skyldig att tjenstgöra vid el et vapen i h vilket
han inskrifves så skulle, i elen händelse mobiliseringorder
'
utfärdats medan den här åsyftade personen ännu endast
var extra ordinarie tjensteman vid civilstaten, denne ögonblickligen hafva lemnat sin befattning vid flottan :l:ör att
intaga sin plats i ledet vid Blekinge batalj on! Just då.
han som allra bäst behöfcles för flottans räkning, måste han,
lydande värnpligtslagen och mobiliseringsordern, lemna sin
befattning derstädes för att tjena som man i ledet vid infan·
teriet! Förutom sekreteraren och den andre här ofvan omtalade civilembetsmannen, tjenstgör nu och hal' en längre tid
tjenstgjort en annan extra ordinarie å stationsbefälhafvarens
kansli -- de ofvan uppräknade tre personerna äro de enda
civila embetsmän, som der tjenstgöra; i öfrigt tjenstgöra der

.
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ett par underofficer are. Förh&llande t med dennes värnpligt
är dock ej så afvita, som med den förres. Han blef nemligen
såsom vapenömPd (filure) insknft.:en till särskild (ienst vid flottan
- ~ 2[> m. 2 - och kom således, · .r;enom ett kring_qåwde at"
vän,Jiliytslrr_r:;en, att tillhöra sjöbeväring en. :Tänk blott att man,
för att ;11ed gälland e värnpligtsla g ernå ett godt resultat, på
detta sätt skall behöfva kringqri densamma! Vore det inte
bättre, att värn1)ligtslagen ändrades, så att man icke genom
"önskan att befordra flottans intressen, blir föranledd att kringgå
densamma( Svaret härpå kan ej blifva annat än jakande, och
ju förr vi få vår värnpl~gtslags brister i detta - och andra
:...._ afseende afhjelpta, desto bättre för oss. Om i närvarande
stund mobiiisering sorder skulle utfärdas, så skulle denne här
~ist åsyftade yärnpligtige yisserligen tillhöra sj öbeväringen,
men deri står han upptagen som vapensmed, ej som skrifvare
eller re.dogörare; han kommer naturligtvis att bibehållas på
sin plats, men oreda kommer alltid att uppstå, derigenom att
han ej från bötjan sattes på sin plats, d. v. s. fick fullgöra sin
värnpligt -i sjöbeväring en såsom skrifvare. Tänk om nu för
ett år redan mobilisering sordern blifvit utfärdad och denne
här sist åsyftade, i enlighet med värnpligtsla gens bestämmelser och i likhet med sin kamrat - vid hvars inskrifvand e
man icke kringgick värupligtsla gen -- blifvit iiiskt·ifven i hären och vid Blekinge bataljon. Då skulle slumpen kunna
hafva fogat så, att stationsbefä lhafvarens sekreterare med ens
förlordt bep_qe sina biträden och detta då de minst kunde
undvaras.
Skälen ±ör att alla under V:e hufvudtiteln lydande persoller skulle ins krifvas i flottan äro så många, så tydliga och så
stora, att man ovilkorligen måste gifva 1874 års värnpligtskomite för flottan rätt, då den föreslog en liknande bestämmelse, som den här i § l m. 3. föreslagna och nn afhandlade.
Moment 4 afser att, liksom nu § 25 m. 2, vid mobilisering
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tillförsäkl:a ·flottan en del för densamma behöflige värnpligtige ,
i första hand eldare.
Det finnes äfven bland clesse s. k. "yrkesmän'' en del
1'skrifvare eller redogörare", hvarom det torde vai·a nödvändigt att yttra ett par ord.
Desse, som vid mobilism·in~
äro ämnade till skrifbiträde n böra naturligtvis , så vidt möJligt · är, uttagas bland d~rtill lämpliga personer - bokhåll~re
o. d. - hvilka hafva någon kunskap om flottan och dess mstitutioner. Bland de till Carlskrona station tilldelade värnpligtige böra de således i första hand utta~as f~ån Carlskrona stad d. v. s. inom Carlskrona kompamom rad e. lVIen
så har ~i skett, åtminstone hvad åren 1892, 93 och 94 beträffar. · Bland de 1/ÖI"YI]Jli_qfi_ql', so111 årrn 1892, 93 och 94 -· de
enda hvarå insändaren har uppgifter -- skulle till ''mman
siil"skild f:ienst'' vid flotfäJt i;zskl"i/"va8, flums icke nåyon enda skl"l:(vnre dll'l' redo_qnJ·are I stället har man tagit dessa ifrån en del
andra kompaniom råden.
.
Ar 'detta med klok anordning öfverensstä mmande? Nr')!
blir svaret. Detta förbiUlande är blott ett nytt bevis på det
förut anförda påståendet, att vi inom flottan Pj forstå att till_qodogönr oss r/e fördelrtl" vi skulle lwnnrt lut.fva of vå r mwanrnde
värn pliutslay , Jlågot fä ränd r ud.
Bland de bokhållare och andre inom Carlskrona kompaniområde som nu inskrifvas i kåren finnes helt visst många
'
.
fl otsom hafva
fäder, bröder, slägtingar eller vänner mom
tan och som derföre hafva kännedom om ett eller annat
rörande densamma. De veta hvad ''stationsbef ålhafvaren'\
nräkenskaps kontoret'' m. m. är för något. Men hvad vet väl
en bokhållare som är från Hvetlanda - insändaren har i tjensten haft att gära med en sådan 1893, som då var inskrifven
till särskild tjenst vid flottan - härom, då han först kommer
till Carlskrona? Troligen absolut ingenting. H vem af dess e
två Carlsinona- bokhållaren eller Hvetlanda-b okhållaren, skulle
'
flottan
hafva mest gagn af? Svaret på denna fråga kan icke
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gerna blifva mer än ett. Det gifves i Carlskrona bokhållare, hvilka såsom extra ordinarie eller på annat sätt hafva
haft anställning vid civilstaten, men sedan afgått derifrån. Skulle icke des.~e vara lämplige att såsom ''skrifvare
.eller redogörare" inskrifves till sä,rs~ild t jenst i flottan·? Under uuyarande förhållanden inskrifvas de i hären, eller till
detta är
Vanligen önska de fåstningstj ens t i flottan.
vapenöfningsskyldighet
sin
verkliga förhållandet - fullgöra
på en gång och laga att de blifva inskrifne vid artilleriet
(Christianstad.) Men i intet fall får nu flottan dem såsom
skrifvare och redogörare i sjöbeväri ngen, d. v. s. flottan drager i0ke den nytta af dem, som den kunde och borde göra.
Skälen hvarföre vapenöfningsskyldighetens fullgörande föreslagits anordnas efter ofvanståend e § 2 äro i det föregående angifna, och behöfva derför ej h är upprepas. Ofvan
anförda § 3 år blott ett förtydligande och tillägg af nuvarande
§ 34 m. l och 2.
De här ofvan anförda exemphm äro endast några få af
de många, som kunna framdragas till bevis för, att flottans
verkliga intressen ej tillgodoses genom vår nu gällande värnpligtslag och dertill hörande författningar. Ju förr dessa blifva
reviderade desto bättre, men framför allt böra vi tillse att vi
'
l
medan iimllt tid är, göra klart för oss hvad flottan h ar att
fordra af den värnpligtslag, som redan är i antågande, d. v. s.
vi böra i tid klargöra för oss och försöka besvara den frågan: lftll"lt sku l l jiotf r111 dm y rt !"tiirstrr. möjli!JII j{jnf,·l af den
''rr'na" o/lmiinna 1-'iirnpliytell II•NI lrinq öfningsfid i bevär-inye1t?
Denna ''rena" allmänna värnplig_t eger ±ör närvarande få
anhängare inom flottan, dels derför att vi äfven då aldrig kunna
undvara en stam. men till större delen derför ' att vi inom
.
flottan ~j hafva klart för oss, hvilka oerhörda fördelar denna
lag ~;kulle kunna bereda oss, om vi endast förstodo att ordna
förhållandena så, som de böra vara.
Det är för att väcka och höja intresset för denna, kanske redan om ett par år, kommande "rena 11 värnpligtslag, som
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insänd aren har tagit till Drda. Det finnes med all säkerhet
många befogade anmärkningar att framställa emot de förslag ,·
som nu blifvit framställda; detta förhållande är insändaren
den siste att vilja förneka, men hvad insändaren står fast vid
det är, att flotto/l r;j linnu gör bästa mrijliya b'rulc 11{ de/4 !Jpperl(qa mntrn·ez, som st</ r densamma till buds för att deraf bilda en
sjö manslcår, som, klokt or_qaniserad, skulle b!ifou den !JP/Jersta
verldm eyer.
Lika öfvertygad som insändaren är derom, att flottans betydelse för fäderneslandets försvar en gång - blott det da ej
är för sent -· skall klart inses af Sveriges folk, lika öfvertygad
är insändaren, att vi skulle i h ög grad bidraga till detta önskningsmåls nppnående, ifall vi läte flottan blifva dr11 lP_(oande
del af folket sjelf, som armeen, till en liten del genom nuvarande, men till fullo genom den kommande värnpligtslagen,
klokt inseende sirut i n tressen och sätten att befordra dem, för
sin del söker åstadkomma.
Har det lyckats insändaren, att med detta sitt lilla inlägg
uti denna, flottans kanske vigtigaste fråga, frågan om bemanningen, förvär.fva den goda saken några anhängare, så skulle
det mycket glädja
En viir11pligfsväo.

Ytter Ii gare några ord, angående organisationen
af Carlskrona artillerikår.
Ett genmäle.
För omkring 20 år sedan utkämpades i denna tidskrift en
strid, mellan d. v. kaptenen J. Bratt och und ertecknad, 11 i
kanonfrågan". För fl ertalet af tidskriftens n. v. läsare torde
denna strid vara helt och hållet obekant, och det är ej min
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afsigt att ånyo upptaga den frågan, men jag har ej kunnat
underlåta att erinra derom vid det meningsutbyte, som nyligen i tidningen N ya. Dagl. Allehanda egt rum mellan f. d. ledamoten af Rikselagens 2:a kammare, öfverste .Bratt, och mig, ty
på annat sätt lärer man näppeligen kunna förklara det skarpa,
och för mig kränkande, sätt, hvarpå han fann tillständigt att
inför Riksdagens 2:a kammare bemöta en ''äldre, aktad yrkes- .
kamrat*), som der icke var i tillfälle att försvara sig. Att detta
hans tillvägagående af fackmännen mött ett allmänt ogillande,
derom har jag icke hört mer än en mening, och då synes det
ej heller bör[], förvåna min motståndare, att j ag, med någon
aktning för mitt militära anseende, har sökt att rättfärdiga
mig, om än detta, af flera skäl, som det torde vara öfverflödigt att här angifva, ej kunnat ske förrän mot slutet af sistlidne höst.
Då emellertid öfverste B:s genmäle i Nya Dagl. Allehanda
för den 8 sist!. J an. synes mig påkalla några erinringar, men
tidningen i samma nummer förklarat sig icke vilja medgifva
någon vidare diskussion i dess spalter om denna fråga, har
jag kännt mig manad att åtminstone inför tidskriftens läsare
berigtiga öfverste B:s, i mer än ett afseende, anmärkningsvärda
genmäle.
Hvad som till en början måste förvåna är, att öfverste B .
påstår, att det är j ag som utkastat stridshandsken mot honom,
då jag inför den allmänhet, som åhörde utfallet mot mig, sökt
att rättfärdiga mig med anledning af elen, såsom mig synes,
orättvisa och obefogade beskyllning talaren i 2:a kammaren
mot mig utslungade. Öfverste B. förvånar sig Qfver, att. jag
nu "aktat nödigt att till mitt rättfärdigande .offentligen göra
aftär och vädja till allmänheten." J ag ~an ej fatta denna hans
åskådning af saken. Har man trott sig lida en oförrätt och
kännt sin heder och sitt militära anseende kränkt inför landets
mest betydande · korporation, Riksdagen, så måtte det väl, i
'')

