1905.
68:e årgången.
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Clas Flemming.
Gustaf II Adolfs regering utmärkte sig genom en anda
af kraftfull verksamhet så väl i fredens som krigets yrken.
En af detta tidehvarfs mest mångsidiga män, som då förvärfvade ära och namnkunnighe t, var Clas Flemming. Om minnet af hans stora bedrifter ej gått till eftervärlden så som rättvisst varit, är orsaken härtill att söka i det förhållande, att
Flemmiugs rikasto verksamhet föll inom fredens värf.
Son till landslJöfdingen öfver Nyslotts län Lars Flemming och hans maka Anna Horn, föddes Clas Flemming å
Villnäs ogenelom i Finland år 1692. Sedan han enligt tillens
sed genom utrikes resor till universiteter i främmande länder
förvärfvat sin bildning, begaf han sig 1612 vid 20 års ålcler
till Evert Horns här i kriget mot Hyss land. När Gustaf Adolf
1614 ankom till denna här, blef Flemming hos honom anställd
såsom kammarherre. Härefter gick det undan med beforclringen. Hedan följande år utnämndes han till ryttmästare vid
U pplui1ds rytteri. Härifrån avancerade han l 619 till underamiral, h vilket är ett lysande oxe m p el på tidens befordringssystem. Det är dock icke desto mindre ett fullt lika slående
bevis I ör satsen: >>Den Gud gifver ä m betet gifver han ock förmågan.>> Flemming erhöll nämligen nu det viktiga uppdraget att ombesörja flottans iståndsättande.
Det är också det nit, den skicklighet och kraft, hvarmed
han fyllt detta viktiga värf, som åt Flemmings namn gifvit en
så framskjuten plats inom svenska flottans minnen. Han är
också att betrakta såsom den omdanade, till stor del nyskapaTidshi/t i SJöväsendet.

8
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de flottans egentlige skapare. Det var på F lemmings förslag
som flottans station i Stochkolm år 163-± flyttades från B1asieholmen till Skeppsbolm en, där en mängd byggnader för dess
räkning uppfördes och där allt ordnades på ett sätt, som deu
tiden ansågs vara mest ändamålsen ligt.
Oaktadt bestyren med flottans omdanande bort kunna
tillräckligt upptaga Flemmings tid, ägnade ban sig icke desto
mindre äfven åt andra värf. Så nämndes han 1625 till riksråd och 1629 till president i räknekamm aren. När sedermera
enligt 1634 års regeringsfo rm ötverstyrelsen i Stockholm anförtroddes åt en särskild öfverståthål lare blef Flemming sagda
år därtill utnämnd . Hans verksamhet omfattade sålunda samtidigt både flottan och Stockholms stad, men togs snart i anspråk för ytterligare en tredje befattning, då han 1639 utnämndes till president i kommersko llegium, som detta år inrättades.
Då slutligen den svenska flottan l 644 gick till sjöss för
att bekämpa Danmark, förde Flemming själf öfverbefälet . Det
blef hans sista ärofulla bedrift. Efter att uneler slaget vid
Femern med heder hafva fört elen svenska flottan, slutade bau
elen 26 juli 1644 ombord å amiralskepp et Suptim sin bragdrika lefnad, träffad af en förlupen kula fr ån Cbristianspr iis '
skans.
Red.
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N:o 181.

Motion i Andra kammaren';')
a~ herr G. O. ~alle~berg , om skrifvelse till Kungl. Maj:t angaende
··
f. . bbehandlmg l . en särskild beredning af f r å gor, som
rora or eredelserna trll landets värnande mot yttre fiender .

I?

v_ad vi h varje år utgifva under 4:e och 5:e lmfvudtitlar ne ma l det efterföljand e innefattas under uttrycket försvarsförberedelser.
UndAr
krio·
blir pro
•
···r vaclt , om de försvarsanst alter äro till
b
fy~l est, som" ett land med ansträngand e af sina yttersta krafter.. ly.ckats a~ta:llwmma. I många fall visar historien, att den
pro:nmgen bhfvrt ödesdiger. Men då är för sent att inse och rätta
begangna
fel. Påtagligt är emellertid ' <att rnotaa
f
"
o""ugen e ll er
ram g~ngen ~~rott. ~.~ en god ledning af försvaJ·sförber edelserna.
l~lokt gor darfor det land, som drager lärdomar af hvad
som hander och sker utanför dess gränser.
rrvå anledningar föreligga för oss till denna . tl , ·
Det
d
re exwn.
pagaen e. rysk-japans ka k1··igct ooh vår
f..orsvars bu dgets
c
~norm~ ~tegnng. Jag vill till dessa lägga en tredj e : de läromar , so r~~ a e~1gelsmanner~ d~o~o af det sydafrikans ka kriget.
..
J?e franor, so rn darvrd 1 främsta rumm et framställa si o·
;ro: Ar pl~nläggnin_gen af vårt försvar den riitta , och erbj~tcl:t:
rupp~wtenalet utszkter till ett framgång srikt för svar? Ett
effekttvt försvar kräfver ovillkorlio·en att b·1da dess f " .
måste
. f ll
..
.
b
,
c
ragor
_ _ __v_a_ra u t monstergJlla, ty den tappraste trupp astår
sig
o

o

''') Utdrag ur Bihang till riksdagens protokoll.
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förfus bls
slätt, om den ledes illa, och <len snillri kaste plan kan
genom dåligt utföra nde.
skall
l-Ivad trupp en vidko mmer , må Yi hoppa s, att den
s
folket
pa
visa sig vara den bästa. Dess beska ffenhe t beror
errlet
som
sinnel ag, uthåll igh et, insikt er och på den lednin g,
medv etna
ft
uppgi
a
viktig
sin
om
håller af kunsk apsrik a och
all an·
haha
agen
Riksd
mig
officerare. I detta afseen de synes
rätta
den
på
inne
lednin g hysa den öfvert ygelse n, att man är
Ytigen.
att
Hvad åter planlä ggnin gen vidko mmer , så synes mig,
den blifvi t öfverbör oo·ifva sia
icke
o till tåls, förrän
RI.ksdao·en
·
a
pröfv at och åter
sätt
tygad om, att man på det allsidigaste
Fakti ska anleda.
pröfv at denna vår viktig aste försva rsfråg
ej fått tillninga r till oro föreli gga ju ej, enär vi lyckli gtvis
det i samfälle pröfn t yåra försya rskra[ ters duglig het, men
omma nde
manh ang med den enorm t Yicixande budge ten framk
a äro:
Håtlan
eter.
ndigh
tviilet stöde r sig dock på vissa omstä
och
år,
100
snart
att vi ujutit hodeu s välsig nelser under
som
åsikt,
att vi under de sista 30 åren brutit meJ den
makt, att
gällde på den tiden, då Snrig c var en krigfö rande
och detta i
hufvu dvikt en Yid försva ret skulle !tiggas på sjön,
afaldt
hundr
och
e
ltingr
lt
trots af att Y i då hade on mång dubbe
farlig are landg räns än nu;
goclt
att man från den tiden, 1830- och -W-talet, då så
mast e nppsom i n te t kunde offras åt JörsYarct och då man
sig Yid att
Yande
Hotta,
en
ta
gifva hvarj e t::mko på att uppriH
genom
nytta
arets
försY
anse sig göra det mesta möjli ga till
a
utbild
en
rftelig
att anYän da det lilla som fanns till att nödto
been
den trupp , som uppsa ttes genom indeln ingsY erket
till.
fanns
fall
allt
i
som
in natur a skattn ino·
b
na, att
Nume ra torde det ej Yara så påkos tande att erkän
rslöst.
försva
som
t
god
s~~
Sverig e ända till långt in på 80-talet yar
sfördom
och
Dörja vi med detta och se vi saken så pass prakt iskt
till
er
ansats
fritt som man dess bättre nume ra då och då ser
'
t och man
fiighe
obchö
ta
absolu
borgs
(man lwr ju erkän t Karls
Carlsslopa
både
tioner
traL1i
har tänkt på att i trots af histor iska

l
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del trupp er
~rona såsom Hottans hufvu clstat ion och skick a en
, så skall
tlll den del af landet, som påstå s blifva krigsteater)
gällan de
nu
den
att
na,
erkän
att
det nog icke blifva svårt
sina
har
ras
försva
skall
t
åsikte n om sättet , på hvilke t lande
'
et).
40-tal
och
rötter just. från denna period (30·
s råkat
Hela förest ällnin gssätt et om försva ret har sålede
lande t var
att g rund a sig på en uppfa ttning , som gällde, då
n kvarvärlde
öfriga
den
i
då
är,
försva rslöst och, hvad värre
på, att
sig
ade
grund
stod en tradit ion från Napol eons tid, som
besegblef
han 1. allmä nhet segra de till lands , men som regel
rad hlJ SJÖSS.
för förUnde r nyss omfö rmäld a tidspe riod fin go målsm ännen
gjord e
de
att
det;
lo
beböl
s:are t till l~ n d s öfvert aget, och de
och
på
undra
att
et
sm uppfa ttnm g gällan de är icke så myck
på
att
e
tillfäll
förstås kansk e bäst af den, som själf varit i
disposi1:ära håll se. och erfara b vad som försig går. H vilka
ligger. Det
tioner , som VIdtagas, bero således på hvar makte n
tao-slöst är
undan
n
nästa
det
helas effektivitet lider därvid , enär
ret enförs~a
se
att
e
vanlig t bland såväl land t- som sjöofficerar
inktiva
dast med yrkes mann ens ögon och ledd af hans subje
tressen och omdö men.
flotDe alltjä mt uppdy kande stride rna mella n armen och
Nåtsen.
motsa
yrkes
liga
tan äro påtag liga bevis för den befint
mig
trott
jag
vad
h
gon ril~tig tilltro till sjöför syaret har, enligt
som eno·els
b
finna, JOke yrkes mann en till lauds. Han kan icke ,
fiende i
mann en, tro på, att där aldrig skall komm a någon
n . Han
land . Han vill ej vara med om att afhåll a fiemle
för att
mären
landa
egna
vill a tout prix ha honom inom
else,
betyd
ns
slå honom . Han framh åller den norra landg ränse
,
utsatt om
men han glömm er, att sjögrä nsen är myck et mera
tänkt
lsmän nen hafva aklria
5
t behär skas af fienden . Eno·e
hafve
b
.
bafva
den
n,
ränse
landg
långa
den
s1g att försva ra Kana da Yid
sin flotta.
de lämna t alldeles öppen. De försva ra den n~ed
d verka
afstån
~ch om man eljest är benäg en att förbise, huru
må erinra s
tlll land s i afseen de på trupp ers förfly ttning , så
att förfly tta
om, att det tagit tre veckor för Nogis 60,000 man
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sig från Port Arthur till Sbaho - distans ungefär som från
Umeå till Gäfle. En transportHatta beböfver härför 11/ 2 dygn.
Med det anförda har jag endast velat påvisa, att emellan
officerarne vid vår arme och vår flotta finnes en yrkesmotsats,
som skadligt inverkar· på rikets försvar och som måste neutraliseras.
Sådant går emellertid icke af sig själf; allra minst är att
antaga, att en utjämning skall ernås genom en öfvertygelse,
utgången från individernas egen krets .
En yrkesmotsats grasserar, som näppeligen kornmer att
f örsvinna och hvars olägenheter endast kunna bringas till det
minimala genom att yrkesmännen på hvartdera området med
afseende på försvarsförberedels erna icke lämnas fodl frihet att
f öretaga h vad dem lyster.
Metoden för rikets försvar måste opartiskt pröfvas och
bedömas och får ej hero på energien hos den för tillfället varande krigs- eller sjöministern och på att han kan rifva åt sitt
vapen största antal million er. Man har för afhjälpande af
dessa olägenheter framkastat tanken på att hafva endast en
försvarsminister. Men tanken har fastnat på farhågor från
flottans sida, att den skulle blifva tillbakasatt, om försvarsministern togs från armen eller vice versa.

Engelsmännen fingo genom boerkriget erfara de olägenheter, som ligga i en felaktigt organiserad ledning af krigsförberedelserna. Praktiska och energiska som de äro, satte de
sig genast till verket att reformera . De gjorde stora och vidtgående reformer, men ack, huru enkelt och klokt gingo de ej
tillväga. De gjorde ej som vi, började med tusen detaljer och
lämnade planläggningen alldeles å siclo, utan den lilla kommission under amiralitetslorden Esher jämte två ledamöter
(Fischer och Olarke) framlade efter en månads arbete elen 11
januari 1904 en helt kortfattad plan, grundad i hufvudsak på
samma principer, som sedan århundraden gälla för amiralite-
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tet, begärde godkännande härtill af regeringen och utarbetade
sedan detaljerna i efteråt (elen 26/ 2 och 9 / 3 1904) afgifna yttranden.

Märk väl, här är icke fråga om någon ändring i härordningen, utan endast om att organisera ledningen af försvarsJag åsyftar ej häller ett reformerande af
förberedelserna. våra försvarsmyndighete r i öfrigt efter engelskt mönster iugen af nu bestående institutioner beröres - utan endast att
vi böra adoptera den hos engelsmännen införda, synnerligen
sinnrika metoden för den högsta ledningen af försvarsförberedelserna under fredstid, hvarigenom med planmässighet och
homogenitet förenas tillbörligt hänsynstagande till landets ekonomiska resurser samt politiska förhållanden.

Det märkliga organ, som engelsmännen ansett lösa dessa
uppgifter, »the clefence committee of the ca bin et>> och som
numera fått än mera stadgade former, består af:
premierministern, ordförande,
finansministern,
krigsministern,
the first lord of Admiralty och
adj ungerade: cheferna för generalstaben och flottans stab.
Denna »defence committe of the cabineb har på grund
af ofvan nämnda >>Ivar office (reconstruction) committee 's» förslag blifvit utrustad med en permanent byrå. Med framhållande af att det är oundgängligen nödvändigt, att premierministern ständigt förestår ledningen af dessa viktiga angelägenheter, enär, säges i betänkand et, ingen fackman, huru väl utbildad och begåfvad han än må vara, äger nog pondus att ur
olika synpunkter pröfva under öfverläggningarne framkomna
olika åsikter; och betonas därjämte nödvändigheten af en permanent byrå, som har till åliggande att verkställa behöfiiga
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utred ningar och att fästa i främsta rummet premierministerns
uppmärksamhet på sådana händelser och erfarenbeter inom
och utom riket, som kunna inverka på försvarsförbereclelserna.
Utan elylika själfständiga utredningar kan näppeligen regeringen vara i stånd att pröfva och bedöma betydelsen af genom
fackministrame framlagda förslag från de militära myndigheterna. Kommitten framhåller, att man på grund af frånvaron
af sådan allsidig pröfning blifvit utsatt för missriktningar i utvecklingen, men framförallt för onödigt stora utgifter - synpunkter, som visat sig vara viktiga äfven i det rika England.
Man framhåller slutligen, att det är absolut nödvändigt att i
regeringens närhet - om den inför representationen skall vara
ansvarig för utgifterna för försvar et samt dess effektivitet måste hafva ett organ, som kan tillhandagå med nödiga upplysningar.
Märkligt är, att vid diskussionen om det engelska landtförsvarets omorganisation efter boerkriget framhölls, att intet
land kan bära, att hufvudvikt lägges både på sjö- och på landtförsvaret . Med ettdera af dessa måste riket försvaras , och det
skall göras effektivt; annars blifva båda halfmessyrer.
Af det anförda framgår, att man icke ansett sig böra
lämna fackmännen på egen hand.
Följande satsen, att landet icke kan bära ett fullständigt
lancltförsvar jämte ett fullständigt försvar till sjöss, har en af
clefence committes viktigaste uppgifter således kommit att blifva
att förhindra förryckHingen af en gång fastställda planer för
omfattningen af de olika vapn ens verksamhet, så att elen icke
må utsträckas utöfver bestämda, af budgetsförhållanden beroende gränser.

Frågan är emellertid, huru förb ållandet emellan armen
och flottan skall afvägas.
D en frågan beböfver dryftas och noga afvägas. Den frågan tål att skärskådas ur alla möjliga synpunkter. Ur effektivitetens, ur folkmateriel ets, de ekonomiska resursernas, be-
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skaffenbeten af en eventuell fiendes anfallskrafters och de politiska förhållandenas synpunkter.
Detta sker ej hos oss. Krigsministern sträfvar att åstadkomma ett efter hans åsikt som yrkesman betryggande försvar, ju starkare, dess bättre. Därför se vi, huru budgeten
ständigt växer, huru så godt som alla beräkningar slå fel.
Han vet synbarligen ej själf, huru mycket ban vill ha, kanske ej häller, om ens någon uppoffring kan fylla måttet. Och
sjöministern - han följer efter så godt han kan.
Ock H.iksdagen. II vad vet den! Litet eller intet l Vi
hafva ej en aning om, hvart man vill komma, ej den ringaste
föreställning, om något mål finnes och om det kan uppnås.
För två år sedan åtspordes cheferna för generalstaben och
flottans stab från ett af de tillfälliga utskotten, huruvida en
gemensamt utarbetad försvarsplan var för handen. Bernälta
myndigheter funderade i tre månader, om de kunde säga ja
eller nej på denna enkla fråga. När svaret kom i riksdagens
elfte timme, lämnade det i det hela endast upplysning om ,
att man ansåg, att försvarskrafterna borde stärkas i den mån
landets eko nomiska bärkn1.ft sådant meclgåfve. Huru detta
skulle ske, om ett betryggande försvar kan vinnas och huru
mycket ett sådant i sin helh et ungefärligen skall kosta, därom
har aldrig någon upplysning lämnats. Tyskar och engelsmän
ku nna emellertid om dessa angelägenheter för en tid framåt
gifva besked. H varför skulle sådant ej kunna lämnas oss?
rralet om att planmässighet i försvaret var beböfiig uppkom då. Det bar seelan kommit i lwar mans mun. Då ansågs nästan detta tal som hädiskt. Yttre omständigheter hafva
förändrat åskådningssättet. N u uppfattas nöd vändigbeten bäraf. Därför är tiden inne att taga ett steg till. D et steget tillkomm er emellertid, enligt mitt förm enande, Riksdagen att föranleda. Det är dess plikt. Man kan ej vänta, att yrkesmannen -- försvarsministern - skall erkänna ovisshet om rätta
vägen. Teoretiskt sed t borde han göra det. Men det är knappast mänskligt - allra minst [ör den svenske yrkesmilitären,
så som hans åskftdning blifvit inriktad.

-

124-

L å tom oss emellertid med all var öfverskåda läget. Det
är den bästa åtgärd, vi i nuvarande stund kunna vidtaga för
försvarets stärkande. Låtom oss komma ur det ovisshetens
tillstånd, i hvilket vi nu befinna oss. Kanske det sätt för de
viktiga försvarsärendenas pröfning, jag tillåter mig föreslå, bestyrker, att vi äro på rätta vägar. Så mycket bättre. Ovissheten blir då skingrad och säkert är, att det svenska folket
med känslan af dess plikt, att till det yttersta försvara sitt
fosterland, skall förena en känsla af glädje och tillfredsställelse
·öfver myndigheternas väl grundade öfvertygelse om, att det
kan ske. Nationen skall då fördubbla sin ifver att nå målet.