Uttrycliet begagnadt i rifverste B:s genmäle.
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all rimlighets namn, vara ens skyldighet, om man är något
mån om sitt anseende, att på det enda sätt sum sedan står
till buds,· söka draga fram sanningen och rättfärdiga sig inför
en vilseledd. opinion Men qenna sa~ är icke blott beklaglig
i och för sig ; den vittnar tyvärr! också om en, stundom framt rädande, bitter sinnesstämning emellan armens och flottans
män, hvilken aldrig borde förekomma, enär den ej kan vara
annat än för fäder~eslandet skadlig. Militära spörsmål kunna
ju stundom, kamrater . emellan, med hetta debatteras, men
saken får ett helt annat utseende, när huggen utdelas i en
riksförsamli11g mot en yrkeskamrat, som der ej är i tillfälle
att anföra ett ord till sitt försvar. Öfverste B. har visserligen
i början af sitt genmäle förklarat, att han i sin replik" användt
mera skärpa, än då nödigt var, och han sjelf efteråt kunde
gilla'\ men om detta skall gälla som en ursäkt, så är den i
sanning ej mycket värd, då han längre ned, beträffande reservationen, återupprepar samma slagord som förut, näml. att den
"är innehållslösa fraser."
För att nu söka följa öfverste B:s genmäle i den ordning,
h an sjelf upptagit min, mot honom afgifna, protest till granskning, har jag fäst mig vid, hvad han framhållit, såsom ett
"anmärkningsvärdt faktum", neml. "att kommendör U. i sin
artikel (sista stycket) obetingadt medgifver, i fråga om artillerikåren, att en ny sakernas ordning blifvit, så att säga, en
nödvändighet." J a, j ag har nedskrifvit dessa ord i mitt genmäle, men jag tillade i en eftersats sjelfva anledningen, som
min motståndare ä±ven här funnit för godt att ignorera, neml"sedan af skäl, som ej höra hit, den nya artillerikåren icke,
såsom man hoppats, vunnit någon tillslutning från flottans officerares sida."
Dermed har jag, af fullt lojala skäl, och för att icke kunn a misstänkas för att med mitt genmäle vilja rubba den nya,
nu inslagna ordningen velat säga, att detta icke i något afse·
ende var min afsigt, men icke har j ag dermed sagt, såsom
öfverste B. nu synes vi~ja tolka det, att jag, af nödvändighe-
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ten dertill tvingad 1 i allo gillar rlen nya sakernas ordning, att
jag nu förnekar, hvad jag i reservationen så bestät"\,ldt framhållit, att man i:cke i allt skulle taga Vaxholms art.-kår till
förebild vid organisationen af den nya kåren, utan äfven tillgodose behofvet af ett visst mått af sjömanskap och sjömannaomdöme, åtminstone hos eu del af dess befal och, såsom en
följd deraf, äfven hos dess und erbefäl och manskap.
Jåg betonade äfven, att då en del manskap redan finnes,
utbildadt efter hittills för sjömanskårens fästningsartilleriafdelning gällande grunder, reglementen och und ervisningsböcker,
- n eml. öfver 200 man , elleT omkring 211, af hvilka omkring
90 genomgått korporalskurs och äro ~·nstndctörer - man icke,
för så vidt icke väs entliga anmärkningar mot den förutvarande utbildningen blifvit anförda, något som hittills ej skett,
skulle på en gång, så att säga, kasta öfverbord, h vad man
r edan hade 1 och slå in på en aldeles ny bog, endast för att
vinna fnll öfverensstämmelse med Vaxholms artillerikår.
Detta. synes öfverste B. lemna alldeles ur räkningen och
sysselsätter srg nästan uteslutand e med kårens 71 värfningssystem",
hvarom icke i resBrvationen varit fråga. I sitt genmäle söker
han n emligen i det följande, förunderligt nog, förfäkta den
åsigten 1 att han omöjligt kunde veta, att jag rörande frågan,
ang. den nya kårens värfningssystem, "var till alla delar med
komiten ense".
Hans mening synas vara, att om man är r eservant, skall
man i sin reservation icke allenast upptaga de punkter, i hvilka
man är skiljaktig med komiMn, utan äfven dem, i hvilka man
är ense med densamrna, ty om detta ej göres, kan måhänd a
n ågon kritiker, såso m förhåll andet nu varit, i hastighet en r åka
att förblanda dessa begrepp, göra hvitt till svart och svart till
h vitt. Hade j ag ej varit ense med komit ~n om det af densam·
ma föreslagna värfningssystemet, så ha:d e j ag naturligtvis,
i e n så vigtig punkt r eserv erat mig, men aldrig har jag hört
den åsigt på all var förfiih:ta.;;, att man a n ses hafva re3erv erat
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:,ig i alla de punktPr, hvari man ick e gifvit någon särskild
åsigt tillkänna.
Ingen i hela :b-,lottan har jag hört försvara detta för sjöfästningarna otillfredsställande, för Staten dyrbara värfningssystem, som har alla de, i komitebetänkandet uppräknade olägenheterna, men utan att jag i min reservation sökt att med
ett ord göra mig till målsman för detta system, söker min
ve dersakare att deraf göra affär och framställa reservanten såsom
försv arare af just detta, med skäl klandrade, värfningssystem.
Inom komiten fanns icke någon meningsskiljaktighet i denna
punkt, derom kan hvilken komiteledamot som helst lemna
öfverste B. upplysning och att då, på lösa hugskott, göra just
denna punkt till föremål för en attack mot reservanten inför
Rikselagens 2:a kammare, kan väl med fullt · fog anses hafva
•varit oilseledclllde.
Öfverste B. framkastar vidare, under sin egendomllga
bevisföring, det påståendet, "att komiten föreslagit att organiser a Karlskrona-kårens värfningssystem, i öfverensstämmelse
med Vaxholmskårens" och frågar, "hvarföre, om 1~eservanten
\ar ense med komittm, han icke af denna öfverensstämm else
drog ut den enda rimliga kons eqvensen att ansluta sig till komitt'n, äfven i fråga om antagande af Vaxholmskårens värfningssystem(" Detta ka.n med fog kallas e~ besynnerlig "fras", och
hvad värre är, elen är icke hell er sanningsenlig, hvilket ger
mig ett nytt skäl för det, i mitt genmäle i Nya Da~gl. Allehanda gj orda, påståend et, att öfverste B., trots sitt förny.ade
studium af komitebetänkandet och reservationen, icke är "au
<'onrant" med frågan. Komiten har nemligen icke föreslagit
Yaxholmsl;;:årens värfningssystem till efterföljd; utan ett trni rl!ft
sådant, i st. f. •:l et t odd rt~q rt vid Vaxholmskåren, som , vid ticlerr
för komitens sammanträden, e::ligt vid den kåren· gjord erfarenhet, ansåg,; olämpligt. Öfvero;te B:s genmäle går, enligt
mitt förmenande, hnfvndsakligen ut på att påvisa, huru min
reservation skulle varit affattad, för att ha,n skulle kunnat
begripa den. Att han icke km,nat g:.ira detta, är visserligen
T idskr. i Sji"''· IS!I-1.
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har det varit af mera vigt, att den blifvit förstådd af den_
afdelning af Hiksdagen, som i första hand hade att pröfva
den, neml. 8tatsutsk~~t~t. Detta skulle 1~og ej heller varit
omöjligt . för elen ärade talaren i 2:a kammaren, om han ej 7
af riksdagspolitis ka skäl, varit så angelägen att nedgöra reservationen.
Slmlle för öfrigt frågan om de olika ;;ätten för afgifvande ,
af reserv::ttioner här närmare skärskådas - något som dock
synt:; mig ligga på sidan om sjelfva saken, enär i Rikselagens
:2:a kammare det ej var fråga härom, utan, såsom bekant, om
orga~1isatiouen at bemanningen p,å en sjöfästning - så är jag
gerna villig göra det medgifvancle, att reservationer stundom
kunna, och måhända böra innehålla detaljerade motförslag,
I nu ifi:ågau~tgot_ som visserligen ~j är händelsen i dem alla
hvarmecl
skyndsamhet,
den
af
grund
på
det
var
fall,
varande
för
undertecknas,
komitens betänkande måste slutredigeras. 0ch
att i tid hinna blifva färdigt till den förestående riksdagen, ej
ens gJdigt att bifoga en sådan, m era detaljerad, reservation,
än mindre att, till tj ens t för någon läsar.e, göra en framställning af de punkter, i hvilka komiten och reservanten voro
Rinsemellan ense.
Beträffande sjelfva hufyuclsaken åter, kan jag vidare ej
unelerlåta att fästa uppmärksamhe ten på, att min ärade mot:-;tånclare i en vigtig punkt något modifierat sina åsigter på
senaste tiden. I .riksdagsdebat ten, då det gälcle att bekämpa
min reservation, yttrar han i sitt anförande tölj ande:
:::\lutligen . talar. han (reservanten! om att denna corps,
'' ,lt111iJI.<lfJJtr>. !to;; eJt del "l sitt lifji"it kriift;eJ· ett oisst mätt of sjöDetta tror jag för min
oclt sjij illt/JtJtOOiilrlijmr.''·:·)
Ii/IIi tsklip
den grund, jag nyss anpå
just
del icke vara händelsen,
förde." -- - --,
Och denna grund skulle, enligt talarens mening, vara, att
11

artilleripjesern a '\;tå på land.''
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I genmälet i Nya Dagl. Allehanda åter heter det, "att jag
bestrider icke de åsigter, i frågit om behofvet af maritima element inom ett kustförsvars artilleriafclelni ngar, för hvilka kommendör U. gjort sig till tolk, om det än förefaller mig, som
skulle han något öfvers katta sjömanskapets betydelse inom en
kår, som, säga hvad man vill, cloek aldrig kommer med sin
f•)t på en skeppsplanka" . Alltså ett litet medgifvancle äfven
frå n det hållet.
Det är rätt egendomligt att, gentemot detta uttaland e
itf öfverste B., höra hvacl en af århundradets största militära
;;nilleu, fälsmarskalk v. l\loltke, yttrat om elen saken.
I Parisertidning en "Le Figaro" för den 18 sistl. Januari
förekommer, mecl anledning af en i Franska deputerade kammaren nyligen väd:t motion af l\l. Lockroy, ang. ett ordnande
af kustförsvaret, i likhet med Tysklands, en artikel om "La
defense du littoral", i hvilken ::\loltke uppgifves hafva yttrat
fi!lj au el e tänkvärda ord:
;'Kusternas försvar organiseras, i afsigt att förhindra anfall
af öfver hafvet transpo;:terade truppkårer, hvilka landsättas
nncler skydel af eskadrar Flottunii officerare 1"iro eusmnt i stducl
utt ''}Jptiicka dessa eNlwr{rars soa_qa zmnkfet· ocll, scisom en följd
rlrrrtf; m/cd(/. striden; de endust l.:auna utforskrt S!J/fet llterl de uJtt'oUrtllrle fm·tyyeJts rijreLsCI' och dPssas val.:li.'Ja ämlani(U "
"Det som är sannt för Ty:;kland, har ännu starkare skäl
för oss", säger tidningen till slut, ''hvilka ha±va en långt vid:>träc.;ktare kust att skydda, och hvilka:; handelshamna r nästan
1
alla vetta mot hafvet, i st. f. att såsoi.11 i 'l yskland vara belägna långt in i t:lodmynningar na. Vi hafva icke en minnt att
törlora, för att efterfö ~ja Tysklands klo1.::het i detta fall".
Ännu flera uttalanden i denna rigtning skulle kunna anföra:;, men det ;;agcla må vara nog.
Och härmed hoppas jag att ej vidare behöfva återkomma
mer än ett afseende ledsamma, kontrovers med
ti ll denna,
öfverste B. Det är knappt antagligt, att man inom den kår,
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Jag tillhör, räknat mig bland de för ordstrider benägna, men
om någon, misstydande mina ord, offentligt kränker min heder
och mitt militära anseende, då må ingen förundra sig öfver,
att äfv·en jag, följande exemplet af en af Riksdagens mest
aktade veteraner, finner mig manad att utropa mitt: "hitintill"!
Carlskrona i Febr. 1894.

u.

Tilldragelserna i Rio de Janeiro.
6.

Händelserna tills . slutet af November.

(Forts. )
Förutom de här förut liggande främmande örlogsfartygen
hafva följande ytterligare inträffat härstädes . nemligen: amerikanska krysi;aren Detroit den 2 November, holländske kryssaren de Ruyfer· den 7, franske kryssaren Mayon den 8, och
österrikisk-ungerske kryssaren Zriny den 14 i samma månad.
Den 16 N o vember lemnade italienske kanonbåten Se/,ostillu
Veniero hamnen och a±gick till Buenos Ayres.
Efter det att, såsom ja i en tidigare rapport har omtalat,
j ag vid ett tillfälle återtog några bortförda pråmar tillhöriga
den Hamburg-Si.ldamerikanischen Packetfahrt Gesellschatt, har
jag vid lossning eller lastning af tyska handelstartyg låtit besätta dessa med en vakt. Sedermera hafva inga oregelbundenheter eller oordningar uti skeppsfarten egt rum. En del
svårigheter för segelfartyg uppstå likvisst ännu, derigenom att
dessa hafva svårt att erhålla bogserbåtar, äfvensom att den
betalning desse fordra är mycket hög, hvarigenom fartygen
ofta komma i det läget, att dA icke kunna förflytta sig till
bestämd plats. Vidare uppstå svårigheter, derigenom att regeringen har förbjudit landning på många ställen hvarest aJ-tilleri finnes uppställt. J ag har el o ek försökt hj el p a dessa fart-yg
så mycket som möjligt med Arco1rn's och Alt·x·mc/ri11 e's åugslupar.
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U n der senare hälften af N o vember månad hafva inga anmi:irkningsvärda förändringar i de stridande partiernas lägen
inträffat. Ett lifligt, borbarclement, hvari dock de revolutionära
fartyg föga hafva deltagit, har dagligen egt rum mellan fästningen Villegagnon å ena och fästningarna Santa Cruz, Lage
och San Juan å andra sidan. Förutom af o±vannämnda regeri ngsvänliga fästningar . har Villegagnon beskjntits af sex till
åtta fältpjeser, uppsatta bland bergen vid San Juan. Trots
det att fästningens hela murverk åt sjösidan är förstördt ock
samtliga på ön varahele byggnader äro mer eller mindre instörtade, så fortsättes Villegagnon's eld oförtrutet dag trån
dag och med efter för hållandena god riktning. Man berättar,
att i och för kanonernas betjenande, särdeles å regeringens
sida, flere europeer hafva anstälts mot hög betalning.
Den 15 November på eftermiddagen utspann sig en häftig
eldstrid mellan Villegagnon och landet miclt em<;t, hvarvid
fle r;; bevärade båtar använde sina snabbskjutande kanoner
efter bästa förmåga. Dylika mindre beskjutningar af staden,
hvilka för innevånare äro särdeles tarliga, allelenstund de int räffa utan alla förebud, inträffa nästan dagligen. Följ elen
häraf har blifvit, att ett stort antal af stadens innevånare åter
hafva lenmat densamma, flere affärer hafva stängts, ouh att
handeln går mer och mer under.
De revolutionära fartygens åtgöranden hafva mestadels egt
r um vid Nictheroy, som flerfaleliga gånger har häftigt beskj utits med groft artilleri och hvarest äfven nattetid lifliga eldstrider hafva utspelats, utan att man hvarken sett eller hört
11ågot af de omtalade resultaten. Pansarkryssaren AquidaIHI!l, hvarå amiral de lVlello b efinner sig, har uneler denna
tid mestadels legat till ankars miclt i hamnen, och har öfverhufvucl taget icke deltagit uti beskjutningarna. Den 16 N ovem ber blef elen revolutionära kryssaren Al1m:runte Tamanr/ro ·e, hvilken elittills hade legat till ankars vid ön lVIucanque,
oeh som seelan flere veckor tillbaka icke deltagit i striden,
plötshgt bemannad och klargjord . D et hette, att en af dess
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maskiner höll på att sättas ihop och att den snart skulle göra
en proftnr. Den lättade verkligen ankar den 20 November
och gick rundt omkring hamnen, dervid styrande efter omständigheterna väl med blott ena maskinen i gång, hvarpå den
förtöjde vid en boj i närheten af ön Ilha des Cobras hvarest
utrustningen fortsattes. Fartygets bestyckning består för tillfället enligt hvad berättas uteslutande af lG cm. snabbskjutande kanoner. När dess besättning har lärt sig att ordentligt
servera ],estyckningen, så blir 1'ama11dure en betydande förstärkning af de revolutionära stridskrafterna, desto värdefullare, som deras flotta redan har lidit flere förluster. Den ~ N ovem ber sänktes nemligen midt i hamnen af en granat från Nichteroy, en stor minbåt, :som först gick under med bogen och derpå snabbt försvann under vattenytan. Det var med knapp nöd
som besättningen hann bergas af ett par ditskyndande bogserbåtar. Den 22 November på eftermiddagen bleftornfartyget Jovary som hade legat till ankars i närheten af Villegagnon, plötsligen bortbogseradt af flere ångare. Man kunde då märka
huru detsamma, allt efter som det förflyttades, långsamt lade
sig på sidan, derpå bö1jade att kränga allt mer och mer, samt
slutligen sjönk, likvisst förut sedan man hade lyckats att berga
hela besättningen. Huruvida 11 J avary's 11 undergång förorsakats
af elen fiendtliga elden, eller, som man berättar, var en följ-d
deraf att en bottenventil blifvit lemnad öppen, kan ej med
best~Lmdhet sägas. Det finnes dock intet tvifvel om att inte
fästningsartilleriet flere gånger hade träffat detsamma. Fartygets besättning har i alla händelser stridt mycket bra, alldenstund densamma ända in i sista ögonblicket underhöll elden
±rån fartygets hela bestyckning.
På regeringens sida har på högre belägna punkter allt mer
och mer artilleri blifvit uppstält. Praias arsenalen och alla
delar af stranden, som äro utsatta för en landstigning, hafva
blifvit försatta i försvarstillstånd förmedelst skanskorgar, sandsäckar och j ernplåtar; nattetid bestyckas dessa ställen med
lättare pj eser och bevakas af infanteri.

E. l\1. fartygs Yerksamhet under se11are. hälfteii. af N oyember har hufvndsakligen bestått uti, att betrygga fri samfärdsel
i hamnen för, samt skyndsam lossning och lastning af tyska
handelsfartyg, någonting, som tack vare de åtgöranden, hvilka
jag omförmält i föregående rapport, hitintills har lyckats. D e
enda fartyg, som blifvit försenade, äro de, hvilka hitfört dynamit eller krut; dessa ha±va icke lyckats få lossa sina
laster. På min inrådan hafva de fartygsbefälhafvare , som
hade last, bestämd för regeringen , begä1~t liggedagspenningar af densamma. Till befälhafvaren å tyska barken Trilo11
·±rån Elsfleth · har redan som liggeclagspe1~ningar utbetalts en
betydande summa. Regeringen har vidare på egen bekostna d
förhyrt en liten tysk skonare, hvilken ombordtager dynamit,
krnt och andra sprängämnen trån de störr e fartygen. Detta
fartyg ligger förankraclt vid ön Governaclor utom skotthåll
för fästningsverken, så att detsamma tillsvidare är ntom all
fara.

7. Händelserna från slutet af November till medlet af
December 1893.
I bö1jan af December måste Arcouo och Ale.rrmcb ·ine för:fiytta sin ankarplats till nor•r om ön Enchadas, alldenstun d
:flere granater, hvilka blifvit affyrade från det ånyo armerade :B-,ort Gravata mot de revolutionäres bevärade ångare, hade
sprungit i omedelbar närhet af de tyska örlogsfartygen.
Af de såsom här i hamnen liggande förut i rapporten upptagna örlogsfartygen har det franska flaggskeppet An':thuse tilllika med elen italienske kanonbåten Andrea Provana lemnat
hamnen, och hafva, för såviclt jag har mig bekant, gått till
Montevicleo. Äfvenså skall holläudske fregatten de Rayter i
morgon afgå till Batavia. Inkomna äro portugisiske kryss aren
A(fonso de .AIImrptPrque från Lissabon den 30 November, och
den 7 Dec. den spanske kryssaren Colon från Buenos Ayres ,
så att för tillfället hafva följrmcle främmande länder örlogsfortyg i hamnen nemligen :
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Italien: kryssarue lc:tna, BmtsaJt och Doyali;
Amerika: kryssarn e Netwrk. Clwrlcstmt och Deti'Oit;
Portugal: kryssarue Mindelto och LilfoJtso de Atuuquenpte;
Frankrike: kryssaren Jlayo11;
Österrike: kryssaren Z n: ny;
Spanien: kryssaren Colo11;
Holland: fregatten de Rutjter (skall gå till sjös);
England: ki·yssaren Sh·ius, kanonbåtarne Beay/e och Rucer.
Eldstriden mellan fästningen Villegagnon och forten S: ta
Cruz, Lage och San J11an hafva oupphörligen fortsatts, utan
att man deraf hört omtalas något anmärkningsvärclt resultat.
Likaså har beskjutningen af staden Nitheroy och dess omgifningar fortsatts af de revolutionäres fartyg, understundom Ullderstödda af små lanclstigningsförsök, hvilka dock alltid misslyckats alldenstund landstingstruppernas antal varit för litet.
Några resultat hafva ej heller härifrån athörts. Det sätt på,
hvilket kriget föres i Rios hamn är efter europeiska begrepp
t emligen oförklarligt. Tills dato hafva de upproriske icke
vunnit några fördelar öfver regeringen. Det enda de hafva
uträttat, är att staden Rio och dess invånare, samt hela det
bakom liggande landet hafva lidit en exempellös skada, alldenstund så godt som inga affärer göras, samt handel och industri totalt ligga nere. Amiral de lVIello synes alltjemt hysa
den förhoppningen: att en rörelse till hans fördel skall uppstå i staden, eller att en del af landttrupperna skall taga insurgenternas parti, någonting som dock ej hörts af troligen
ti ll följd af det stränga regemente som upprätthållits allt sedan
belägringstillståndet proklamerades. Dagligen arresteras och
domfälles högre stående personer, så att fängelserna äro öfverfulla.
Den 28 l~ovemb er lät amiral de lVIeHo genom sina adjutanter meddela att Aquidauan snart skulle lemna hamnen. Ändamålet med . afresan uppgafs deremot ej. På natten mellan elen
30 November och den l December omkring kl. 1 2l lenmade
verkligen detta fartyg jemte bevärade ångaren Esperanzrt Rios

hamn, under full belysning från strålkastarne å S:ta Cruz och.
San J u an, samt uneler eld trå n spärrfästningarnes alla kanoner r
hvilken eld på det lifligaste besvarades från begge fartygen.
Det var högst intressant at.t se, hurusom pansarkryssaren genom
alla möjliga manövrer drog strålkastarnes ljus på sig ±ör att
unelerlätta ångarens utlöpande. Båda fartygen ging;o först till'
Ilha Grande, hvarest de provianterade, och förmodJlgen äfven
lade beslag å clervarande· regeringskassa, hvarpå de ater' ångade sydöfver. En officer å elen vid Ihla Grande liggande
engelska kanonbåten Bea.r;le, för hvilken amiral de Mello visat
fartyget, berättar, att det samma hade träffats af en granat,
i en kolbox samt att ett större antal mindre projektiler hade
slagit ned på däck, men att fartyget ändock ej liclit någon
allvarsam sk~da, ej heller någon man af besättningen blifvit
dödad eller såracl. På ångaren ];,'sJiemnza hade en granat gått
t värt igenom skrofvet, något skadat ena cylindern och sårat
ett par man, men maskinen var fortfarande användbar och
fartygets sjöd uglighet hade ej heller lidit afbräck. När man
betänker, att fartygens utlöpande var på förhand berättaclt,
att de elektriska ljusen på S:t Juan och S:ta Cruz lyste förträfilio't samt att tre fästninerar med sin eld beherrskade en genomo '
o
fart af allenast 7 kabellängelers bredd så måste utgången af
det med beslutsamhet och skicklighet utförda företaget betecknas såsom särdeles lycklig.
Efter amiral de l'llellos afseglin g visste man till en bö1j an
ej med säkerhet, hvem som hade befäl öfver de revolutionära
stridskrafterna i hamnen. De redan omtalade beskiutningarna
fo rtsattes emellertid som förut.
Det försäkras dock allt bestämdare, att den förut neutrale
amiral Saldanha da Gama har öfvergått till revolutionspartiett
och öfvertagit befälet öfver de upproriskes i hamnen varande
stridskrafter under det att amiral de Mello skulle försöka att
förmå Santos och Pernambucco att öfvergå till de revolutionäre. Faktiskt är, att ön Cobras, som ända hitintills har användts t ill uppehållsort för sårade, och stått under Röda Kor)
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·sets skydd, ända seelan den 8 December har varit utrymd af
. de sårade, h vilka alla hafva· blifvit öfYerförda till ön Euchadas
.hvaröfver numera Röda Korsets flagga s\·ajar.
Sjelfva ön C0bras har blifvit bestyckad med kanoner och
· befästad med skyttegrafvar, samt kommer, om den uppgifver sin
hittillsvarande n eutralitet och ö'fvergår till de r eYolutionäre,
att fullkomligt beherrska marinarsenalen med omgif,·ande stadsdel. Att en öfvergång af ön Cobras till de revolutionäre är
sannolik, synes framgå deraf, att regeringen har gif\-it befallning •att bogsera bort alla mellan öarna Cobras, Enchadas och
.S:ta Barbara liggande fartyg, på det att man sk>Jll kunna beHelt och hållet oförklarligt är det dock,
skjuta Cobras
icke har gjort n ågot försök att beseelermera
att regeringen
sätta ön Cobras, någonting som ej skulle vara svårt att >erkställa genom ett nattligt öfverfall af båtar och trupper.
Den lO December meddelade amiral Saldanha da (hma
de utländska fartygscheferna, att han hade öfvertagit befälet
öfver de revolutionära stridskrafterna. Dermed har ön Cobl'as
öfvergifvit sin neutralitet och öppet förklarat sig för de lYvolutwnäre. Alldenstund denna ö seelermera höll såväl den midt
emot liggande stadsdelen, som marinarsenalen, tullhuset och
andra vigtigare platser under sin såväl kanon- som handgeYärseld, och detta såväl dag som natt, ,;å har örlogsfartygens förbindelse m ed land varit nästan h Alt och hållet afsknren allelenstund regeringen, trots uppreparl e fi-amställningar , framhärdar i sitt beslut att ej tillåta de främmande örlogsfartygens
båtar att landa annorstädes än vid marinarsenalen; syftet härmed är troligen enelast att nyttj a örlogsfartygens båtar så
som skyeld mot de revolutionäres anfall. Samtlige äldste chefer hafva än en gång ytterst enträget anhållit hos diplomatiska kåren, att elensamma genom unelerhandling med regeringen fortast m öjligt måtte afhjelpa dett.a missförhållande allelenstund sedan fiere dagar tillbaka ingen proviant har kommit ombord, ej heller något folk utan fara för lifvet, har
kunnat sändas i land. Vidare sysselsätta sig sedan någon tid
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tillbaka de å stranden vid Nihteroy ånyo anlagda batterierna
att beskj n ta de mellan kofferd ifartygen och örlogsfartygen liggande ångarne, tillhöriga de revolutionäre, hvarvicl stijrre delen
af granaterna slå ned i n ärheten af de fr~immande fartygen,
så att clesse befinna sig i ett högst oangenämt läge. Äh·en
l1äremot hafva fartygscheferna inlagt protest genom rliplomatiska kåren.
Amiral . Saldanha da Gama lär nu haha för afsigt att genom oafbrnten beskjutning förhindra all förbinrlelse mellan handelsfartygen och land samt att afskära hva1je tillförsel till
tullhuset. Han har vidare hotat de brasilianske arbetare, som
anträffas på siön, att sända dem som kanonbetjening till fästningen Villagagnon, en åtgärd, som högst betydligt har inYer·
kat på fartygens lossning och lastning. Efter allt att döma
synes det, som om man uneler den närmaste framticlen hade
att vänta en energisk verksamhet å båda sidor, och som om
betydelsAfulla händ elser skulle inträffa. Det berättas äfyeu,
att amiral de .Mello snart är att återförv änta merl en dPl
fartyg och lanchtigningstrnpp er.
8.

Tilldragelserna under senare hälften af December 1893.