Den redan vid flera tillfällen framkomna tanken på en
gemensam försvarsminister har utan tvifvel haft sin grund i
öfvertygelsen om, att därigenom större planmässighet skulle
vinnas. Jag tror emellertid ej på den metoden, enär därmed
ingen förenkling vinnes. Att förändra de två nuvarand e försvarsministrame till generaladjutanter under en civil försvarsminister länder endast till att man får tre i stället för två att
tillgodose. Kifvet och splitet torde snarare komma att ökas
än minskas, ty vid olika mening hos respektive generaladjutanter blir den gemensamma ministerns ställning svår. Han
blir, figurligt taladt, söndersliten, det är allt.
Snarare synes då vara skäl att tänka på den engelska
metoden, som äfven nyligen (genom kungl. resolutionen den
25 juni 1903) införts i Holland. Där har under statsministerns
presidium inrättats en >>Commission in zake sammenwerking
van land en seemacht>>. Man bör enligt samma sätt, som
till ä m pas genom >>the defence commi tee of the cabinet» sätta
sättet för försvarsförberedelserna under kontroll. Om man
visste, huru vårt försvar borde vara beskaffadt, då kunde man
måhända taga steget fullt ut. Men man vet det ej. Därför
måste man se till att om försvarsangelägenheterna öfverlägges,
att kontinuitet och planmässighet iakttages.
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Detta bör ske genom en försvarsberedning mom regeringen, bestående af:
statsministern, ord föranrl e,
utrikesministern,
krigsministern,
sjö ministern ,
finansministern,
med
chefen för generalstaben och
chefen för flottans stab
såsom adjungerade ledamöter.
Försvars beredningen, som efter anmälan af någon af försvarsministrame eller eljest vid förefallande behof skall af statsministern kallas till sammanträde, åligger s,tt på det noggrannaste utstaka gränserna för sättet för försvarsförberedelserna.
'rill dess disposition bör sedermera inrättas ett ständigt
kansli, bestående af:
en regementsofficer och en subalternofficer från armen
och flottan, hvilka hvart tredje år i tur och ordning skola
ombytas.
Till detta bör försvarsberedningens instruktion inskränka
sig. Att försvarets angelägenheter i stort sedt inför ett sådant
forum skola blifva allsidigt utredda synes mig uppenbart. Genom de tre icke militära medlemmames närvaro tillgodoses
den inre och elen yttre politikens samt de ekonomiska resursernas kraf. Fackmännen komma att kontrollera hvarandra,
och det är säkert, att det är hälsosamt, att deras många, särskildt under rlen första tiden uppkommande elispyter blifva bevittnade och klargjorda inför ett forum af de män, som inför
Konung och representation skola svara för att de vidtagna åtgärderna blifva effektiva.
Skulle emellertid erinras, att uppdraget allt för mycket
ökar statsmnisterns redan förut tunga arbetsbörda, så tillåter
jag mig erinra om, att försvaret är rikets viktigaste angelägenhet, att försvarsbudgetens omfattning redan i och för sig ställer den främst och att landets lugna utveckling ovillkorligen
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betingar, att alla äfventyrligheter i fråga om utgifterna undvikas.
Utrikesministern får till uppgift att med sin kännedom
om det politiska läget moderera eller forcera försvarsförbereclelser, och finansministern kommer helt säkert att mera systematiskt kunna funktionera såsom skatteminister, om han
genom ett deltagande i de ingående öfverläggningarne kan redan långt i förväg skönja hvad som är att vänta i afseende
på penningbehofven. Kanske ock han kommer till insikt om
betydelsen af en sund penningmarknad såsom ett led i landets försvarskraft och vidtager sina dispositioner därefter. Kanske kunde då en och annan plan på nya skatter uppskjutas,
om ett studium af det politiska läget ådagalägger, att en längre
period af fred föreligger.
Och slutligen hvilket verkligt samband mellan nationen
och försvarsförberedelserna skulle ej på detta sätt vinnas elen
dag, då regeringen är ett verkligt uttryck för representationen[
För all framtid voro dessa oändliga politiska försvarskommitteer afskaffade, som sagt så mycket och så - litet! Förtroende och tillförsikt skulle efterträda hittills varande och nu
rådande ovissbetstillstånd.
Mången gång har den tanken korsat min hjärna, att vi ,
som varit nog lyckliga att under snart 100 år undgå krig och
som därför icke borde vara nog förmätna att förutsätta oss
äga sådan erfarenhet om till försvaret hörande större och mindre angelägenheter som de nationer, som fått tillkämpa sig
dylik, skulle hafva nytta af att tillkalla någon erfaren försvarsorganisatör från främmande laud. Jag har t. o. m. samtalsvis yppat denna tanke, men möttes af den djupaste indignation öfver, att man så skulle vilja underskatta våra egna auktoriteter, hvarjämte framhållits, att våra förhållanden äro så
säregna. Men, som förut nämnts, förhållandena äro numera
så ändrade. Jag fruktar numera icke att blifva missförstådd .
Yi se och känna nu allvarligare än så. Ingen lärer förneka
det kloka i japanernas åtgärd att tillkalla engelska och tyska
rådgifvare. Deras förhållanden voro nog ändå mera säregna
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:än våra, och res u! ta te t ha f va vi sett, så till vida att de segrat
på alla punkter. I ännu högre grad af intresse är emellertid
.att fästa uppmärksamheten på att deras betydande försvarskraft åstakommits med jämförelsevis små medel. ]'den låt
vara, att ännu någon obenägenhet föreligger, så länge praktiskt taget hela afgörandet låg hos fackministrarne, !war på
sitt håll att så där helt öppet erbinna sig behöfva läromästare,
<Jch då ett dylikt tillkallande skall vara kändt från geuer>llen
till korporalen. För beredningen blir den synpunkten icke
gällande, allra minst om fackministrame skulle vara af olika
mening; och den har då påtaglig anledning till att sätta sig i
förbindelse med cleu ena och den andra auktoriteten i utlandet. Till beredningens disposition bör för sådana ändamål erforderliga medel stå till bulls.

Ofvan angifna synpunkter, som jag hade sammanfattat i
-en hemställan dels om en särskild kommissions inrättande,
dels om att behöfiiga medel skulle anvisas för ändamålet, ansågos emellertid, såsom erfordrande ändring i grundlagen, icke
kunna remitteras till statsutskottet, hvilket af mig blifvit begärdt. Jag erfor, att talmannen ansåg, att ett yrkande om
ändring i grundlagen var erford erligt.
Erkännande, att jag förbisett detta, och inseende det fullt
befogade i kammarens åtgärd att vägra remiss, bar emellertid
hos mig uppstått betänkligheter Yid att begära en så Yidtom-fattande åtgärd som en grundlagsändring. Den skulle, enligt
hvad jag tror, vara för tidigt väckt, och jag förenar mig fullkomligt med dem, som skulle anse, att man icke borde i första hand företaga en så genomgripande reform i fråga om behandlingen af våra försvarsförbedelser.
Men erinrande om att faktum kvarstår, att något måste
göras för att vinna mera planmässighet i fråga om försvarsförberedelserna , tillåter jag mig påpeka, att engelsmännen nu
<Jch svenskarne på 1820-talet förstått att i liknande fall finna
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en form för att i praktiken vinna målet utan hinder af konstitutionen och utan att behöfva vidtaga så vidtgående åtgärder som en ändring af grundlagen.
Den ofvan omförmälda \Var office (reconstruction) committe framställde sitt förslag till den engelska regeringen och
den vidtog åtgärder för att inom sin krets anordna om den
erkändt behöfiiga mera allsidiga pröfuingen af frågor rörande
försvarsförberedelserna.
Vår statsrådsberedning har tillkommit på ungefär likuande sätt. Den är ej känd af grundlagen och för dess tillkomst
behöfdes ingen grundlagsändring. J ag har inhämtat af då varande statsrådet bkjöldebrands memoarer, att man insåg det
olämpliga för att icke säga ogörliga i att inför konungen i
statsrådet pröfva och ingående diskutera detaljerna af hvarje
förekommande regeringsärende, och man fann då på att skapa
»statsrådsberedningen» för att inom denna företaga den behäftiga förpröfningen. D en anordningen var synbarligen praktisk och har såvidt jag kunnat inhämta icke väckt några större
betänkligheter från grundlagens synpunkt.
Erkändt har emellertid blifvit, att statsrådets arbetsbörda
på senare tiden växt till den grad, att man ansett en fördelning af göromålen behöflig. Behofvet af en regeringsrätt synes mig därför gifva stöd åt min tanke, att de militära anslagsangelägenheterna, sedan de num era erfordra så kolossala
belopp, äfvenledes erfordra en särskild metod vid behandlingen, en metod, som alldeles icke skulle beröra den grundlagsenliga inför konungen i statsrådet.
Det synes mig således, att riksdagen borde finna lämpligt fästa uppmärksamheten vid, att inom regeringen efter ofvan
antydt föredöme i .England, Holland och hos oss själfva en
kommission kunde inrättas - en för· svarsbereclning - inom
hvilken de till 4:de och 5:te hufvudtitlarne hörand e ärendena
rörande anslag, i närvaro af de angifna ministrarna och sta bscheferna kunde behandlas.
Det ligger för öfrigt så att säga i luften, att man hos
oss måste blifva betänkt på vissa konstitutionella ändringar.
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Vårt numera kraftigt utvecklade samhällslif krä.fver nog detta.
Särskildt näringslifvet kan näppeligen sägas vara väl tillgodosedt genom en metod för statsangelägenheternas behandling,
som tillskapades, väl med hänsyn till att förekomma ett upprepande af frihetstidens oregelbundenheter, Gustuf III:s revolutioner och de olyckor vi upplefde under Gustaf IV Adolf,
men som ej tog hänsyn till vår numera så utvecklade statssociala verksamhet, emedan denna då till det mesta icke var
känd.
l\Ien intill dess behofvet af sådana vidtgående reformer
hunnit mogna, har allt vår försvarsbudget vuxit oss öfver hufvudet, om vi fortsätta på den nu inslagna vägen.
Det synes mig därför vara lämpligt att begagna sig icke af en anordning, som erfordrar grundlagsändring - utan
af en öfvergångsform, låt vara ett palliativ. Man må därmed
göra ett försök för att vinna erfarenhet.
Med hänsyn till hvad jag haft äran anföra, tillåter jag
mig föreslå,
att Riksdagen i skrifvelse till KungL
maj:t med påpekande, att försvarsutgifterna på få år stigit i en oroväckande
grad och att Riksdagen trott sig finna
fog föreligga för den inom landet alltmera utbredda åsikten, att behöfiig planmässighet vid försvarsförberedelserna icke
ännu vunnits hos oss - likasom ej häller i andra länder utan särskilda åtgärder ville för sin del uttala den meningen, att sådan planmässig bet antagligen bättre skulle blifva tillgodosedd, om
frågor, som äro att hänföra till försvarsförberedelserna till landets värnande mot
yttre f-iender samt behofven därför, innan
de inför konungen i statsrårJet föredragas, blefve behandlade i särskild försvarsberedning, bestående af
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sta tsministeru ,
utrikesministern ,
krigsmini stern ,
sjöministern och
finansministern
och vid hvilken cheferna för generalstaben och flottans sta b borde närvam.
8tock holm elen l februari 1805.

G. O. Wallenberg.
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tens sammanslagning till ett försvarsdepartement. En dylik
åtgärd vore liktyd ig med att lägga hela regeringens försvarspolitik i en enda hand. Då utsikterna för att den gemensamma försvarsministern vore utgången från flottan icke torde
vara stora, blefve häraf följden, att fiottan , om hvars strategiska, taktiska och tekniska spörsmål en icke-fackman svårligen
kan bilda sig en själfstänclig mening, troligen komme att tillbakasättas på ett för landets försvar i dess helhet olycksbringande sätt.
Vi önska därför fram gång åt den af herr Wallenberg
väckta motionen, uneler förvissning att elen i lika hög grad
skulle komma att gagna landt- so m sjöförsvaret; el. v. s. lända
rikets försvar i sin helhet till båtnad .