På det hela taget har efter amiral Saldanha da Gama:-;
öfvergång till insurgenterna en stor förändring i förutvarande
törhålland en egt rum. Enär en del af de revolutionäres fartyg
ligga förankrade utefter kusten ända från ön Enebadas till
Ferreiros och p å de mest olika tider både dag och natt med
ina snabbeldskanoner beskjuta stranden, som medels uppkastade skansar, bemannade med sold ater , är försatt i försYar:;tillstånd, så har E. lVI. fartygs uppgift att efter omständigheterna skydela handeln, blifvit betydligt försvårad. 'l'ill fö\jcl
af ofvannämnda förhållande och till fiil,icl af besättandet af öu
Cobras, som ligger micltemot marinarsenalen och tullhuset,
äro dessa två ställen fnllkomligt afspärrade, samt all ±örbilldelse med dem f~'irmedelst. båtar eller pråmar atbrnten. Enär

-

17J -

såsom i en tidigare rapport omtalades, regeringen icke hade
!'idtagit några anstalter att anvisa en annan tilläggsplats
för de främmande såväl örlogs- som handelsfartygens båtar
än just marinarsenal en, h varest landningen till följ d af det
oupphörliga skjutanclet var omöjliggjord, så inträffade under
flere dagar ett olidligt tillstånd, hvarpå endast formelt gjordes
ett slut, då ministern för utrikesärencler elen 16 December gaf
an visning på ett nytt landnings ställe, ehuru i sj elfva verket
denna nya plats liggPr midt i skottliniön mellan de revolutionära fartygen och land. En sak som haft de obehagligaste
följ der och h vilken äfven lätt kunnat skadligt inverka på loss·
ningen och lastningen af tyska handelsfartyg, var en kungörelse från brittiska konsulatet införd uti Journal do Commerio
de l~ Decembor, hvilken kungörelse meddelas i en bilaga.
Offentliggörandet af denna skrifvelse hade till följ el, att de revolutionäre tillvällade sig rätten att anhålla och tillbakavisa
h varje uneler engelsk flagg gåend e bogserbåt eller pråm, samt
vidare, att tuUtj enstemännen i land icke tillät afgången af pråmar m. m. utan under den betingelsen, att dessas vidare
s~il~ erhet garanterades af någon främmande fartygschef på det
att rle revolutionäre icke skulle få tillfälle att på ett beqvämt
sätt proviantera sina fartyg. På förfrågningar, gjorda hos mig
af tyska agenter och köpmän angående denna sak har jag afgifvit det svar, att j ag såsom hitintills amnade bibehålla min
intagna ställning d. v. s. e/ter om.~liin,Liglu>.temrr. draga ·försorg
om att tyska handelsfartyg ostörda skulle kunna lasta och
lossa, samt vara skyddade för de revolutionäres öfvergrepp
För att hindra vidare osäkerhet sände j ag genast kejserlige
konsn iaragenten i Petropolis såväl som kejs erlige konsuln i
Rio skriftligt meddelande härom, med anmodan till den senare,
att i händelse af förnyade frågor af tyska rederier, agenter och
fartygsbefälhafvarR upplysa dem häi.·om. I verkligheten har
det hitintills lyckats mig afvända allvarsammare svårigheter
för de ångare och pråmar som gå under tysk nationalflagg
i det jag antingen låtit båtar från E. l\I. fartyg ledsaga dem,

eller besatt dem med manskap af mina fartygsbesättningar . Mera
betydande svårigheter hafva endast uppstått derigenom att Hamburg- Siidamerikanische- Dampschiffahrts- Gesellschaft, h vilket
bolag dagligen har flera båtar liggande här, använder en engelsk agentur och engelska bogserbåtar, någonting som har
medfört den högst oangenäma föl j den, att de hafva fått törbindelsen med land afbruten. Agenturen har slutligen funnit
sig nödsakad att taga ett fartyg tillhörigt N orddeutsche Lloyd
till hjelp. Det är att hoppas, att Hamburgerbolagets direktion
.efter de nu gjorda erfarenheterna skall bemöda sig om att afhjelpa detta oefterrättlighetstills tånd, ty i annat fall skull e bolagets i öfrigt så goda anseende i Brasilien förlora derpå.
Enligt en kungörelse från britiska konsulatet af elen 20
December har förbindelsen med land för i hamnen liggande
engelska fartyg återupptagits d. v. s. ·för så vida förbindels e
med land uneler för hanel en varande omständigheter öfwrhufvud taget är möjlig, då dagligen häftiga eldstrider ,just vid
landningsstället ega rum emellan stridskrafterna till lanels och
.sjös.
Hvad sjelfva revolutionen angår, så hafva händelserna
:samma släpande gång som förut, utan energisk ledning eller
nåo·ot mål på hvilket man arbetar med kraft. Att uppnå något
'
b
r esultat äro de revolutionäre ännu icke i stånd till, allverklio-t
b
denstund de icke hafva till sitt förfogande en landstigningsstyrka tillräckligt stor för att kunna sätta sig i besittning af
elen mark som beherrskas från sjön. Uneler de sista tio dagarue
helt och hållet förlorat fäste iland, så när
hafva insuro·enterna
b
som på elen vid Nitheroy liggand e ön Vianna, hvilken tjenar
dem till kolupplagsplats Såväl ön Governador som hela halfön
Nitheroy och ön Mucanque hafva blifvit återtagna af regeringstrupperna, samt bestyckade med kanoner, hvilka dagligen
på det häftigaste beskjuta kryssaren Tcunundore äfv·ensom de
bevärade transportångarne, ehuru dessa fartyg ligga förankrad e
så ,..,o-odt som midt bland de ±rämmande örlogs- och handelsfartygen. 'l'aiJI(IJldart' , ombord på hYilket fartyg amiral Saldanha da Gama för tillfället betinner sig, har träffats af flera skott
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från batterierna vid Arma::ao och Gravata, som tillfogat det-samma några skador. L andbatteriernas eld besvaras ganska kraftigt af kryssaren, som är bestyckad med snabbskjutande kanoner till h vilka röksvagt krut användes. Häftiga strider hafva
under de sista nätterna, utkämpats vid ön Viauna utan att det
dock lyckats regeringstrupp erna att bemäktiga sig denna ö.
De upproriska försvara densamma med stor energie, enär enligt hvad man säger - derstädes finnes stor a kolupplag
BAskjutningen af staden Rio eller rättare af stranden ända
från San J oan t ill Ponta di Cap i for tsättes n ästan dagligen
från bevärade ångare eller andra fartyg. Härigenom blir icke
blott förbindelsen med land utan äfven fartygens lossning och
lastning i väsendtlig g rad försvårad; ä±venledes hafva flere matroser af främmande nationalitet blifvit skjntna eller sårade under de plötsligen inträffande eldstriderna, när de voro på väg i
sina båtar och icke kunde finna något skydd . En h ändelse,
som väckt mycket uppseende tilldrog sig på e. m. den 9 December då en ång<1re und er argentinsk flagg ville lemna hamnen för att gå till Rio Grand e. Fartyget blef, när det passerade ön Co bras, anhållet af fl era bevärade åno·are och då det
'
'
b
detta oaldadt ej stoppade, häftigt beskjutet med revolverkanoner och gevär. D erpå besatttJs det med soldater; argentinska flaggan , nedhalad es och i stället hissacles den brasilianska
je m te in'>urgentemas h vita. Angaren, h vars namn är Prtmurd,iwa, återfördes derefter till den 'inre hamne11, hvarest de
revolutionäres ötriga fartyg ligga. Då densamma passerade
E. .:.\I. fartyg r opades på tyska på hj elp från dess passagerare,
hvarför j ag gick långs sidan af elen · förankrade ångaren och
m8ddelade den befälhäfvancle officeren, att j ag strax ville afhemta de mig p ersonligen bekanta tyska passager arue (h errar
och damer hvilka nyligen anlänclt med Hamburgerångaren
A 1/ii i ZI)J Ut S). l\långa projektiler had e träffat fartyget och flera
passagerare, voro dödad e elle_r sårade. De förutnämnda per- .
sonerna afhemtacles och hafva vistats flere dagar ombord på
E. lll. ArcrJ wt och .lle..rxwdrine, enär det var omöjligt att än
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en gång utsätta dem för faran att blifva beskj utna från land.
Sedermera hafva de farit vidare med ·en ångare tillhörande
Bremer Lloyd.
Regeringen har nu uppstält kanoner öfverallt der det
varit möjligt. Äfven ön Ilha de bon Jesus, der ett kloster
har utrymts, har blifvit b estyckad. Nu b eskjutes derifrån
hvarje ångare som närmar sig ön Governador. Pågrund häraf
od1 emedan, som amiral Sald anha ' da Gama för kort t id sedan
skref till de äldste fartygscheferna, marskalk P eixoto åter har
förvandlat F örbundshu fv ncl::;taden till en fästning, kommer
sj e!f va saclen Rio att bombarderas, ifall man derifrån med groft
artilleri skulle beskjuta fartygen . I sådant fall skulle de~ blifva
n ö el ~räncligt, att de främmande örlogs- och hand elsfartygen iii~
togo ny ankarplats längre in i inre h amnen. Söder ifrån komma.ncle ångare meddela, att de revolutionäre hafva vunnit fl era
stiJrre drabbningar i provinsen Rio Grande, att Ranta •Catarina
var i deras besittning, samt att Santo s troligen • härnäst skulle
tagas med vapenmagt. N orrnt är fortfarand e allting i regeringens händer. I Pernambucco skola de af brasilianskareger ·
ingen uppköpta krigsfartygen san~las. D erstädes befinna sig
redan följande:
l ) Den hos Armstrong uppköpta kanonb åten AumrP, för
tillfäll et bemannad med brasilianare och som har en obrukbar
maskin.
~ J Den i F örenta Staterna uppköpta clynn.mitkryssaren
EL Girl, omdö pt till ..Yitl1 eroy, fömnde brasiliansk flagg men ·ingen
vimpel, och bemannad med amerikanare och andra utlänclingar.") ·
Angående dessa fartygs vidare åtgöranden är ingenting
bekant. Ifall dy namitkryssaren, som för öfrigt äfv en har två
minbåtar på däck, skulle börja att skjuta i härvaranrle hamn,
så skulle situationen blifva högst betänklig för alla här lig- '
gande fartyg, emedan dess kan on ers - träffsäkerhet lär vara:
y terst ringa.
>!: )
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Italienske kryssaren Bausr11t har afgått till Italien, spans ka
kryssaren CoLon har afgått till Ha vana, hva1j em te italienska
flaggskeppet Et1w den '27 D ecember skall anträda sin hemresa.
Bilaga.
Notiee.
All communication bet ween H. L M's ships och Ri o h as
been stopped owing to the dangerous fire of the Government
batteries at Nitheroy and the rifle fire of thP Insurgents.
The guard boat appointed to attend npon the Di11lumatic corps has been withdrawn.
Until the Government assigns some other landing place
·OUt of the line of fire, . no further communication can be h old
betwtlen the shipping and Rio, Admiml 8aldanha hos illjii)'JJI I'd
the .f'ureign · J.Voval · Commrt11rlers t/l(tf !w u;; /l ~>lldi'IIOOlll' t() JJJ'etnd
any merr:handise J)(t8siny ·iuto tl1e r:ustom hou s '~ OJ' to t/, e slwre.
All boats making for any landing along the shore of Rio
run very great risk of b eing fired into and men-of-wa r cannot
give pro tection to any such risk after this warning.
British C.:onsulate
Rio de Janeirn, December 12:th 18~13.
9.

Berättelse öfver tillståndet från slutet af December
1893 tills medlet af Januari 1894.

Min förut uttalad e förmodan, att hand eln uti Hic.• hamn,
särskild t fartygens lossning och lastning, skulle ytter]igare betydligt försvåras , har bekräftat sig, såväl till följ d af r egeringens åtgörand en, som till följ d af de nästan dagligen np 1J repade öfvergreppen från de revolutionära fartygens sida.
D13ssa senare, hvilka ligga .förankrad e på en lini e mellan öa
Enchaclas och · Ponta do C.:aj n, förs öka gång efter annan att
förmedel st g evärsskott stoppa de i hamnen gående bogserå 11 garne särdeles när dessa hafva arbetare- eller passagerar ebåtar
på släp, för att clerpå und ersöka ifall n åO'ra Brasilianare befinna sig der ombord , hYarYid de h ota"' båt.förarne med att

170 -

skulle skjuta dem eller ränna deras fartyg i sank, om de ånyo
vågade sig ut. Dessa åtgörande hafva till mål att i största
möjliga grad hindra handeln och afsk ära förbindelsen med
land. Hvad de under tysk flagg gående bogserångarne etc.
angår, så har detta ofog - med något annat namn kan d e .,~·e
volutionäres tillvägagående ej betecknas - stäfjats förmed elst
,de mycket allvarsamma varningar jag gifvit vederbörande revolutionäre fartygs chefer, varningar, som hitintills hafva medfört
.åsyftad verkan. J ag har för bestämd afsigt att alldeles icke
medgifva dem några friheter, eller någon som helst undersökningsrätt beträffande tyska fartyg eller båtar, hvilk~t j ag ä±ven
.uttryckligen meddelat amiral Salclanha da Gama. Icke desto
mindre uppstå rätt betydliga 01'nkostnader sardeles för mindre
fartyg, hvilka bruka lossa vid kaj, någonting som Cl.e numer
icke kunna göra till följd af faran för beskj1tttning, ty dessa
fartyg måste n n begagna sig af pråmar och bogserbåtar. Äfven
'd erigenom, att de öfverskrida sina liggedagar ökas deras omkostnader; att afhjelpa detta missförhållande är emellertid
för tillfället omöjligt.
Särdeles förargligt är förhållandet med Hamburg- Sii.d.amerikanischen- Dampfschi:ffarts - Gesellschaft, h varom redan
förut en kort anmärkning är gjord. Detta bolags härvarande
a gentur är en filial af en engelsk firma .J ohuston & C:o, · h vars
hufvudkontor är i London, och som härstädes naturligtvis arbetar med engelsk personal och engelsk materiel. , D e låta äfv eu
de .två bogserångare, h.vilka betj ena såväl ofvapnämnda Hamburgerbolag, som de här angörande Sloma1h ocl;t .Freitasångarne, gå uneler engelsk flagg. Redan vid min ·ankomst ti ll R iv
clelgaf jag kejserlige konsuln min förundran öfve:r, att ett tyskt
ångbåtsbolag, med en så stor rörelse som det Hamburg- Syd.amerikanska, arbetade med en engelsk agentur och med engelsk materiel, och jag tillkännagaf för ag•mtei). att jag na~
turligtvis ej åtog mig att skyelda cle begge, bogserbåtarne,
utan att jag endast och allenast ämna.de, skydda lasterna i de
pråmar, som jag gaf rätt att töra tys.k flagg i. . förstäh-en
Ti<!Rkr. i Sjö1·. 18!14.
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Enii.r de revolutionära fartygen för någon tid sedan togosig rätt att anhålla och undersöka engelska bogserbåtar och
pråmar, samt äfven utöfvade denna rätt utan att hindras af de
engelska örlogsfartygen, -så har huset Johnston & C:o's begge,
bogserbåtar i bö1j an på denna månad (Januari) blifvit anhållna
af de revolutionäre, hvarvid man hotade befålhafvarne med\
att såväl de, som deras båtar, skulle sänkas, derest de ånyo•
visade sig i hamnen. Härigenom skulle lätt blifvit slut på rörelsen och förtjensten för de Hamburg-Sydamerikanska håtam e uti Rios hamn. På en af migt ill äldste engelske chefen,
eaptain Lang, framstäld förfrågan, h varför han lät deras engelska
båtar rent af blifva bortförda, svarade han mig, att han ej
vidare ämnade skydda dem, alldenstund de, enligt ett meddelande från amiral Saldanha da Gama, hade nigerin'g sspioner
ombord. Då dylika s. k. spioner kunna uppehålla sig ombord
på hvarje pråm eller farkost i hamnen, kan jag ej anse denna,
den engelske chefens ursäkt tillfyllestgörande.
rl'ill följ d af ofvanstående har, enligt en mig den 10 J anuari meddelad skrifvelse från kejserliga konsulatet, härvarande·
agentur försålt dessa begge bogserbåtar till det Hamburgska
ångbåtsbolaget, en manöver, som naturligtvis ej kan vara
särdeles lämplig, då man ju lätteligen kan förutse :flerfaldiga
svårigheter Yid skyddandet af dessa båtar, som så plötsligt,
bytt om tlagg. Dock bevisar detta, h vilket stort förtroende härvarande engelska firmor hafva till det skydd som tyska flaggan
lemnar och j~g har icke afgifvit någon protest emot köpet.
Emelle~tid godkände firman Johnston i London icke försälj ningen, hvarför båtarne återköptes. Härvarande agentur erhöll
äfven telegrafisk order om eventuel stängning, en åtgärd som
utan tvifvel skulle hafva tillfogat Hamburgerbolaget oberäknelig skada. För att förekomma detta stälde jag till detta.
bolags förfogande, en bogserbåt, hvilken var förhyrd för E.
M. Ale.rnndrine' 8 räkning, och som förde tysk örlogsflagg samt
hade militärbemanning. Nyssnämnda fartyg måste derför tillsvidare undvara denna båt. Ofvannämnda bogserbåt ombesör-
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nu ångarn e;; lastning och lossning med hj el p af ett par mindre tyska bogserbåtar, hvilka, när de behöfvas för tillfället förhyras af den engelske agenten. Dessa åtgärder hafva så stärkt
fört roendet till det skydd den tyska flaggan här lemnar, att
redan :flera engelska köpmän på det enträgnaste hafva anhållit
att jag skulle vara dem behjelplig vid lastning och lossning af
deras fartyg, någonting som jag emellertid på det b estämdaste
afböjt till följ d af de i det föregående omförmälda förhållandena. Jag anser, att det bemötande, som kommit Hamburg 8 iiclamerikanischen-Dampfschiffa,rts--Gesellschaft till del från
huset Johnstones sida icke är synnerligen tillmötesgående, då
denna firma, som sedan ungefär 20 år tillbaka har varit detta
bo lags härvarande agent, och derigenom haft förtjenst genom
bo laget, bland annat telegraferar till sin härvarande filial
'' Shut up your office'\ om ock detta egentligen skett för att
icke nödgas meclgifva, att handeln nu för tiden är bättre skyddad under tysk än under engelsk :flagg.
I allmänhet bruka nu köpmännen låta lossa sina fartyg
ute .i hamnen, enär det är omöjligt att förtöj a dem vid kaj ern a, hvarföre jag har bemödat mig om att vara segelfartygens
befälhafvare behj elplig vid anskaftandet af pråmar m. m. till
billigaste pris.
Det finnes numera i hela Rios hamn icke någon plats, som
erbjuder säkerhet mot beskjutning, d. v. s. mot de vårelslöst
afskjutna gevärskulor och småprojektiler, hvilka på de mest
oberäkneliga tider flyga öfver och i närheten af fartygen, utan
att man ens närmelsevis kan bestämma hvarifråil. de komma.
På däcket å E. M. Al'ca1w hafva redan :flere gevärskulor slagit
ned, dock lyckligtv1s utan att träffa någon, och ombord på
portugisiske kryssaren Allansa de Albuqu.erque blef för några
dagar sedan en på backen stående matros svårt sårad. För
att ännu ingen af de från landbatterierna mot de revolutionära fartygen affyrade granaterna har träffat något af de främmande örlogs- eller handelsfartygen, kan man endast tacka en
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lycklig slump, ty dagligen hafva sådana projektiler sprungit i
närheten af än det ena, än det andra fa,r,t yget. På anhållan
hos härvarande regering, att anvisa en ank:J.rplats, hvarest de
trämmande örlogs- och handelsfartygen kunna ankra i säkerhet
för landbatteriernas eld, har denna ; under hand svarat, att
den icke är i stånd dertilL Följaktligen är hvar och en hänvisad att hjelpa sig sjelf i händels,e af beskjutning.
Sedan slutet af sistlidne December har genom ankomst
oc.h afgång shtt en högst betydlig förändring bland de. härvarande främmande örlogsfartygen. För ögonblicket finnes här
af Förenta staternas örlogsmän ett så stort antal och dessa representerande en sådan styrka, att man måste antaga, att någonting särskildt härmed är afsedt, desto mer som nästan inga
amerikanska handelsfartyg befinna sig här. Föh1tom de redan
förut . här liggande kryssarr:e Newark, Charleston och Detroit
hafva ytterligare inlupit. Kryssaren San Francisco, amiral Benham, den 12 Januari och kryssaren New- Ym·lc den 11 Januari.
Efter amiral lVIagnaghi's afgång med italienska kryssaren Etli a
är för närvarande den amerikanske amiralen den äldste främmande amiralen på platsen. Förutom de nyss uppräknade fartygen befinna sig följande här:
Från England: kryssaren Sil·ius/'.

"
"

,.
"
))

"

Italien:
Frankrike:
Österrike:
Portugal:

"

"

"
"
,"

Barracoutu ,

Beugle,"'·
Racer
Dogali,
~~1a_qo11,'*

/:ri11yi,
Mind dl u,
Allonsu de ALIJuquerqltP~
betecknade för tillfället hafya lenmat hamnen

hvaraf de med ·~·
för en kort tid.
Revolulionen gör häJ; i Rio egentligen inga fi'amsteg;
tvärtm::n har det gått de revolutionäre emot under de sista
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veckorna, och de äro nu helt och hållet afskurna från fasta
landet. Dagarne mellan jul och nyår gick här det ryktet, att
amiral de lVIello med Aquidaban och circa 1500 man trupper;
skulle landa i närheten af Santa Cruz och derpå, understödd af de härvarande fartygen, bemägtiga sig Santa Cruz
och Nihteroy, någonting, om hvilket dock ännu intet har
±~irsports och som i alla händelser har föga utsigt att lyckas.
Den 12 Januari på morgonen inlöpte emellertid Aquidaban i
hamnen utan att i ~1ågon nämnvärd mån skadas af batteriernas eld; hon har sedan dess legat till ankars i inre hamnen . Amiral de lVIello befinner sig icke ombord, utan har
hissat sin flagg på den i Desterra liggande kryssaren Republica.
De revolutionäre hafva under sista månaden uteslutande sysseJsatt sig med att störa handeln och hafva underhållit elden
mot landbatterierna på ett sätt, som om de ämnade inställa
denna dock utan att alltför tydligt blotta sin af.'>igt. De revolutionäres i hamnen liggande fartyg och båtar befinna sig, nu
seelan de hafva haft ångan uppe uneler mer än fyra månader,
till följd af det vårdslösa sätt på hvilket hvarje manöver företages i ett högst eländigt tillstånd, och man måste förvånas öfver
att de, låt vara långsamt, dock ännu äro i stånd att förflytta
sig ur stället.
J ag har ej kunnat utforska - och detta synes för alla
vara en oförklarlig gåta - hvarifrån och på hvad sätt rebellerna förskaffa sig proviant, ammunition, kol och vatten, då
de synbarligen äro afskurna från all förbindelse. lVIan tror
att de erhålla hjelp af än det ena än det andra handelsfartyget, eller att de tillegna sig lastade pråmar. Detta skall på
sista ticlen hafva lyckats, derigenom att de bestuckit en vakt;
som derpå nattetid kapat förtöjningarna till någon pråm, så
att den kommit i drift, hvarpå en i beredskap liggande ångare
bemägtigat sig den lastade farkosten och bortbogsm~at densamma. Till ursäkt anföra de beslagtagande, att de anträffat
pråmen i fråga clrifvande utan bevakning, men för mig
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bemanning och utan flagg och lugua på detta sätt åtminstone
formelt sina samveten.
Angående revolutionens fi:amgång i det inre af landet hör
man här ingenting tillförlitligt.
.För att undertrycka revolutioneu har härstädes egentligen
ingenting åtgjorts under de sista 25 dagarne.
Höjderna i staden äro bestyckade med lmnoner utan att
dessa ·dock ännu hafva öppnat någon eld. Längs hela stranden ligga odisciplinerade skaror af nationalgardet, hvaribland
äfven rätt många utländingar befimma sig. De röka och sofva,
afskjuta då och då, under betäckning at murar eller sandsäckar, sina gevär mot sjön, utan att hafva minsta aning om hvem
skottet träffar. Tilloppet till denna trupp är rätt betydande,
alldenstund soldaterna förutom fri förplägning hafva mer än~
mark per dag, utan att vara i någon mån förpligtade att låta
skjuta, sig. I fall belägenheten blir oangenäm, strejka de eller
springa bort. Den sedan månader tillbaka il ån ; Pernam bueo
yäntade regeringseskadern har ännu ej inträffat härstädes och
kommer troligen ej heller att inträffa. Enligt h vad j a.g hört
berättas, har det redan vid flere tillfällen utbrutit myteri ombord på de i Pernambuco liggande fartygen. Min tro är, att
revolutionen, om den allt framgent bedrifves med samma brist
på energi och om densamma med lika litet resultat bekämpas
af regeringen, konuner att fortgå ännu mycket länge, i synnerhet som stadsinnevånarne hafva vant sig vid den och genom
densamma fått ett rikhaltigt samtalsämne.
Här bifogas en at lieutenant z. s. Aders till mig inlemnad rapport öfver kryssaren Tamandares tillstånd. Nyssnämnde
officer var dit ombordsänd i tj ens ten.
Rio de Janeiro den 30 Dec. 1893.
P. M. rör&.nde Tamandare.
Kanonerna (Armstrongs) voro i · temligen godt stånd oc:h
till det yttre oskadade. Elektrisk affyrning. , Metallpatron
hylsor.
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Bestyckningen utgöres af:
fyra st. 8" i utbyggnader på öfre däck (starka skydds:Skärmar),
sex stycken 6" på batteriet (plats finnes för tio st. 6'' ),
en 6" som bogbestyckning, och
en 6" som ak_terbestyckning, båda i höjd med batteriet.
Dessutom sex stycken snabbskjutande kanoner af mindre
kaliber.
Torpedoutrustningen är icke klargjord.
Besättningen lär nu utgöras af 150 man, inberäknad offi.cerarne.
Man berättade för mig, att under hela tiden tre officerare
och tio man stupat, hvarjemte en officer och flera af manska.skapet lågo sårade på sjukhuset å ön Enchadas.
Förutom ett större antal sprängstycken, som hade rispat
bordläggningen eller genomborrat brädgången, iakttog j ag sju
.direkta träffar, samtliga ofvan öfre däck, efter:
En granat: fockmasten till hälften genomskjuten (styrbords
f()ckvant bortslitna.)
En granat: ångafloppröret vid främre skorstenen afskjutet
i höj d med relingen.
En granat: främre skorstenen genomborrad i höj d med
relingen.
En granat: aktra skorstenen genomborrad på halfva sin
höjd.
(Skotthålet är mycket sönderslitet; skorstensplåten är upprullad så att en reparation under striden synes omöjlig).
De öf'riga tre granaterna hade genomborrat brädgången;
en af dem hade slitit upp öfra däcket på många ställen samt
.skadat spelet, dock utan att göra det obrukbart.
At f\J,rtygets begge maskiner är nu blott den ena användbar. - Fartyget kan för tillfället ej göra mer än 4 a 5 knop
för den11a maskin.
undert. Aders, Lieut. :z. s.
(Forts.)
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Tankekorn.
(Upptecknade af H. Wrangel.)
Efter riksens försvar, välfärd och säkerhet näst Gud'
hänger ocq består på riksens skeppsflotta, ett väl ordnadt amiralitet och godt sjöfolk - -''. Hi44 års :Jöadiklar.
n_

-

*

-;.:-;.:-

"Låtom oss koncentrera all vår verksamhet på flottfl,n och
förstöra England. När dec är gjordt, är Europa vid vårafötter." Sapoleon.
-:-:

·r.

"Ingen operation mot Canada skulle kunna företagas öfver
hafvet, så vida icke vår sjömakt blifvit fullständigt bruten.'~
Eanltn y Wilmont, Naval annual 1893.
-::-

-;.:.

"Frågan gäller icke blott hvem som skall segra, - -- utan
huruvida vi längre skola förblifva ett fritt folk, hmuvida Brittannien längre skall finnas till bland Europas nationer." Colling tco ad d. 26 J an. 1798.
-;.:-

"Vårt största hinder är danska flottan, på hvilken den kronans största " styrka består." Regeringen till Torstenson d. 14
Mars 1644.
·:+

nÅr 1770 visade sig en förenad fransk-spansk flotta utan-

för Plymouth, hvars befästningar voro ruiner och hvars garnison bestod af, föga mer än öO man. En stor arme var samlad
vid Frankrikes norra kust, väntande att bli förd öfver Kanalen;
men intet anfall försöktes. D'Orvilliers och C01·dova ville icke
våga något sådant anfall. H varför? Emedan Sir Charles Hardy
låg utanför ön Wight med en flotta, myGket underlägsen deras,.
ja, i sjelfva verket föga mer än hälften så stark.;' Lau_r;ldon.