R ed.
Det af motionären fram ställda förslaget synes nra värdt
det största beaktande.
Den omständigheten, att enge lsmännon efter boe?·krigct,
införde elen institution , som tjänat motionären till mönster, är
förtjänt af on alldeles särskild uppmärksamhet. Nämnda krig
var nämligen ett så rent landkrig som gärna kan tänkas. Att
engelsmännen det oaktar1t på grunu af erfarenheterna under
detsamma funnit sig böra tillse, att vid behandlingen inom
regeringen af grundlinj erna för landets försvarspolitik den militära fackkunskapen från försvarets båda lmfyudgrenar lämnas tillfälle att göra sig gällande, visar att de ansett sig böra
förokornma, att krigsministerns kraf på härens stärkande skulle
under det färska intrycket af det mod möda genomkämpade
kriget göra sig gällande inom regeringen på ett sätt, som
skulle kunnat iiJyentyra den för riksförsntret i clcss helbot
lämpligaste fördelningen af anslagen till hären och fiottan.
Motionärens framställning af försvarsfrågans allmänna
läge i vårt land synes träffande, och hans varning för en ensidig behandling inom regeringen af vår försvarspolitik och c1e
därmed sammanhängande militära anslagsfrågoma talar med
stark stäm ma mot det af flora andra motionärer vid årets
riksdag väckta förslaget om lanclt- och sjöförsvnrsdopartemenTidsk1·ift i SJöväsendet.

9
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Utbildningen vid våra navigationsskolor.
(Forts. från sid. 46.)

Kommittentlåtandet berör dels inträdesfordringarne och
lärokursen i såväl IJ aYigations- som maskinistafdelningen, dels
navigationsskolornas orga ni sation och lärarn es ställning.
» Inträdesfordringarne. För att blifva antagen till elev i
styrmansklassen anses, att fordringarne med afseende på sjötjänstgörin gen böra skärpas och enade sig kommitton att föreslå 40 månaders sjötjänst, hvilken efter uppnådda 15 år bör
:ara fullgjord å registrerade fartyg- , häraf 18 månaC!er å segelfartyg och 12 månader i fart utom Skagen och Lin desnäs.
Med sjötjänst skall förstås tjänstgöring å däck, befattning som
kock eller messpojk bör således icke räknas, men väl värnpliktstjänstgöringen å flottans fartyg . Det framhölls, att fart
å r·åseglw·e, hvilket som bekant erfordras enligt nuvarande författningar för erhållandct af styrmansbrcf, visserligen bör sättas i främsta rummot i fråga om bibringandet af allmän sjömansclughgbet, meu att tillfällen för utbildning å dylika fartyg blifva färre, i den mån de utträngas af ångare och snedseglare. I förbigående må nämnas, att man i Eno·land vidhåller fordran på tjänstgöring å råseglare för att f~ rättighet
att aflägga vanlig styrmans- och kaptensexamen.
I fråga om det kunskapsmått, som bör innehafvas för
att blifva antagen som elev, anser man, att nuvarande fordringar i räkning böra bibehållas, men att någon ökning bör
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ske beträffande svenska språket. För att göra inträdes fordrino-arne effektiva och då det framgått, att nuvarand e inträdesb
bestämm elser icke alltid upprättb åll as föreslår man en inträdesexamen, som af.lägges inför vederbörande föreståndare och
i närvaro af någon direktionsledamot.
För att antagas i maskinistklassen skall fordras samma
kunskap i räkning och i svenska språket, som för inträde i
styrmansklassen. D en för maskinistbefattning stadgade praktiska tjänstgöringen, hdlken som bekant sa mm anfaller med
fordringaru e för inträde vid navigationss kola, anses icke vara
tillräckli g för att bibringa nödig utbildning i yrket, och understiger den äfven ganska betydligt, hvad som fordras i utlandet. Inom fackhetsar har man därför föreslagit, att maskini stelevens tjänstgöring so m eldare å ångfartyg bör ökas
till 20 månader, hvara f balfva tid en bör tillbriugas i fart utom
Skagen och Lindesnäs och balfva tiden i befattniu g m ed maskinens skötsel, samt att verkstadsticlen sättes till 3 år, däraf
l år å p an n verkstad; detta blef äfven kommittens beslut.
.[ fråga om forclrin garn e för inträde i sjökaptensklassen
uttalad es dels den åsikten, att det ekonomi skt sett kan vara
färd elaktigare, att få afiägga sjökaptensexamen u tan föregående tjänstgöring som befäl, ty då blir det möjligt att taga
båda examina i följd efter hvarandra; därjämte påpekades att
flera red erier hafva uppställt som forclran för att bl if va antagen till styrman, att vederbörande a!J agt den högre oxnmon.
:Men å andra sidan faunhölls det såsom h ögeligen önskvärdt,
att den u taxaminerade styrmannen, innan han fortsätter si n
kurs vid uayi gation sskolan, får tjänstgöra som befäl, och bärigenom sättas i tillfälle att praktiskt omstitta lwad han inlärt
och fönärfva nödig erfaren het och rnognad för tillgodogörandet af sjökaptenskursen.
För inträde i öfvermaskinistklassen sattes Jordringarne:
afl agd mask inistexamen och dtirefter 12 månad ers tjänstgöring
som maskinist, i fart utom Skagcn och Lind esnäs, om bord å
fartyg , hvarest öfvermaskinist finnes.
Liirolcttrsen. Här frambålles först bebohot af moderna
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och praktiskt uppställda läroböcker och tabeller samt Yikten
af att nutida instrument anskaffas med hvars handterande lärjungen göres väl bekant. Vid undervisningen bör man så
mycket som möjligt lägga an på det praktiska, det som lärjungen under sin framtida verksambet får användning för.
Astronomiska observationer och kompassjusteringar böra flitigt
öfvas.
I fråga om styrmanskursens omfång föreslås: att nuvarande fordringar i algebra något höjas, men att kursen för
öfrigt i matematik bibehålles oförändrad; att till pensum i
navigation lägges kännedom om det enklaste i meteorologien;
och att kursen i astronomi utvidgas att omfatta ortlinjeobservationer på solen.
Då noggrann kännedom om reglerna för undvikandet af
ombordläggning är af ständigt ökad vikt i den nutida navigeringen, anser man, att denna undervisningsgren, som för närvarande tillhör ämnet författningar, bör utbrytas härifrån och
göras till ett själfständigt ämne, hvilket äfven bör omfatta
signalering och handhafvandet af lifräddningsredskap. Unclervisningen häri bör bestridas af en person med nautisk erfarenhet.
Kommitten är ense om, att språkundervisning bör
ingå i styrmanskursen; denna skall omfatta såväl engelska som
svenska språket och af det förstnämnda bör inhämtas tillräckligt, för att kunna tyda seglingsbeskrifningar. De skriftliga
uppsatserna skola röra sig om sjöfartsangelägeuheter. Man
har tänkt sig 6 timmars undervisning i ;-eckan, 4 timmar engelska och 2 timmar svenska, och för att medhinna detta utan
intrång på öfriga ämnen, föreslår man, att undervisningstiden
ökas med en timme dagligen.
Som ett önskemål framhålles, att till styrmansutbildningen hör en enklare kurs i fartygskännedom, innefattande kunskap om fartygets delar, materielets bevarande och ångmaskinlära i kortare omfång. Undervisningen häri bör vara af praktisk art och icke befatta sig med formler och beräkningar.
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För att hinna med den na undervisning föreslår man, att tiden
för styrmanskursen ökas med en månacl.
Genomgången styrmansexamen skall berättiga till erhålland 0t af styrmansbref utan ytterligare seglationstid. Har uti
styrmansutbildningen ingått förutn ämnda kurs i fartygskännedom , anser man, att styrmausbref bör medgifva rättighet att
vara befälhafvare å ångare i hemfarvatten.
Angående maslcinistkursen, föreslår man, att nuvarande
fordringar i matematik bibehållas, men att pensum i ångma·
skinlära ökas med: de enklaste gru nderna i hållfasthetslära,
smörjningsmaterieler, kännedom om länsnin gs- och eldsläckningsattiralj samt uppgörandet af enklare maskinritning. Svenska och engelska språket auses böra ingå till samma omfattning som i styrmansklassen och inläras med fäst afseende på
maskinist[acket. U ndervisuing i bokbålleri bör förekomma,
särskildt berörande ångdriftens ekonomi. Tiden för utbildningen utsträckes med en månad.
Beträffande sjökaptenskursen uttalas den åsikten, att undervisnin g så mycket som möjligt bör vara af praktisk art.
Den matematiska delen torde icke behöfva sträcka sig utöfver
fordrin garne till styrmansexamen, utan endast bestå uti en repetition af dessa. I fråga om terrester navigation påpekas vikten af, att äga god kännedom om kompassen.
Kursen i skeppsbyggeri bör ökas samt innefatta en del
praktisk kunskap om fartyget, som nu icke göres till föremål
för undervisning. I detta ämne bör äfven ingå sjömansskap
till en viss omfattning, såsom t. ex. fartygsmanöver, åtgärder
vid strandning eller kollision, riggandet af nödroder o. d.;
examensprof i dylika spörsmål förekomma vid utlandets navigationsskolor. För att erhålla en fullt effektiv undervisning i
skeppsbyggeri anses det vara nödvändigt att anställa en speciallärare, som är utbildad i facket.
I ämnet ångmaskinlära anses en del beräkningar kunna
uteslutas.
Angående författningar påpekas särskilclt att en befi-ilhafvare bör vara väl hemmastadd i olika former af konosee-
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ment och befraktning saftal samt känna sjölagans bestämmelser. Språkunder visning bör förekomma äfven i sjökaptensklassen, men tre timmar i veckan anses ynra tillräckligt. Någon ökning af undervisnin gstiden torde icke vara behöftig.
Den nuvarande öfvermaskin istkursen föreslås att ökas med
hållfasthetsl ära, konstruktio nsritning af en enkel ångmaskin
med panna, uppgörande t af kostnadsför slag och författandet af
rapporter öfver maskineriet s tillstånd. Språkunder visning bör
ingå i samma omfattning som i sjökaptensk lassen.
Lärarnes ställning. En höjning af lärames löner är af
behofvet påkallat, hvarjämte en del extra lärarebefatt ningar
böra tillsättas på ordinarie stat. Alelersgränsen för tjänstgöoch eratt afo-å
ring föreslås till 65 år, men med rättio-het
b
b
An·oinnehufves
hålla pension vid 60 år, ifall 30 tjänsteår
det för inspektören bör höjas, så att det uppgår till samma
belopp som föreståndare lönen vid en första klass skola. För
att erhålla anställning som lärare i navigation, skall erfordras
befälhafvare breL
Skolornas organisation. Skoldirektio nens inflytande på
undervisnin gen och skolornas verksamhet anses vara allt för
ringa; direktionen bör äga rättighet och skyldighet att afgifva
förslag vid lärareplatse rs tillsättande. Under examina bör en
direktionsle damot vara närvarande.
Beträffande skolornas öfverstyrelse, anser man kommerskollegium vara lämpligare att handhafva navigationss kolornas
ärenden än marinfön-al tningen. I sistnämnda verk finnes icke
tid
någon representan t för dessa och då marinföryal tnitwens
b
den
skoliragorna
icke
måste vara ägnat åt sjöförsvaret , erhålla
omsorgsfull a och snara behandling som voro önskvärd t. "G nder kommerskol legium ha navigations skolorna som bekant en
gång hört och denna myndighet utfärdar ju äfven styrmansoch befälhafvare bref samt handhafver öfriga angelägenhe ter
berörande handelsmar inen. Mot öfverftyttnin gen till kornmerskollegium anmärktes, att det icke kan vara flottan lik bo·iltiot
b
hurn utbildninge n af kofferdiflottans befäl sker, då ju en stor
del af dessa antngas till reservoffice rare i örlogsmarin en. Läg-
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gas navigations skolorna under kommersko llegium, bör äfven
inspektören lyda under denna myndigbet samt där vara föredragande af skolornas ärenden.
För att befrämja navigationss kolornas utveckling i tidsenlig riktning föreslår man upgrättande t af en institution, benämnd nctvigationsslcoleråd, som sammansätt es af medlemmar
från de olika skoldirektio nerna och lärarekåren .
Rådet bör sammanträd a minst hvartannat år på kallelse
sf inspektören , som är själfskrirven ordförande. Rådets befogenhet är såsom namnet angi f ver endast rådgifvande , det medgifves rätt att inkomma med förslag till vederbörand e myndighet angående ändring af lärokurser, anskaftande t af skolmateriel, om lärames ställning samt i öfrigt bvad som kan
åtgöras till nytta för skolornas verksamhet .
Man anser att maskinistut bildningen skulle befrämjas
i fall denna skiljes från navigationss kolorna och liksom i utlandet förlägges vid särskilda maskinistläroverlc.
En indragning af sjökaptensk lassen vid de mindre navigationsskolo rna torde med fördel kunna göras. Indragning en
motiveras af det betydligt större antalet elever i styrmans- än
i sjökaptensk lassen, hvilken senare afdeln ing vid några skolor
är ganska ringa besökt. Undervisnin gen i sjökaptensa rdelningen kau dessutom göras effektivare vid navigations skolorna i
de större sjöfartssamh ällena än vid de mindre platserna, därigenom att mera framstående facklärare på de förstnämnd a
ställena kunna anskaffas. Såsom en ersättning för sjökaptensklassen föreslår man en enklare undervisnin gskurs för östersjöoch kanalfart. En dylik är väl behöflig.
Slutligen anser man, att en navigationss kola med fullständig navigations ardelning bör förläggas i Helsingborg , hälst
genom förflyttning dit af en af de nuvarande skolorna; denna
stad är ju som bekant ett af våra förnämsta sjöfartssam hällen.»
vid
Kommitteb etänkandet blir föremål för behancllinoh
8Yeriges Allmänna Sjöfartsföre nings nästa årsmöte.
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Vi nämnde i början af denna uppsats, att befälsutbildningen i handelsflottan under senare åren varit föremål för
stor uppmärksamhet hos andra sjöfartsidkande nationer. I vårt
grannland Norge har regeringen för innevarande års storting
:framlagt ett lagförslag om undervisningsväsendet vid navigationsskolorna samt om rättigheten att utöfva befäl å handelsfartyg, hvilka t\ränne frågor tydligen äga nära samband med
hvarandra och hälst böra behandlas gemensamt. Fordringarne
vid Norges navigationsskolor äro som bekant i fråga om räkneuppgifter och teori lägre än hos oss; en mindre ändring af
bestämmelserna företogs 1891, men anses nu en mera genomgående omskapning vara nödvändig.
Saken har först grundligt behandlats i en kommittc, som
tillsattes af regeringen 1901. Kom mittens förslag till förändringar i nuvarande bestämmelser går i hufvudsak ut på:
l. Tviinne obligatoriska examiua för att kunna föra fartyg på alla farvatten.
2. Längre tjänstetid till sjöss innan styrmansexamen får
afläggas.
3. En viss tjänstetid som styrman för att få genomgå
sjökaptensexamen.
4. Kontroll vid undervisningen.
5. Omändring af examensväsendet.
6. Bättre lärareuthildning.
7. Autoriserade läroböcker.
Det af kommitten gjorda utkastet till nya bestämmelser
har vunnit stor anslutning inom Norges sjöfartskretsar, och
har äfven i det väsentligaste blifvit följt i regeringens förslag .
Bland de åtgärder, som vidtagits för att åstadkomma en
effektiv utbildning af befäl må särskildt omnämnas de af den
världsbekanta ångfartygsfirman N ord·deutschen Lloyd inrättade
» Kadettenschulschif{e ». Dessa skolskepp gå i vanlig fraktfart.
Bemanningen utgöras af befälslärlingar, som inlära sig den
praktiska delen af sjömansyrket genom att utföra de olika slags
arbeten, som förekomma å ett fartyg, men som dessutom undervisas i navigation och andra skolämnen i ungefärligen sam-
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ma omfattning som vid navigationsskolor i land; denna senare·
utbildnin g bibringas af medföljande navigationslärare. Efter
lärokursens slut af:lägges examensprof vid navigationsskola, och
lärlingen är därefter färdig att söka anställning som befäL
Iden till en dylik utbildning har icke utgått från Tyskland,
sättet har praktiserats i mindre skala i England och jämväl i
Sverige, hvarest år 1840 briggen »Oscar» utgick på af:lägsna
farvatten för utbildning af befälselever; dock synes det Norddeutschen Lloyd vara förbehållet, att först skörda den fram gång, som ett så beskaffat uppfostringssystem otvifvelaktigt.
förtjänar.
Omnämnda firma använder som skolskepp tvänne fyrmastade segeHartyg »Herzogin Sophie Charlotte» ocb »Herzogin Cecilie» anställda i långfart. Det senare bar en lastdryghet af 4400 tons och byggdes 1902. Enligt de uppgifter, som
af rederiet benäget ställts till vårt förFogande, är antalet lärlingar å hvn.rje fartyg 40 till 60, hvilka genomgå en treårig
utbildnin gskurs. De indelas efter ålder ombord i tre årsklasser: jungmän, lättmatroser och matroser, och för lwarje årgång är uppställd en särskild utbildningsplan. Vid utbildningen lägger man hufvudvikten på, att bibringa kadetterna praktisk sjömansduglighet. Att denna blir af effektiv beskaffenhet
å dessa moderna snabbseglare, hvilka med framgång upplifva
segelfartygens lysande traditioner från 1850- a 60-talet, kan
man taga för gifvet. Den teoretiska undervisningen omfattar:
språk, sjöstaternas historia, handelsgeografi, aritmetik, geometri,
geografisk styrmanskonst, astronomisk navigation, meteorologi,
signalering, författningar angående sjömansyrket, säkerhetsåt-·
gärder till sjöss m. m. samt fortgår tre timmar dagligen.
Afgiften, som kadetten har att erlägga, uppgår till omkring 800 mark årligen, men någon brist på sökande till lärlingsplatserna har icke förmärkts. Efter slutad vistelse i skolskeppen anställas kadetterna under ett år som underbefäl å
Nord-deutseben Lloyds ångare med aflöning, hvarefter styrmansexamen aflägges.
Företaget har kommit till stånd för att i första rummet
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utbilda officerare för Nord-deutschen Lloyds räkning, hvarför
också anställning här beredes de som genomgått kurs i mån
af bebof. Resultatet af utbildningen betecknas af firman såsom "utomordentligt tillfredsställande», ocb denna åsikt uttalas
äfven i de redogörelser om saken, som allt emellanåt förekomma i sjöfartspressen.
I ett af våra större sjöfartssamhällen har ett företag af
·ofvanstående art varit uneler planering, hvilket nyligen ledt
därhän, att ett rederibolag bildats med ändamål att drifva
fraktfart samt utbilda befäl för handelsfiottan. Meningen är
att anskaffa ett a två segelfartyg å 2- a 3000 tons.
Realiserandet af detta projekt torde äfven komma att
verka stimulerande på navigationsundervisningen i land, icke
minst därigenom, att det bereder lärarekåren tillfälle att för,11ya bekantskapen med hafvet.

-

141-

"Carlskrona och Stocl<holm
'Ett riksviktigt -

spörsmål.'"

(Genmäle.)

'Så länge som det inom officerskåren fanns
och finnes individer, som lefvat under de tider,
då här ofvan nämnda delning af flottan och skillnad emellan stationerna förefunnas, kan man lätt
tänka sig, att i deras föreställningssätt Carlskrona
fortlefcle och fortlefver såsom flottans hufvudstation, såsom vår örlogsflottas stamort och att
säga något emot Carlskrona betraktades af dem
såsom vanvördigt tal, såsom smädelse emot vår
stora flotta, ja, emot hela vårt sjöförsvar, hvar
uti denna utgjorde stommen.»
Stokholm eller Carlskrona?

af O. G. Flach.

Uti ett genmäle med ofvanståencle titel, hvilket återfinnes
i femte häftet af 'ridskrift i Sjöväsendet för år 1904-, söker
komm endörkapten Norrbohm att bemöta den sjöstrategiska delen af det anförande Stockholm eller Carlskrona? som jag afgaf inför Kungl. Örlogsmannasällskapet den 2 december 1903.
Jag vill nu i det efterföljande blott besvara hans sakligt framställda frågor äfnm:=oom granska de sjöstrategiska principer, på
hvilka han tyckes stödja sitt genmäle. Innan jag gör detta,
önskar jag emellertid såsom min åsikt gent emot författarens
uttala, att därföre en sjöofficer är »pensionerad» och föl jaktiigen till åren kommen, finnes det väl ingen anledning, att ho-
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nom skall »tillvitas föråldrade åsikter och bristande förmåga
att fatta något så modernt som sjöstrategi och därpå uppförda
nya öfverbyggnader. »
Nej, h vars och ens åsikter böra respekteras och i all synnerhet deras, som stödja sig på år och erfarenhet, ty själfva
sjöstrategien är ju en vetenskap, som stödjer sigjust på denna
grund, och att den är mycket garnmal borde väl författaren
af genmälet Carlslc?·ona och Stoclcholm veta, för såvidt han vid
dettas uffattande öst ur den riktiga sjöstrategiens källa. Och
nu till besvarandet af själfva genmälet.
Om författaren omsorgsfullt studerat mitt anförande, torde han ej hafva behöft framställa sin första fråga: »H vartill
emellertid så mycket sjöstrategi för att afgöra kustflottans förläggning?» l mitt anförande återfin nes å en af de första sidorna anlednin gen, hvarföre jag kallar det af mig framställda
spörsmålet, Stockholm eller Carlskrona?, sjöstrategiskt. Jag säger nämligen härom, sedan jag först redogjort, hvarföre det
kan kallas riksviktigt: sjöstrategiskt, »e medan det är af elen
största vikt, att vid krigsutbrott denna flotta (vår nyskapade)
af samma ofvannämnda anledning (genom sin förläggning i
fredstid) ej häller må blifva urståndsatt. att uppträda på det
mest verksamma strategiska sätt för skyddandet af vår sjögräns». Och anledningen, hvarföre jag mentagit »så mycket
sjöstrategi», torde äfven vara tydlig för den uppmärksamme
genomläsaren af mitt anförande. Förhållandet är näm ligen
det, att, då Carlskrona anlades år 1679 och då vi före år 1809
intogo en maktställning i norden , var vår sjöstrategi offensiv
och Carlskrona då var en för detta ändamål ypperlig förläggningsort och operationsbas. Num era däremot, sedan vår
maktställning i norelen så betydligt försvagats, måste vår
sjöstrategi blih'a defensiv, och Carlskrona är för detta ändamål en synnerligen dålig förläggningsort och operationsbas. Ej nog med att detta måste inskärpas i folkmedvetandet, utan svenska folket har äfven »rätt» att. få veta
hvad det menas med en defensiv sjöstrategi, utförd af dess nyska~
pade Hotta, och enär denna strategi tydligen betingar en annan
förläggningsort för vår flotta , har jag i sammanhang härmed
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sökt, så långt som offentligheten det medgifver, framställa denna
strategi i mitt anförande.
I det följande säger författaren vida re: »En gammal strategisk grundpelare, hvarpå alla sjöstaters försvarssyetem måste
lwila, är, att fiottan skall vara klar vicl ett krigsutbrott, då
:armen ej kan ha hunnit mobiliseras. Denna strategiska sanning passar ej till stöd för kustflottans förläggning till Stockholm och därföre utbyter kommendörkap ten Flach helt enkelt
denna granit-pelare för en sådan af beton, ett billigare och nymodigare materiel (sid. 83 af 'fidskrift i sjöväsendet l:a häftet detta år där det säges: 'På grund af -- - - all is är
borta' .)»
Författaren talar här >>som den blinde om färgen.» Då
han såsom stöd för sitt påstående med första och sista orden
:anför orvanstående yttrande i mitt anförande, inser han ej, hvad
som legat till grund för detta yttrande nämligen skillnaden
€mellan den offensiva och defensiva siöstrategien, af h vilka
den förra betingar ett hastigt uppträdande till sjöss, för att
genom strid med eller blockad af motståndarens fiotta förskaffa
sig herraväldet på hafvet, då däremot den senare genom undvikande af strid med eller blockad af den öfverlägsne motståndarens flotta afser att förhindra denne att förskaffa sig
herr a väldet till sjöss längs våra kuster, och däriöre ej betingar ett hastigt uppträdande till sjöss. Kustflottan förlagd till
Stockbolm, behöfver därför ej såsom on följd häraf blifva senare klar, än förlagd till Carlskrona, >>därest vi klokt och energiskt arbeta på hennes snabba mobilisering >>, men däremot
finna vi, att i förra fallet >>de fyra farorna >> , omnämnda i
mitt anförande, i ve·r kligheten »ej existera>>, och att flottan kan vara >> klar vid krigsutbrott, då arm en ej kan ha
hunnit mobiliseras>>; i senare fallet däremot existera de fyra
farorna i verkligheten, tills författaren lyckats undanrödja
.desamma eller ock bevisat motsatsen, och är det stor sannolikhet för, att flottan just i detta fall ej blir >>klar vid
krigsutbrott, då armen ej kan ha hunnit mobiliseras>>. Kustflottans roll är icke, »att under härens mobilisering och uppmarsch » skydda mot underordnade krigsföretag och därigenom
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utsätta sig för att bhfva så försvagad, att hon blir ur stånd
att lösa sin hufvuduppgift: skyddandet af vår sjögräns mot invasion; detta tillkommer de öfriga längs kusterna fördelade
sjöstridskrafterna och för den , som erkänner detta och har någon insikt om, huru plötsligt nutida krig utbryta, torde flottans förläggningsort i fredstid ej utan några sakliga bevis för
motsatsen, som författar en i sitt genmäle ej gittat lämna, kunna
blifva >>nästan oberoende af de fordringar , som på sidcl. 8182 finnas uppställda >> härför i mitt anförande.
Författaren säger vidare, att »den sjöstrategiska grunden
bör läggas så stark och rymlig, att vårt sjövapen för alla krigspolitiska lägen må veta sin plats och kunna uppfylla sin plikt »,
och erkänner han, att jag däruti synes i allmänhet vilja instämma, >> men då det kommer till uppgiftens realiserande, blir
Rysslaud icke blott vår farligaste fi ende, utan snart sagdt den
enda vi behöfva tänka på>> . Då blir vårt »strategiska operationsområde från Arholma till Kråkelund det mest 'eentrala'
på vår sjögräns >> - - ---. Han tillvitar mig i sammanhang
härm ed, att jag lagt grunden tillmin sjöstrategiska plan, sedan
jag »uppfört öfverbyggnaden. » Författaren ty ckes äfven här
hafva yarit blind fö r den logik, som genomgår mitt anförande,
och för hvad jag sagt uti detta, äfvensom för den stora omhvälfning, som ägt rum i vårt lan ds geografiska, krigspolitiska
och strategiska läge efter 1809 och 1814, trots det jag i mitt
anförande tyd ligt sökt att framhäfv a cletsamma. Det ser ut
som om han icke kunnat smälta mitt anförande vare sig i elen
ena eller andra betydelsen af detta ord. Sedan jag slutat undersökningen af vårt lanels geografiska läge med hänsyn till
dess kuster, säger jag nämligen, att härar >>framgår, dels hvilken central och fördelaktig belägenhet, som det ofvannämncla
stora skärgårdsområdet Arholma-Kråkelund, äger samt vår
sjögräns stora utsträdming mot öster.>> Man finner nämligen,
om man betraktar en karta, att ytterpu nk terna af detsamma
Arholma och Kråkelund äro belägna på ett ungefärligt afstånd
från respektive Haparancla och Svinesund af vid pass 450',
räknadt längs kusten , samt att vår östra sjögräns , som vetter
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mot Ryssland, har en betydligt större utsträckning än vare·
sig vår södra mot Tyskland eller sydvästra mot Danmarie I
detta afseende kan det följaktligen ej gärna sägas, att grunden till min sjöstrategiska plan blifvit lagd, sedan jag uppfört
öfverbyggnaden. Hvacl återigen beträffar samma tillvitelse,
sedd från krigspolitisk synpunkt, så vill jag framhålla, att jag
vid betraktandet af vårt lands krigspolitiska läge tydligen sagt
följand e: >>Sammanfattar man sålunda vårt lands nu varande
krigsp olitiska läge, så finner man, att det skett en total omhvälfnin g uti detsamma, och att vår hufvudsakliga sjöfront,
som förut varit vänd mot söder och väster, har i ett nu blifvit omkastad mot öster och att samtidigt vår hufvudstad, som
förut varit tryggt belägen i miclten af det svenska riket, nu
ligger vid utkanten af vår östra sjögräns - - ->> . Häraf
framgår, att författarens tillvitelse ej häller i detta hänseende
äger något berättigande. I-I vad beträffar samma tillvitelse, sedd
från strategisk synpunkt, torde vid betraktandet af vårt lands
strategiska läge bvar och en kunna finna, äfven om han icke genomläst, hvad jag härom i mitt anförande yttrat, det förd elaktiga läge vår östra grannstat i detta afseende intager gent
emot oss i jämförelse med våra södra och sydvästra grannstater. Den förra är den enda stat, som med oss äger en gemensam
land gräns, och anfaller han oss sjövägen, kan han välja sin
landstigningspunkt h var som häl st å vår kust från Y stad till
Haparanda; helt naturligt t vingas man därföre att hafva >> blicken oaflåtligt riktad mot öster» och grunden till elen sjöstrategiska planen föreligger här tydligen, innan öfverbyggnaclen
hlifvit uppförd. Kommer därjämte slutligen politiken ait härutinnan fälla sitt utslag, så blir ju detta hufvucl sakligen beroende
af, hvad de förutvarande liksom de närvarande politiska tenelenserna visat sig vara, och mindre a[ personens individuella uppfattning. Ingen torde emellertid med fog kunna jätva mina slutord vid betraktandet af vår politik efter 1809 och 181-±, att