*
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"Det är icke för mycket sagdt, att på sitt sjöförsvars dug-·
Det är vida bättre
Jighet står eller faller det brittiska riket.
att rigta våra ansträngningar på upprättandet af en flotta, som
svarar emot våra kr af, än att si r äfva efter att åstadkomma en
arme, hvilken ändock aldrig kan mäta sig med de oerhörda·
skaror, som samlas tillhopa af kontinentalmakterna u1;1der ett
-;ystem af värnpligt." Lord Brasse!/ ·
''Den erfarenhet, som vans genom ständig blockadtjenst, varatt den utbildade personalens egenskaper i högre grad än blockaelen skadade skeppen. Historien lär, att godt sjöfolk på svaga
fartyg gäller mera än underhaltigt sjöfolk på goda skepp; om och
om igen lärde franska revolutionskrigen den lexan; hvilken
vår egen tid i sin vilda äfian efter de senaste nyheterna 1 materi ella förbättringar, har djupt ±örgätit.'' Malzan.
-:·:·

"'l' re fj erdedelar af fi·amgången böra tillskritvas det moraIiska elementet, och knappast en fjerdedel det materiella.''
Napoleon.

"Det är otänkbart att hinna n ågon hvart i h vilken konst som
helst, om man icke studerar hennes mönsterbilder." Lee1·.

*

"D et är väl värdt mödan att i detalj studera de åtgärder,
h varigenom en storartad militärisk organisation (Napoleons) bragtes till fall, såväl som de resultat, som sålunda uppnådd es; ty
ehuru de omständigheter, hvarunder företaget börja,des, otvifvelaktigt äro att räkna till undantagen, qvarstå dock den allmänna lärdomen orubbad. Att ringakta erfarenhetens lärospån,
att alldeles kasta loss från flydda tiders traditioner, att omstörta i stället för att förbättra, att djerft slå in på nya och
okända vägar, blind för eller okunnig om de svårigheter so m
kunna möta - en sådan tendens, en sådan tankerigtning möter
man i alla tider. Stundom blir den herskande. För visso har
den i närvarande stund ovanlig styrka, hvilket icke är underligt i betraktande at ~jövapnets umdaning och utveckling. Men

-
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om . studiet af C.:esars och Hannibals fälttåg är nyttigt ännu
under eldvapnens dagar, så är det dj erft att påstå, att segelfartygens tider icke erbjuda lärdomar för ångfartygens. Här
vi likvisst att taga i betraktande discir)Iin och orD"anisahafva
o
.
twn; val af. medel och mål; att utröna icke blott d e möjligheter, utan Jenwäl de begränsning:;tr, .som pål ~ggas utöfningen
af ett yrke eller en militärisk organisation, g enom frågans
natur, genom det element, i hvilket vapnet rör sig, genom den
kraft, so m förmedlar dess rörelser, genom den skickliO'het eller
brist på skicklighet, med hvilken detta vapen anvä~1des och
.dess bristfälligheter motvägas." llialton.
.:\·

Ur redaktionens notisbok.
T'erldsrPkol'dPt i {al't. Engelske minbåtsjagaren the Hornet
:215 tons, 3,300 i. hkr., byggd oc,h försedd m ed maskiner at
l\iessrs Yarrow & C:o, h ar fullbordat sina första profturer.
Med eltalet at sju löpningar på mätta milen blef dervid 28,27
knop, h vilket är ungefår en knop mera än den högsta fa r t
hvartill någon skeppsbyggerifirma hitintills lyckats nppdrifva
:Sina båtar; hittills varand e rekordet är uppnått ,a f M. N ormand
i Havre med franska minb åten Chevalier, som rapporteras hafva
gjort 27,22 knop.
( Unit Sen·. Gm:. )
Stol'maqti'1'JWS kriqsnrstnin,qor. Enligt en uppgift uti N e w
York Journal of Commerce h ar trippelalliansens magter und er
med 53 ' 5 °:o
de sista 12 a 15 åren ökat sina militära UtO'ifter
b
medan Frankrike och Ryssland under samma tid ökat sina
med icke mindre 90 °/l•· Efter att hafva fäst uppmärksamheten· på de italienska affärernas hopplösa tillstånd, säger tidnmgen. ''Hvad skall väl blifva slutet på detta sakernas olyckj

!SD --

liga tillstånd!' Det synes oundvikligt att deraf skall följa antingen krig, afväpning eller bankrutt."
(Un i!. Sen·. Goz. )
01·saken till olyckuu ombonl pr/ Bmudeubury". Till svar å
·en interpellation i tyska riksd agen. ·angående olyckan å Braudeulmrg har vice amiral R ollman meddelat, att detta fartygs
11

maskineri hade en felaktighet i det att en säkerhetsventil, som
var utsatt i ritningarna i verkligheten saknades.
( Unit. Serv. Gaz. )
linrit Lord S:t Vincent uppriitthDll discip!ineu i sin flotta
framgår af följand e, som anföres : i Tnckers Mernoires af Earl
S:t Vincent .
Ombord på linieskeppet Marlborou,r;Tt had e varit myteri
uneler det skeppet låg p å Spitheads redd; · det nedsändes derföre tillsammans med fler e andra fartyg, på hvilka disciplinen
behöfde förbättras, till S:t Vincents , flotta. På seglingen ned
utbröt ånyo myteri och följd en häraf blef tillsättandet af krigsrätt efter ankomsten utanför Cadiz. Myteriets ledare blef dömd
till döden och lord . S:t Vincent b efalde att karlen skulle hängas
nästa morgon "och af Ma1'lbvrouyft s egen besättning."
Efter mottagandet af denna order kom chefen å Mar!bo1 ·ou,qh, kapten Ellison, ombord till Högste Befälhafvaren och
±örestälcle honom att just elen omständigheten att besättningen
ej sjelfva ville utföra exekutionen, varit orsaken till föregående
myteri, och att han derföre vore förvissad orn omöjligheten att
att utföra ordern. "Är det mening att säga mig - kapten Ellison" -- sade
lord S:t Vincent efter en paus "att Ni ej är i stånd att föra
befälet å Hans Maj :ts sk epp JliarlborourJI', ty i så fall sk all
jag sända ombord en officer, som kan det. "
Kapten ·Ellisons föreställningar tj enade till intet; han måste
gå ombord och förbereda orderns utförande.
Lord S:t Vincent utgaf derefter en generalorder till hela
flottan, att hvarje fartyg kl. 7 skulle sända en barkass, acmerad med en karronad och med ammunition till 12 skarpa skott,
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unrler befäl af en löjtnant till Högste Befälhafvaren. Kapten
Campbell på Bte,tfteim skulle derefter taga befälet öfver samt- .
liga barkasser.
~\<lrtrlburouyh skulle gå till ankars midt emellan de två
kolonner, sJm bildats af flottans öfriga fartyg och skulle nästa
morgon kl. 7 hafva alla portar stängda.
Kapten Campbell fick derpå order från lord S:t Vincent
71
att öfvervara exekutionen från sina barkasser och om något tecken till myteri visade .sig _Qmbo:rcl på Marlborouyh, om besättningen t. ex. ej ville hänga den lifdömde, skjuta linieskeppet i sank. 71
Något före kl. 8 Jågo samtliga barkasser på linie tvärs för
JlirtdiJurult.<Jhs bog och kanonkommendöre rna stodo klara med
sina luntor - kl. 8 ljöd signalskottet från flaggskeppet - ett
ögonblick derefter syntes förbrytarens kropp under rånocken;
lagen var respekterad och som lord S:t Vincent sade i detta
'
kanske det svåraste ögonblick i hans lif: "disciplinen är upprätthållen."
Från denna denna dag försökte ingen göra myteri på lord
( Xorsk 'Pidskr. för Söv.) ·
S:t Vincents flotta.
En rrunstrid /(jr 700 (tr sedan. Från engelske konungen
H.ichard Lejonhjertas korståg till Palestina, det s. k. tredje
korståget, berättas, hurusom denne konung med sin iiotta om
40 galerer och 60 andra .fartyg på kusten af Syrien mö.tte ett
oerhÖrdt stort turkiskt fartyg, hvars besättning, otroligt nog,
angifves till 1600 man. Fartyget anfölls, men dels till fö~jd
af t urkarnes motstånd, dels till följd af fartygets höga sidor
var det omöjligt att äntra. Konung R ichard befallde då sina
galerer att genomborra fiendens sidor med de jernsporrar, som
voro fästade vid bogen. Galererna ordnade sig på linie och
rodde så med full fart rakt på det fiendtliga fartyget. med elen
på följ d, att dettas sidor på flere ställen blefvo intryckta, sj ön
rusade in, och fartyget sjönk.
(Journ. of R. U. S. Inst .)
marinen har hos Y ar-Franska
rtlumi.u:nm.
1'01·perlobåt af
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row bestält en m-i ndre torpedabåt af aluminium som skall embarkeras ombord på torpedafartyget Lu Foudre.
(No1 ·sl.: 1'idskr. f or E"oc.)

Friktioner.
Är då nationen så olycklig att den k:m
tveka att i ~verge, såsom i andra hinder,
gifva alla förs,·arsmedel deras \'iinlen. refativt till deras ändamål?

V1"cr a11n'ral Oust. af Klint.