»det oaktaclt framgår det af allt, att vi måste vara på vår vakt
och vända fronten mot öster, att vi hysa ingen fruktan mot
söder och känna oss trygga och lugna i väster.» Med h vad
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jag härofvan sagt, torde det vara tydligen ådagalagdt, äfyen
för den, som ej med uppmärksamhet genomläst mitt anföranJe, att grunden för min sjöstrategiska plan icke blifvit lagd,
..sedan jag uppfört öfverbyggnaden. Sund logik och en öppen
blick för nuvarande tidsförhållanden tala dessutom ett motsatt
språk. Anledningen till, att jag, såsom författaren säger, låtit
»elen norrländska skärgårelen - för att icke tala om Blekinges och Bohus - spela en helt obetydlig roll» i min sjöstrategiska plan, i jämförelse med den på vår kust centralt belägna,
kan han finna af hvad jag yttrat å ett annat ställe af mitt anföran-de nämligen: »Inga af dessa skärgårdar äro emellertid i defensivt hänseende lämpliga såsom operationsområden för en
.flottas hufvudstyrka, dels på grund af deras ringa bredd och
utsträckning, och dels på grund af att de ej äro centralt be-lägna å vår sjögräns - - », hvarefter kommer en framställning af deras stora betydelse för försvaret i öfrigt och hvaraf
man lätt torde kunna finna, att de ej alls äro afsedela att »spela
en helt obetydlig roll» i min sjöstrategiska plan, såsom författaren velat låta påskina.
Beträffande författarens åsikt om väg- och vattenbyggnadsstyrelsens utlåtande om flyttningen af flottans Stock11olms-:,,.;ation har jag ingenting särskildt att yttra mig om, då
jag ju ej varit med att affatta detsamma, men kan jag ej underlåta, att här nedan i förbigående anföra ett uttalande, som
författaren själf haft i en fråga, mycket nära berörande denna,
och som tyckes stå i strid med författarens i hans genmäle fällda
yttrande, att ~ ju närmare hufvudstaden en flottstation (örlogs-?)
lägges desto sämre för dess personals örlogsmannaanda, som
härifrån fortplantas till fartygens besättningar». Författaren
säger nämligen i en artikelserie, benämnd Försök till histo·r isk
öfverblick af striderna orn Sveriges sjöförsva•r etc., som stått
att läsa i rridskrift i Sjöväsendet, vid tal om o[ficerarnes placering å de olika stationerna, följande: »att vi vidare ansett
.denna officerarnas station bör vara Stockholm i stället för
Carlskrona, har sina skäl däruti, att flottans öfverstyrelse, som
erbjuder ett rikt fält för många officerares verksamhet, där
har sitt säte, att hufvudstaden erbjuder så ojämförligt större
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fördelat· såsom vistelseort för officerare, ej mwända till S]Oeller stationstjänst, dels på grund af att tillfälle beredes dem
bildnio o·sanstalter
till förkofran i vetande vid där befi.ntliga
~
dels ock därföre att, om en sjökrigshögskola framdeles kommer
att inrättas, denna näppeligen kan förläggas annat än i Stockholm, samt slutligen att sjöofficerarne i laudets hu[vudstad,
h varest det nationella lifvet pulserar kraftigare och lifligare än
annorstädes, lättare sättas i tillfälle att sprida kännedom om
vapnet, motverka de missuppfattningar, som så lätt göra sig
gällande, samt väcka intresse för detsamma ». Så lät det
på den tiden, då författaren hyste »vurm » för Stockholm.
Tempara mutantar et nos rnutarnur is illis.
Författaren begår därefter själf, citerande mig med ett
par lösryc kta ord i sitt genmäle, det misstaget, att kalla
en observationsblockad af vår kustflotta, utförd emellan
Hangö och Kråkelund af vår farligaste fiendes östersjöflotta, för ett »strategiskt misstag ». Att söka utförtot en observationsblockad , när man ärnar företaga ett anfall mot land
öfver hufvet och därigeno m försk affa sig herraväldet till sjöss,
är ej ett strategiskt misstag; en annan sak är, om en dylik
blockad har utsikt att blifva effektiv. Han låter därefter
transportflottan klargöra s »uti hamnarne från Hangö till Libau,
i ändamål att öfverföra och la ndsätta en invasionsarme i Söclra
Sverige. >> Han frågar mig såsom en följd häraf: »Månne det
för sådant fall vore strategiskt riktigt, a t t vår kustflotta spelade sin 'fleet-in-being'-roll i det stora skärgårdsområdet?>> · På
denna fråga svarar jag obetingadt ja, och mina skäl härför
äro: att Kråkelund-Hangö är ett område, som enligt min
åsigt, är omöjligt att effektivt blockera äfven förmedelst en
observationsblockad, och att det just därför är lämpligt för vår
kustflotta, att där spela sin 'fleet-in-b ei ng '-roll; att detta
område är det närmaste, hvarifrån man kan upprätthålla ett
effektivt hot mot transportflottans högra flank och blir denna
synnerligen lätt utsatt för anfall härifrån , på grund af den
ofantligt långa väg med den jämförelsevis låga fart transportflottan i detta fall har att tillryggalägga. Af en serie strategiska sjökrigsspel, som ägde rum i Stockholm på 1890-talet,
l
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framgick l1et, att detta här ofvan anförda exemple t var ett af de
ogynnsa mmaste fallen för en fientlig landstign ingsexpe dition och
det gynnsam maste fall för försvaret just på grund af ofvannäm nda anlednin gar. Författar en säger emellert id: ,,Jag har mina
skäl att härom hysa annan mening, men dessa skäl anser jag
mig ej böra offentlige n uttala. >> l\Ied kännedo m om författatarens förkärl ek för den norrländ ska och bohuska skärgård en
samt för Carlskro na och hans sjöstrate giska plan i öfrigt, få
vi väl antao-a att den svenska kustflott an i ett fall som detta
b
'
befunne sig splittrad emellan dessa skärgård ar och Carlskro nas med endast till ett farbart lopp begränsa de örlogsha mn.
Att otientlig en uttala detta och skälen härför, torde väl ej innebära någon fara för vårt fosterlan ds försvar .
H vad författar en därefter säger om sin andel i militärledernas upptagan de, förbigår jag med tystnad. H vem, som
har elen största förtjänst en af dessas skapand e, och det med
rätta, känna vi väl till inom flottan , och står det svårligen att.
rubba.
Författa ren frågar slutligen , om den af mig förordad e
operation splanen vore strategis kt riktig, under förutsätt ning att
operatio nsområd et kunde betydlig t utvidgas ,. ja han går så.
långt, >> rnan kan ju förutsätt a sig hela svenska kusten skyddaJ
af skärgård blott för att pröfva giltighet en af orvanstå ende
plan, att mwända vår kust!iott a koncentr erad und er en högste·
befälhaf vare? » På denna fråga svarar jag äfven obetiu gadt
ja under den förutsätt ning , som jag nämnt i mitt anförand er
»att vår kustflotta s hufvudn ppgift under ett krig blir att skyelda
vår sjögräns mot invasion , utförd af en större landstign ingsexpeditio n öfver hafvet. » Inom denna stora fömmr (skärgården) omgifvan de vår kust skulle vår kustflott a koncentr erad
kunna h ålla sig städse »in being » och förflytta sig hvart som
hälst, där en invasion hotade, för att där antingen utanför »till
sj öss» eller vid transport flottans »in gående i skärgård en» anfalla
densamm a. Vore hela vår ku st omgifven af skärgård , framstår
det ännu tydligare , att själfva slagflotta n bör vara koncentr erad, enär det skulle gå mycket långsam mare r om denna vore
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splittrad att utföra en koncentr ering, som blir nödvänd ig för
anfall, genom att förHytta sig inom skärgård en i stället för till
sjöss utanför densamm a. »Att dela sjövapne b, därmed förståeneles kustflott an, »i es kadrar under själfstäu diga befälhafvare under konunge n » (i la neJ?) anser jag med den sto rlek vår
kustflotta ännu innehar yara · ett stort strategis kt fel ocb fruktar jag, att våra sjöstrate ger so m lyckades genomdr ifva detta
till vägagåencle, därvid skulle få många nederlag att anteckna
och härmed är jag inne på kommen dörkapte n N orrbobm s sjöstrategiska plan, so m jag nu öfvergår att närmare granska.
Denna plan utver.klades närmare i ett föredrag , som för
fattaren vintern 1896-% , om jag minnes rätt, hö ll inför sjöofficerssä llskapet i Stockhol m och som då möttes af en sådan
kritik , att man had e skäl att förmoda , att den ej vidare skulle,
för att använda författar ens eget uttryck , uppstå »från sin graf
i glömska ns pappersk org» . I författar ens genmäle angifves
den Yara »att dela sjövapne t i eskadrar under själfstän diga hefälhafva re under konunge n. » I ofvannäm ncla föredrag angafs,
som sagd t, denna plan n ågot utförliga re och, som jng då tecknade
den mig till minnes, löd den sålunda: »Till en början hvilar elen
af mig förordad e strategis ka planen på spridnin g (cli ssemination) för bevaknin g - - - . Vidare är bevaknin gen grundad på rörligh et (både i riktning längs kusten och till sjöss
samt iu emot land) utförd af både örlogs- ocll andra fartygGenom denna plan tvinga s nä ml i2:en elen fi en tli,r;a örlo.r;sflottan till spridnin g och bevaknin g af hela Yår ku st samt
bedrages uti försöket att träffa sitt operation sföremål , hvilket
Hr vår örlogsflo tta. Öfvergån gen från spridnin g till koncentrering, partie! och tot<:tl , om strid påkallas, kan verkställ as
med erforderl ig snabbb et ocb säkerhet , om Yi blott förstå att
begagna oss af de sjökrigskon stens resurser , so m er b j u el as åt
dem, som förvärfv at sig utmärke lse i örlogsma nnaskap». - »Korroll arium: att Yår örlogsfiotta ej behöh-er för sjötaktis ka
ändamål hålla sig samlad. » - -- »Konun gen äger, att
öfvqrvak a den sjöstrateg iska planens tt/förand e och gifva de
ytterst viktiga orderna, om och när allmän koncentr ering skall
äga rum. »
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Kommendörkapten Norrbohm anför såsom auktoriteter
för sin plan den franske amiralen Tonchard och den engelske
am ira len Elliot.
,
Enligt denna plan skulle sålunda vår flotta bestående af
pansarbåtar, kryssare, rekognosceringsfart yg . och. torpe~båtar
oafsedt fartygstyper till en Lärjan h åll as spndd 1 och for b.evakning. H vad som då först onekligen verkar slående är gt!tighete n af det gamla ordspråket »den, som ~ök~r. att skydda
allt, skyddar intet». Vidare tillgodogör man s1g .eJ 1 denna plan