. Att fi:iktioner mellan landets båda · försvarsgrenar sedan
ett tiotal af år ega rum, att ett hj ertligt samarbete dem emellan
föga existerar och att klyftan mellan här och flotta hotar att
blifva än större, äro sorgliga sanningar, som det föga tjenar
till att söka dölja. Snarare ligger det makt uppå att blotta
clet onda och allvarligt söka utröna rless orsaker och medlen
till dess häfvande.
Då vi föresatt oss att, i mån af förmåga, söka göra en
sådan undersökning, kan det icke undfalla vår uppmärksamhet
att , många häraf skola känna sig obehagligt berörda och anse
up1J?;tagandet at denna fråga vara att blåsa upp en eld, som lem:;:tad åt sig sjelf skulle slocknat eller som att rifva upp ett gam- ,
~nalt sår, hvilket, om det lemnats ostördt, skulle grott igen.
:f\fen en eld lenmad åt sig sjelf alstrar osande bränder och
·ett sår måste vara rent innan varaktig läkning kan inträd a;
hvarom icke blir en smärtsam lapisering af nöden.
Vi äro alltså - för att lemna liknelsernas område - fullt
Pfvertygade att såväl landet i sin helhet, som flotta och här,
äro , vida bättre betjenade af ett öppet afgörande af de mellanhafvanden, som de skilda försvarsgrenarne hafva sinsemelJan, än genom en illa dold animositet, hvarunder parterna ob ekanta med hvarandras motiver, ömsesidigt känna sig kränkta
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och orättvist bedömda. Ur ett sådant tillstånd kan en verklig
fara uppstå och det kan inträffa, att hvad man trodde vara
fast förenadt skulle visa sig, under krigets tryck, ej hafva det
fasta samband, som fosterlandet eger rätt att fordra. H vad
flottan beträffar hafva sakerna gestaltat sig så att det rent af
blifvit en plikt för dess män att klart framställa sina önskemål för att undgå beskyllning för missnöje utan orsak, för
afundsjuka och dåligt humör• i allmänhet; det är vigtigt att
de intaga en fast ställning och öppet säga vilkoren, under
hvilka de vilja bjuda hären hanelen till iidt:qt sa~arbete.
Efter denna antydan om de skäl, som föranledt frågans upptagande, öfvergå vi till ämnet.
Vid granskningen häraf kunna tvenne grupper friktions·orsaker urskiljas neml. de allmänna och de, som äro kännetecknande för specielt svenska förhållanden.
Att vissa orsaker äro af allmän natur och haft likartade
verkningar i snart sagd t alla tider och i skilda länder, kan ju
verka i viss mån lugnande på dem, som kunde vara benägna
att tro att tillståndet är värre än hvad det i sjelfva verket är,
och att nutidens svenskar äro mera fallna föl.· kif och träta än
de förr varit och mer än andra nationer.
För elen, som varit i tillfälle att läsa en del af de pamfletter: som på 1700-talet sågo dagen med anledning af striderna om armens flotta. skall det nutida menings~1tbytet i likartade frågor företalla jemförelsevis saftlöst och ·för den, som
följer den utländska fiteklitterati.uen 1 är icke obekant att divergens9r mellan stridskrafterna till lanels och vatten, utomlands 7
ej äro sällsynta.
Förhandlingarne i den engelska United S~rvice Institution
visa hvilka osminlmde sanningar vissa framstående talare såsom amiral Colomb, captain Fitz-Gerald R. N. m. fl. gifva sina
motståndare till lifs. Dessa få veta, att hären vid Englands
försvar ''not at all is in the hunt'\ att för den händelse en soldat komme i tillfalle att, under krig, lossa ett enda skarpt skott
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på Englands jord, detta skulle vara signalen till Englands fallr
att befästningar af hamnar endast utgöra ett underhaltigt substitut för dessas försvar medelst krigsfartyg m. m.*)
I Frankrike har ett allvarligt framhållande från sj övapnets sida af dess vigt för landet lyckats vinna gehör, och bidragit till en · allt större utveckling af detta lands försvarskrafter till sjös. Vid frågan om Köpenhamns befästande uppstodo så skarpa meningsskiljaktigheter mellan här och flotta
angående fördelarn e af befästningar j emförda med en motsvar ande tillökning af flottan - d. v. s. angående det relativa
värdet mellan fasta befästningar och flyttbara - att rRgering en måste ingripa och hos sjöofficerarne söka inpregla det
bekanta "toute verite n 'est pas bonne a dire 71 • slutligen se vi
i Norge huru flottans män, ofta nog i synnerligen bestämd
ton, fordra mera rum för kustförsvaret i de allmänna försvarsåtgärderna. Det sagda må \ara nog för att konstatera den
generella tillvaron af en vi~ s friktion mellan här och flotta.
Af mekaniken lära vi emellertid att friktion är ett tecken till
r örelse eller begynnande rörelse; absolut frånvaro af triktion
är kännetecken på absolut stillastående; vi kunna derför ej
se huru friktion helt och hållet skall kunna undvikas ej
heller det fruktansvärda i dess tillvaro, för så vida den hållesiltam rimliga gn"inser och ej uppslukar allt "nyttigt arbete".
För att nämna orsåkerna till nyss antydda generella tillstånd skulle som sådana kunna anföras:
elen olikhet i uppfostr·a n och utbildning hos härens och flottans befäl, som betingas af förhållandena, elen häraf flytande
obekantskapen med hvarandra och hvarandras ideer öfningar
'
'
Jefnadssätt och materiel, hvilken obekantskap försvårar
ett verkligt god t förständ vapnen emellan samt slutligen, som en naturlig följd af allt detta, en ringaktning för det vapen individen ej
tillhör, som i sin ordning utgör ett hinder för att någon önskan
uppkommer att närmare lära känna den främmande tj ens ten.
För att nu öfvergå på de speciella orsakerna till friktioner
*)
0'
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mellan flotta och arme härhemma, hvilka äro väl der> Vi
- skulle vilja sammanfatta dem sålunda:
1 :o) En från forna tider nedärfd tradition att armen, som
under våra eröfringskrig, då vi tillkämpade oss landgränser
äfven i söder och öster, var det förnämsta vapnet, äfven skulle
vara det då den allra största delen af våra gränset~ blifvit förbytta till sjögränser. Denna tradition, som uppbäres af de ärofulla seo-rar hären vunnit på utländsk mark, var under 1700o
.
'
o
talet på god väg att försvinna, men fick ny nänng genom vart
deltagande-befrielsekriget mot Napoleon. Glansen af den svenska kronprinsens segrar föll äfven på den svenska här; som
utgjorde en del af hans styrka och har varit tillräcklig att
sedan dess fästa allmänhetens hn±vudsakliga uppmät•ksamhet
.,
på hären. 2:o) Den omständighet att, sedan genom denna nyupphfvade tradition, armens supremati inom försvaret bli±vit stadfästad hären äfven sökt öfvertaga en uppgift, skyddandet af
vår sj,ögräns, hvilken den icke med rätta tillkomm~r och lwilken den ej blir mägtig att fylla, eftersom de strategtska Jagarne
förbjuda detsamma.
3:o) Det faktum att, fastän hären vill öfvertaga nyssnämnda försvar, den visat och visar den största okunnighet
om medlen · och sättet för ett sådant försvar. Detta framg år
bland annat af centralförsvarsideen, som gjort sig gällande ända
in i våra dagar, samt tron på möjligheten af en kapplöpning
längs kusten med en på sjön gående transportflotta, för att
kunna möta och "kasta i hafvet" den från densamma lands::ttta
..
.styrkan.
4:o) Den erfarenhet att målsmännen för hären, sedan mo m
denna elvlika åsigter blifvit befåstade, söka, för sitt ändamåls
vinnand;. erhålla så stora summor ur den gemensamma statska!'!san att· föo-a eller intet blir öfver för flottan.
5:o) Kä~nedomen derom att armen underhåller sin oriktiga
uppfattning inom sig sjelf och utsprider den bland allmänheten
kallar sig ensam för försvaret samt söker göra gällande att
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Sverige skulle erhålla ett betryggande försvar endast genom
en förbättrad härordning.
H vad behöfves mer för att visa att de speciella orsakerna
till friktionen till största delen äro att söka hos systervapnet.
Vi sjömän önska blott, för fosterlandets båtnad, att ,åt vårt
vapen anförtros skyddandet af rikets sjögräns i öfverensstämmelse med de enklaste strategiska grundbegrepp samt att armen
svarar för skyddandet af vår landgräns. Huru den lämpligast
skall utföra denna sin uppgift är en sak, som vi med fullständigt förtroende öfverlemna åt densamma att lösa.
De orsaker till friktion som för flottans -män blifva svårast
att minska äro ovilkorligen de, som härflyta från traditionen,
emedan de äro så kraftigt rotfästade ej blott hos armen utan
hos hela nationen och för att anföra ett yttrande ur en lärobok,
utgifven af en generalstabsofficer: "Sj elfva åsigterna bero i så
hög grad af traditionerna att man ej märker hur fången man
är i dem, iörrän man kommit i en krets, som eger andra."
Ett bevis på en sålunda påverkad åsigt är krigsministerns för någöt är sedan hållna föredrag i Kongl. Krigsvetenskapsakademien orn Karl XII:s plan för fälttåget mot Rysslan d
1708-1709, i hvilket föredrag det traditionella åskådningssättet
får ett klart uttryck. Att så litet tänktes på och gjordes för
sj öförsvaret under den allmänna försvarsrörelse, som föregi ck
urtima riksdagen, finner sin förklaring i ett yttrande, som en
af de ledande männen ±ör denna rörelse fält och som gick ut
derpå att det alltid är armen, som spelat den förnämsta r olen
och afgjort alla större händelser samt att flottan är af und erordnad vigt .
Våra minnen från Gustaf II Adolfs och Carl XII:s dagar
hägra ännu för nationens ögon. Detta visar sig t. ex i nästan alla
historiska läroböcker. Der finner man att, då krigshänd elser
beröras, talet nästan uteslutande är. om vår arme och hvad
den uträttat. Se blott hvad som skrifvits om finska kriget
1808--1809. I allmänhet äro i berättelser om detta krig intet
nämdt om ryssames fördrifvand e från Gotland genom amiral
Tidskr. i Sjöv. 18ft4.

-HK\-

~

Cederström~ om Kapfelmans återeröfrande af Åländska ögruppen, om en Jönssons, en Hjelmstjernas, en Sölfverarms bedrifter eller om den ärorika segern vid Grönvikssund. Deremot en Adlercreutz, en Sandels och en Döbeln äro väl kända.
män, och segrarue vid Siikajoki och Lappa känner hvarje
barn, som genomgått en folkskola.
Då samma traditionela uppfattning af vår krigshistoria
framträder i alla de historiska verk, som emmanerat från landtofficerare, t. ex. uti Bj örlins finska kriget 1808-1809 och Carl
XII m. fl., ej underligt då om anledning till friktion förefinnes.
H vad den andra punkten beträffar, deri det säges att hären
söker öfvertaga försvaret af vår sjögräns, ligga bevisen för
sanningen häraf nära till hands. J emför härens och flottans
budgeter med längden af landgräns och längden af sjögräns!
Betrakta det sätt, hvarpå hären i händelse af krig har tänkt
sig uppträda: 11 en armefördelning i sydligaste Sverige, en till
besättande af V axholmsställningen, en brigad å Gotland och
en möjligen vid Göteborg samt för hufvudhären 2 1 / ~ fördelningar·*). N aturligare synes oss vara att hafva den större
delen af fälthären samlad i närheten af vår landgräns, återstoden i reserv och att öfve1·låta försvaret af vår sj ögräns åt
flottan. Öfverstelöjtnant Björlin sade i ett föredrag hållet i
Upsala 1890: 11 Under generalstabsöfningarne, som anstäldes i
Norrbotten 1888, kom man till det resultat, att om den försvarande kunde för.foga öfver en fördelning d. v. s. två brigader i stället för en, som händelsen för närvarande är~ skulle
den anfallande nödgas beräkna sin styrka till en hel armecorps, om han ville med någon visshet om framgång börja
sina operationer. Vore dertill Boden befäst skulle han dessutom nödgas medföra icke så litet groft artilleri. Såsom nyss
nämndes är det också föga troligt, att han för intall i Sverige
under de närmaste hundra åren skall kunne öka sin styrka
utöfver denna armecorps. Kt1nde vi alltså stärka vårt försvar
mot norr, på det sätt, att vi ökade norrländska infanterikårerna
")

Se »Kriget oeh krigsinrättningarnc•
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till regementen och skaffade dit upp något mera kavalleri samt
artilleri och träng, hvilka sistnämnda vapenslag nu alldeles
saknas i N on·land, skulle vi redan från början af kriget kunna
förfoga öfver en hel fördelning, utan att behöfva blotta de
vigtigare punkterna på kusten.
Detta vill med andra ord
säga, vi skulle derigenom stänga till den öppna porten till
vårt htis. Måtte detta önskningsmål snart kunna förverkligas!.
Detta är det vigtigaste af allt, som rör vårt försvar i närvarande stund.11
Ar detta sant och afstår hären från den r6le af kustför-·
svar, som den sjelf önskat öfvertaga, men som den icke kan
fylla, så synes den nuvarande hären snarare öfverflödigt stor
än, såsom från vissa håll ifrigt tramhålles, i behof af ytterligare förstärkning.
När försvaret gäller vår sjögräns bör detta vara baserad t
på sjöförsvar; hafva vi ej en e:ffekti v flotta, vore en fiendes
eröfrande af en landstigningspunkt på vår kust, signalen till
vårt fäd erneslands kufvande, emedan hafvet i så fall vore fritt
för införandet af armeer. En fiende kan då kasta in så mycket trupper han önskar, ty han har flyttat sin gräns intill våra
kuster och han har dessutom kommit i besittning af ett kommunikationsnät sträckande sig från Raparanda till Ystad, hvilket.
nät är doldt ±ör deras blickar, som på land invänta anfallet; den anfallande kan förflytta sig snabbt och oberoende,,
då deremot vår här är beroende af enkelspåriga jernvägar med
underlägsen transportförmåga.
Då hären vid förberedelserna till Sveriges försvar ej,
inrymmer nödvändigheten deraf, att flottan bör sättas i stånd
att försvara kusten, är ej detta orsak till friktion?
Vi komma så in på den tredje punkten berönmde härens
bristande kännedom om försvaret af en sjögräns och om sjövapnets strategiska värde. Denna punkt står den föregående
ganska nära. Tydligast yttrar sig denna okunnighet deruti
att hären tror sig kunna hindra en invasion, verkstäld på vår
långa kust. Detta öfverskattande af egen förmåga: tro vi man
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får söka i en falsk uppfattning om, hvar Sveriges gränser
verkligen ligga. Vi vilja ej - i likhet med engelsmännen h,ålla före, att våra gränser sluta der våra grannländers kuster
taga vid, ty detta skulle förutsätta herravälde öfver Östersjön,
men det våga vi påstå, att det territoriella vattenbälte (eaux
territoriales) som sträcker sig 3 engelska mil utanför våra kuster eller der svenskt land går ned i vatten, måste vi anse som
en del af vårt fosterland och att de~ just är förhindrandet af
att detta bälte af en fiende öfverskrides eller inkräktas, hvil·
ke.t vi måste betrakta såsom ett af sjövapnets förnämsta pligter. Har fienden en gång kommit i besittning af någon del
af detta bälte, så kan han utföra en invasion, om vi ej förmå
göra honom detta herravälde stridigt, för så vida hans förbindelser med hemlandet äro säkra. Detta i sin ordning förutsätter~ att _
a llt hvad vi ega af sjöstyrka måste vara innestängd t
eller_ förstördt, ty i annat fall kunna vi göra det för honom
nödvändiga "absoluta herraväldet" på sjön (the command of
the sea) till ett omtvistadt (disputed command) och då kan
ingen invasion ega rum. Vi önska särskildt framhålla detta
sätt att betrakta vår sjögräns, ty det är ej sjelfva kusten, flottan direkt skall försvara, utan det vattenområde, som ligger
närmast denna och som en fiende skall passera för att nå en
landstigningspunkt. Fatta vi rätt, hvad som menas med vår
sjögräns förstå -vi samtidigt, hvarföre den ej kan försvaras af
hären.
Innan jernvägsnätet blifvit så utveckladt i vårt land, som
nu är fallet, var centralförsvarsiden den grundprincip, på h vilken försvaret af vår gräns var. bygd. Nu deremot torde denna försvarside delvis vara öfvergifven inom armekretsar och
man har i stället ''då vi vänta fienden öfver hafvet" tänkt sig
"en samling . af våra fördelningar på sådana, särskild t med
hänsyn till samfärdsmedlen, centralt belägna punkter, att de
från dem kunna med samlad kraft kasta sig öfver fienden"
(Nordensvan, kriget och krigsinrättningarne, sid. 22 )
Ifrån dessa centralt belägna punkter skulle således kapp-
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löpningen med den fiendtliga transportflottan ske delvis på
jernväg och delvis genom marscher och "koncentreringen" ega
rum i närheten af det ställe der fienden sätter i land sin styrka. Vid genomläsand et af denna försvarsplan för vår sj ögräns
slog oss genast tvenne yttranden om dylika strategiska missgrepp. Sålunda skrifver -för länge sedan sir Walter Raleigh
"jag påstår att en här, som skall transporteras öfver sjön för
att landsättas i ett fiendtEgt land, förutsatt att den sj elf får
välja debarkeringsplats, ej kan hindras i detta sitt förehafvande hvarken på Englands, Frankrikes eller något annat lands
kust utan att en flotta uppträder, för såvidt icke en stark
arme finnes att tillgå i hvarje vik, hamn eller sandig bugt att
der bjuda den spetsen, ty finnes det väl någon menniska, som
är så okunnig att hon ej vet att fartyg, utan all ansträngning'
kunna gå ifrån soldater, som springa bredvid dem längs
kusten. 11
"Les armees ne volent point en poste", sade en gång en
fransk marskalk.
Det är visadt att en flotta, som är synlig
vid Lizard i solnedgången eller straxt efter denna, nästa mor
gon kan vara vid Portland, då deremot en arme ej är i stånd
att utföra denna marsch på sex dagar. Skulle återigen trupperna, som stå uppstäida på stranden blifva tvungna att förgät
ves springa från ställe till ställe efter en flotta, så komma de
till slut att sätta sig ned på halfva vägen samt öfverlemna allt
åt ödet."
Amiral Colomb citerar detta i sitt arbete "N a val vV arfare 11
och tillägger följ ande: "Transporter och förrådssändningar
till lands hafva aldrig kunnat komma i j emubredd med dylika,
utförda till sjös. Detta var förhållandet redan i äldsta tider
och detsamma gäller äfven i våra dagar. Ehuruväl bantåg kunna gå med en nominelt högra fart än ångfartyg,
så har man redan hvad de förra beträffar, uppnått maximifarten, men ingen kan ännu säga huru högt denna kommer att uppdrifvas hos de senare. Jernvägarrie måste äfven byggas samt äro till sin utsträckning och trafikförmåga
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begränsade, då deremot sjövägen alltid är i . ordning och
Dbegränsad. Om derföre en landstigning eger rum å en sådan
punkt af ett land att förbindelsen dit genom fartyg säkert
och oafbrutet kan uppehållas, så är detta lands intagande
blott en fråga, beroende på tillräcklig :;.nfallsstyrka. Bibehållandet af den intagna punkten är, trots anfall af stora stridskrafter
till lands, en lätt sak, emedan man härvidlag blott är beroende af förstärkningar och förråd, hvilka fritt kunna föras öfver
hafvet, friare än öfver land, då man har absolut herravälde på
detta haf."
När man läser dylika uttalanden samt jemför dem med
härens sätt att se försvaret af vår sj ögräns, då är ej underligt
Dm ämne till friktion förefinnes.
När så frågan kommer till kostnaden för vårt ' försvar och
man jemför de båda försvarsgrenarneg effektivitet med deras
kostnad, så äro vi inne på den enligt vår åsigt, sorgligaste punkten. Om vi uppskatta den gemensamm<t budgeten till i runda
tal 40 millioner kronor, extra anslag inberäknade, så kunna vi
tryggt påstå att af detta erhåller sjöförsvaret ej mer än femtedelen. När elen stora allmänheten får lefva i den öfvertygelse, att vi
med den förbättrade härordningens antagande erhållit ett betryggande försvar, är det ~j att förvånas öfver, om riksdagen anser
det obehöfligt att nedlägga nya millioner på si öfö:rsvaret. Den
tanke har vunnit insteg att ett visst antal millioner, nedlagda på armen kunna skydda landet, och hvacl är då naturligare än att hvad som fattas i dessa millioner tages ur elen
gemensamma statskassan, just från det som möjligen kunnat
gifvas åt sjöförsvaret, om dess skyddande förmåga bEfvit insedd, framhållen och erkänd. Vi säga öppet med amiral Oolomb i ett af hans föredrag: "Här och flotta stå som rivaler
till finansministerns utsträckta hand och intet vinnes genom
att förneka eller dölja denna sanning''. Då sjöförsvarets budget är till den grad beroende af landförsvarets att erfarenheten ger vid handen att, då den senare går upp, den förra går
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ned, så äro utsigterna för vårt vapen ej stora och då är eJ
underligt att friktion uppstår.
Komma vi så till den sista punkten rörande de oriktiga
åsigter hären utsprider om sjöförsvaret och dess ställning.
Framför oss ligger en stor mängd prof på nämda skadliga
})ropaganda; då emellertid denna uppsats redan allt för mycket svällt ut skola vi blott antyda huru såväl i riksdagstal,
brochyrer, tidningsartiklar som slutligen i läroböcker afsedela
för armens högskolor, krigsskolan på Karlberg samt till och
med manskapsskolor framhålles att hären är hufvu d vapnet, att
en flotta aldrig kan hindra en landstigning, att flottan är ett
jemförelsevis dyrt vapen m. m. Vi skulle med utdrag ur alla
dessa publikationer kunna styrka våra påståenden, men detta
kan ju e~ annan gång stå oss öppet och vi vilja blott nu under denna punkt anmärka att då flottans män icke anse något
af vapnen, här eller flotta, såsom ltufoudvapen utan att hvart
och ett har sin särskilda uppgift, som det bör fylla, att då de
anse det enda effectiva värnet mot en landstigning vara en
flotta och dessutom att detta vapen är relativt billigt ; så är
ej underligt om friktion uppstår.
Att en del af orsakerna till det tillstånd, som nu synes göra
friktioner oundvikliga, äfvenligger hos flottan, vore ensidigt
att ej vilja vidgå. Flottan har varit splittrad i partier, då den
såsom hären bordt arbeta endrägtigt; den har ej lagdt sig vin_
ning om förvärfvandet af den krigshistoriska bildning, som
skulle satt den i stånd att häfda sin plats i försvaret, den har
ej i samma grad som armE'm sökt göra sina ideer gällande, den
har vid den mest kritiska tidspunkten varit passiv, delvis af
brist på blick för sakernas verkliga innebörd, delvis af fruktan
för att ej kunna göra sig hörd samt slutligen af en, i och för
sig berömlig hänsyn att ej vilja skada härens utsigter i de
sträfvanden, som nyligen krönts med framgång.
D e flesta af dessa orsaker äro nu försvunna och hären må
ej förvåna sig om den vaknande söker återfå något af det man
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under den föregående sömnen tillegna t s1g af hans egodelar r
äfven om friktioner deraf skulle uppstå.