de olika typerna , lwarutaf en flotta består, och hv1lka JUst sprungit fram från dyrköpt erfarenhet i gångna tiders krig, nämligen
slagskeppet (pansarb åten) för strid, rekognoscermgsfart yget
(kryssaren) för bevakning torpedbåten, ln:ilken hos.. oss uu~
mera kan ersätta skärgårclsfartyget, för stnd momskars och 1
hafsbanclet. Den frågan framställer sig dessutom. Lä mpar
sig al la dessa fartygstyper för bevakniug på det sätt författaren föreslagit') Jag tror det ej.
Nästa steg är: »flottans sam mandragning för strid till flera
längs kusterna opererande eskadrar under sjä!fständiga befälhafvare» och dessa stående und er konungen. För skyddandet
på detta sätt af yår långa kust fordras det en mycket stor
flotta, på det att de sålunda sammandragna eskadrarne ~kola
kunna få något stridsvärde och fråga är, om vår fiotta nagonsin kan nå en sådan styrka. Dessutom torde det vara tYiiYel
underkastadt, lmruyida al1a dessa på bevakning staelda fartyg
kunn a nog hastigt eller fullständigt sammandragas för att möta
fiend en , då konungen i land från högkYarteret ger order om
partiell eller allmän koncentrering. Därjämte torde de inom
de olika mindre skärgärdsområdena sammandragna eskadrarna
just på grund af sin svaghet lättare blifya afsk~rna eller neutrali serade, än om de alla äro koncentrerade mom det stora
skärgårdsområdet. Skulle de försöka att begi[va sig ut till
sjöss, samlade eller spridda, blefve de troligen äfven på grund
af denpa sin sYagh et snart förstörda eller uppsnappade. Och
slutligen, hvad som är af största betydelse: det blir ej tillräcklig kraft i anfall, utförda af dessa smärre eskadrar, först mot
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en blockerande fiende och sedan mot en konvojerad transportflotta . Att utan vidare säga, och hänföra under benämning korallarier, »att fruktan för vår kustflottas 'splittring' är
obefogad liksom fruktan att kunna med samlade krafter upptaga striden», är väl m ycket; detta tarfvar bevis, som kommendörkapten Norrbohm ej ly ckats framlägga , äfven om de
fö;utsättningar härför, som författaren i sitt. genmäle uppställt,
redan i fredstid blifvit tillgodosedda. Att dessutom låta en
myndigbet i land föra befälet öfver fiottan och leda dess operationer tiU sjöss, i all synnerhet då dessa afse genombrytandet af en blockad och anfall mot en transporttlotta, bar aldrig
visat sig ändamålsenligt. Mahan säger härom: »Om man ej
kan skänka sitt förtroende åt mannen på platsen, bör ban tagas
därifrån, ty ingen, som befinner sig på afstånd från operationsområdet, kan på ett verksamt sätt leda operationerna. »
En fördel, som kommendörkapten Norrbohm tillägger sin
plan, ä r, att genom densamma »tvingas nämligen den fientliga
örlogsflottan till spridning och bevakning af hela vår kust samt
bedrages uti försöket att träffa sitt operationsföremål, hvilket
är vår örlogsflotta ». Mig undras , om icke detta är en falsk
slutledning, ty förutsätter naturligtvis denna , om den skall
medföra önskad verkan, att vår fiotta är så stark, att den för
detta ändamål kan sysselsätta fiendens hela flotta eller större
delen däraf, men torde öfverlägsenheten af vår fiendes flotta
vara så stor, att han kan afse tillräckligt med sjöstridskrafter
för bevakning af våra spridda sjöstridskrafter och dessutom en
tillräcklig kon voj, för att kunna skydda tran sportflottan mot anfall från de af våra spridda sjöstridskrafter, som lyckas att
komm a inom håll för densamma.
Den af mig förordade sjöstrategiska planen framgår tydligt nog af mitt anförande, utan att här ånyo behöfva upprepas. Den utesluter på intet vis detacheringar från vår kustflotta i form af förstärk ningar till mera hotad e delar af vår
kust, orn så på grund af krigsläget skull e visa sig nödvändigt,
men böra dessa då naturligtvis blott göras i sådan skala, att vår
kustflotta ej därigenom blir urståndsatt att lösa sin hufvud-
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uppgift. Denna strategiska plan för kustförsvaret är i full öfverensstämmelse med, hvad de båda i senare tider mest framstående skriftställarne inom sjöstrategiens område, nämligeu
Colom b ociJ Mab an förorda. D en förre säger beträffande
koncentrering jämförd med srjridning vid kustförsvaret följande: »Ett mindre antal pansarfartyg med god rörelseförmåga och sjödugligbet är ett mycket kraftigare slags
försvar, när det ligger koncentrerad t Y id en punkt af y år kust
i förbindelse med elektriska telegrafen och färdi g att uppträda
på hvilken punkt som bälst af denna, än när det ligger spriclt
längs densamma». Maban säger bland annat: »Den strategiska kustförsvarsiden fordrar i sig koncentreringen af de rörliga stridskrafterna och deras sammansättning till en flotta , i
stånd till ett samfälldt och kraftigt uppträdand e. Begränsningen af våra sjöstridskrafter till antal och storlek förbjuder en
vidsträcktare spridning af desamma eller deras användande
till lokala försvar». I världens förnämsta sjökrigshögskola,
U. S. Naval \Var College, som jag haft el en stora förmånen att
genomgå, var denna strategiska åsikt beträffande kustförsvaret
allmänt rådande och tyckes det mig, att den »därjämte uppbäres af enkel, sund logib . Härigenom förringas ej bebohet
af dep6ter hlngs kusterna, att tjäna såsom replipunkter för
kustflottan samt förläggningsorter för öfrig sjökrigsmateriel, ej
tillhörande densamma, men förläggning sorten af vår kustflotta
bör blott inskränka sig till en.
Genom att hafva kustflottan, ln-ari pansarbåtarne utgöra
stommen, koncentrerad, vinner man , att elen kraftigaste typen,
af hvilken man på grund af ko stnaden endast kan förskaffa
sig ett jämförelseYis fåtal, blir använd till att utdela det slaget, som fordrar den största kraften och som har den mest
afgörande betydelse för utgången af kriget. Genom att förlägga denna kraftkoncentrering i det Yidsträcktaste, bredaste
och på vår kust mest centralt belägna skärgårdsområdet vinner man, att denna flotta kan undgå att bliha förstörd eller
försvagad, innan elen skall användas, på grund af att den med
större lätth et kan röra sig och sålunda undvika strid eller
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b lockad inom detta skärgårdsområde, än i de öfriga jämförelsevis glesa och föga breda skärgårdsområdena, samt dessutom
.att elen blir förlagd på så sätt, att den kan möta ett anfall
vare sig öster, söder eller sydväst ifrån, utan att dessförinnan
hafva blifvit försatt »Out of being ».
Genom att hafva de öfriga sjöstridskrafterna, af hvilka
torpedbåtarne böra utgöra flertalet samt kryssam e och rekognosceringsfartygen mindretalet, spridda, de förra i de såsom
tlankstöd på vår mer eller mindre öppna kust lämpliga skärgårdame och de senare i sjön eller om möjligt i n ärbeten af
fiendens kuster, vinner man, att den mest tänjbara typen, torpedbåten , af hvilken man, på grund af dess relatiYa prisbillighet, bör kunna förskaffa sig ett jämförelsevis stort antal,
blir spridd längs hel a kusten och därigenom gör denna farlig
och osäker, .och dessutom att de fartyg, som hafva den största
farten och det minsta djupgåendet, äro sprielda längs kusterna
och clärföl·e med större lätthet böra kunna koncentreras, om
så skulle blifva nöd vändigt, samt slutligen att den mera sjögående, själfständigt opererande typen, kryssaren och rekognosceringsfartyget, af hvilka man i sin ordning bör kunna förskaffa sig ett större antal än den mest kraftiga typen, pansm·båten, blir använd för den fordrand e och ansträngande be'mkni ngstjän sten till sjöss och längs kusterna
Genom att förlägga torpedbåtarne i de skärgårdsområden,
som flank era vår mer eller mindre öppna kust, och genom att
förlägga kryssame och rekognosceringsfartygen till sjöss, vinner man dessutom slutligen, att de rätta typerna komma på
~l e rätta områdena för deras verksamhet. 'rorpedbåten kan
nämligen med lätthet röra sig och använda sitt vapen i skärgården och hafsbandet, bvaremot kryssaren och rekognosceringsfartyget kunna lättare röra sig i öppna sjön, men är det
af synuer}jg vikt, att de hafva den högsta möjliga fa1't, för att
~1är kunna uppehål1a sig och utföra sina uppdrag.
l\1ecl deu strategiska plan, jag förordat, förfal1er äfven
~len tanken, att hafva vår kustflotta delad emellan Carlekrona
och Stockholm. Däremot talar äfven vårt geografiska och
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krigspolitiska läge, hvilket jag sökt framhålla i mitt anförande.
Carlskrona, såsom förläggningsort för vår kustflotta eller för
nåaon
del af densamma, är äfven däruti opartiskt kritiseradt
b
och farorna däraf framhållna. Det nu pågående rysk-japanska
kriget har ytterligare på ett praktiskt sätt bestyrkt dessa faror,
ty många farliga likheter förefinnas emellan Port Artburs örlogshamn och Carlskrona örlogshamu , af hvilka de väsentligaste äro:
l) De äga endast ett utlopp, som kan användas af mera
djupgående skepp.
2) Detta är både långt och smalt och kan därför af fienden mineras.
3) Hamnen kan nås med indirekt eld, utan att de vid
densamma belägna forten kunna förhindra detta.
4) En på redden liggi:mde under mobilisering varande
kustflotta kan där blifva utsatt för torpedbåtsanfalL
5) En underlägsen · styrka , som lyckats komma ur hamnen, kommer därvid ut i öppna sjön och utsätter sig då för att
hlifva förstörd af en öfverlägsen blockerande fiende eller tvingas att återvända i hamnen.
De öfriga faror, för hvilka vår kustflotta eller del af densamma kan blifva utsatt, om den är förlagd till Carlskrona,
och hvilka hafva särskildt afseende på våra förhållanden, äro
noa
framhållna i mitt anförande, utan att här åter bet-:> tvdligt
v
höfva upprepas.
Vid inlopp et till denna örlogshamn borde väl därför rätteligen stå inristadt i klip~)hällen Dantes minnesvärda ord öfver
ingången till underjorden: Lasciate ogni speranza, voi chentrate.
Någon förändring af de nu bestående förhållandena tyckes emellertid ej komma till stånd, förr än den »traditionella
känslaströmningen » i tidernas längd en gång utslocknat, men
måtte detta inträffa, innan det Mir försent och fosterlandet
förlorat sin dyrbara örlogsflotta.