Om det erkännes att någon sanning ligger i det. som ofvan
blifvit anförd t, så säger det sig sj elft att friktionen blott kan
minskas genom upplysning. Denna kan antingen meddelas af
kriget och i så fall torde den blifva klart framstäld, fastän
dyrköpt, eller också i fredstid genom flottans egna män. Det
traditionella sättet att bedöma förhållandena blir som vi förut
sagt det svåraste att öfvervinna och troligt är, att den först
nämda läromästaren blir den enda, som med hopp om framgång, kan åtaga sig att ändra detta åskådningssätt.
De öfriga friktionsorsakerna deremot torde vi genom upplysning kunna om icke öfvervinna så åtminstone minska.
Medlen för denna upplysning föreställa vi oss borde vara dels
af praktisk natur såsom gemensamma strategiska öfningar af
flotta och här, afseelda att belysa deras inbördes ställning, då
frågan gäller att skydda landet från en fiendtlig landstigning,
dels af theoretisk natur såsom kombinerade sjö- och landtkrigsspel, föredrag, diskussioner mellan härens och flottans officerare
samt slutligen anställandat vid härens utbildningsanstalte r af officerare från flottan, för att undervisa om dennas natur, utveckling, mål och medel. Genom ett sådant tillvägagående, som
här senast blifvit antydt, skulle på ett radikalt sätt de oriktiga
föreställningar kunna utrotas, som de båda försvarsgrenarue hysa
om hvarandra och en fast basis läggas för ett önsirvärdt godt
samförstånd. K. Sjökrigsskolan ha länge gifvit prof på ett
sådant tillvägagående, då bland dess lärare alltid funnits en
fortifikationsofficer; måhända det äfven kunde hafva sin nytta.
om en generalstabsofficer derstädes föreläste i krigskonst
till lands.
Då vi nu anfört orsakerna till den rådande friktionen mellan här och flotta samt tillika angifvit de medel, hvarigenom
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vi tro dem kunna, om ej borttagas, så åtminstone förminskast
vilja vi till slut endast tillägga, att vi på intet sätt förneka
härens betydelse eller ringakta de stora minnen den eger, minnen, som äro så nära förenade med allt, som är fosterländskt'
med våra stora konungars namn och med svenska ärans mest
glänsande dagar; vi vilja endast varna för dessa minnens
bländande inverkan; olika förhållanden kräfva olika försvarsmedel och det är derföre nödvändigt att kunna se dessa förhållanden med klar blick.

-204 -

Litteratur.
~·hens];m Nationalförsamlingens Skrit'ter UJ.

Sjövapnets betydelse för fosterlandets försvar af H. Wrangel.
Pris 25 öre.
Det är med oblandad tillfredsställelse, som vi anmäla denna
lilla skrift för tidskriftens läsare, såväl derför att dess utCYifo
vande är ett bevis på Svenska Nationaltöreningens sträfvan
att ~tterligare betona en af hu±vudpunkterna på sitt program
nemhgen stärkandet af vårt sjöförsvar, som ock derför att boken förefaller oss vara synnerligen väl egnad att undervisa.
den stora allmänheten om betydelsen af detta försvar.
Det är glädjande att finna, huru förf. vid framställandet
af denna betydelse på det närmaste ansluter sig till de åsigter,
som nu . mer äro gällande inom flottan angående dess ro le, åsigter, hv1lka redan förut blifvit framhållna i föredrag och brochyrer, som utgått från sjöförsvarsvänligt håll. Att säga något
nytt eller "originelt" i detta ämne är hardt när omöjligt, och
vore knappast ens önskvärdt. Det gemensamma sträfvandet
måste nu blifva att begränsa, till formen fullända samt klart
och allsidigt belysa den ide om sjöförsvaret, man slutligen inom
flottan bildat sig och att söka förvandla denna ide till ett ideal
för hela nationen.
Vi lyckönska förf. till det sätt, hvarpå han forstått framhålla sidor i sjöförsvarets betydelse, hvilka förut varit mindre
beaktade, eller ock från främmande håll kategoriskt förnekade
'
.
o
sasom t. ex. en flottas relativt lilla bemanning och deraf i kri(Y
o
fö~jande ringa folkförlust samt dess prisbillighet.
:l!.,örfattaren lägger stor vigt på de lärdomar historien gif~
ver oss om vår flottas betydelse. Vi framhålla detta· med nöje
ty enligt vår mening kan icke nog betydelse fästas vid stu-
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{l.iet i första hand af vår egen flottas och derefter af den
allmänna sjökrighistorien, kritiskt belyst och sammanstälcl med
.allmän historia och krigshistoria till lands.
Det förstnämnda studiet skall sätta oss i stånd att för
allmänheten klargöra, hvad vi haft vår flotta att tacka för i
förflutna tider och hvad vi borde kunna vänta deraf i kommande, samt att visa huru intill början af detta århundrade
en stark flotta alltid utgjort ett natione/t svenskt drag i vår
försvarsorganisation; lyckas detta, skall flottans sträf van erkännas endast hafva till mål att i sin mån bidraga derti l att nationen lär att betänka det vigtiga "känn dig sjelf."
Ett sådant studium skulle lära flottan sjelf genom den bild
som marinens utveckling erbjuder af organisationer, reorganisationen vissa delars förflyttande till hären och åter införlifvande
med flottan etc. etc. sanningen deraf, att intet är nytt under
solen och mana till utveckling i en sund konservativ anda och
att med kärlek och varsamhet söka ombilda de organisativa plantor, hvilka ej vilja växa rätt i stället för att genast upprycka
dem och göra nya odlingsförsök Den allmänna sjökrigshistorien
lär oss känna sjökrigskonstens fundamentala lagar, och att materielens utveckling cleri intet förändrat, samt blir derför den bästa
läromästaren för elen, som vill stuelera nutidens krigföring till sjös.
För att återgå till skriften ifråga, så utdömer förf. central·
försvarsprincipen som föråldrad. Deri tro vi honom hafva fullkomligt rätt, oaktadt en och annan gammal statsman med uppflammande ungdomlig hänförelse slår sig till riddare för denna
iC!e, ej märkande att denna nu "sprungit sig trött och förderfvad'1 och derför kan behöfva hvila i fred.
Att hären öfvergifvit den princip som fön· kallades centralförsvarsprincipen framgår af alla dess sträfvanden; om någon det oaktaclt vill påstå att den gamla normen fortfarande
följes, är detta enelast att använda ett gammalt ord på ett nytt
begrepp och derföre endast ledande till begreppsförvirring.
De olika afdelningarne af författarens bok utgöras at: Inledning, hvars nnderafdelningar äro: sjövapnets betydelse för
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Sverige i forna tider, svenska sjövapnets försummande i senare
tider, sjövapnets kostnad, hvarefter följer sjövapnets nuvarande
betydelse för Sveriges försvar, hvilket sönderfaller i sjövapnets
betydelse mot landstigningar, sjövapnets betydelse gent emot
brandskattning, sjövapnets betydelse för sjöhandeln under krig,
sj ö vapnets betydelse för neutraliteten, sjövapnets b etydelse i
allmänhet under fredstid, sjövapnets betydelse för allianser,
hvarefter följer slutord. I en bilaga anföres n ågra uttalanden
af utländska auktoriteter.
Om vi slutligen mot bokens innehåll skulle göra någon
anmärkning, bestode den deri att vi tro törfattaren underskattat
den tid, som åtgår för en landstigning men deremot öfverskattat neutral flaggas förmåga att skyelda fiencltligt gods.
'l'luiorie tlu Navire. Par J . Pollanl et A. DllClebout, Ingenieurs de la
ma rine, professe urs <t l'Ecole 1lu Genie nHuitimo. Librairie Ganthier-Villars et
F il s ii:}. Quai deR Grand s Augustins, Paris.
Theorie du Navire är med den nu utkomna sista delen utgilven i fyra tj ocka
oet<w volymer; ett genomläsande af innehållsfårteckningen ger bev is pa den omsorg ocl.J detaljkiinnedom, med hvilken hvarje gren af det vigtiga ämnet är behandlad. Författarne ä ro t ärs kildt qvalificerade för det \·ärf de åtagit sig, och.
t d"n skiP-klighet utfört och <le bafva ut an tvifvel gjort alla dem
som dc med S<
en stor tjcnst, som hafva intresse för s keppskonstruktioner och maskinväsende.
.·\Jvcn den som sö ker stttdcra g runderna för fartygs - såväl segel- som å ngfa rtygs - manövrering skall h iir fit;nas allt, pä h vilket praktiken bör stödJa sig.Niisten hvarJ e europeisk auktoritet af viircle har blifvit rådfril"ad· och vid
'
o
'l
St< an af det sjelfstiindigt behandlade iimnet skall boken befinnas utgöra ett fhll-·
stii ttdigt kompell!!inm af allt anmiirkningsvärrlt, som hitintills utkommit angående
skeppsbyggnad orh dermed besliigtade ämnen.
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