C.

a. Flach.

-

155-

Flottan under sistförflutna året')
(Forts. från sid. 56.)

II.
Flottans militära personal.
Officera?·e:
Officerarnes antal vid Kungl. flottan har under året den·
1 oktober 1903- 30 september 190-± blifvit ökadt med:
från sjökrigsskolan utgångne
.... .... .......... ...... ........... .
6
och minskats med:
genom afsked ... ...
. ... ... .... ..
... .. .. .. .. .. .. ·.. ·
~
samt utgjorde den 30 september 1904 ... .. .................... .
dessutom med tur och befordringsrätt .. ..... ....
3
Kungl. flottans permanenta och Kungl. rnaj:ts flotta s nya
reservstater hafva under samma tid minskats med 2 kommendörkaptener af l:a graden samt 2 kaptener och utgjordes
den 30 september 1904 af:
Kotn n1e11dör ......... ....... ............. ...... .... ..... .. .... ......... .
l
Komm en dörkapten af l:a graden
l
Kaptener ...
4
6
I Kungl. flottans reserv villkorligt tjänstskyldige voro den
30 september 1904 :
Amiral ..... ...... ......... ..... ..... ... ... ..... .... ... ....... ... ... ..... .
l
Viceamiraler ...... ..... ..... ..
2

18

*) Anm. I föregående häfte harva å sid. ~!J _under rubrik~n >ordinari e anslag> Und.-off:s- och sjömanskårerna bhfv1t upptagna till å stat
varand e antal. Ökningen å resp. kårer är följande:
Sid. 49: F l.·U.-0. (styrm., konsta p., skepp.) ...... ...... .... .. .... ..
6
(mask.).................. ........ .......... ... ............
8
(rustm., torpedm., kvartersm.) .... .. ...... ... ...
l
15
U.·O. af 2:a gr. (styrm., konsta p., skepp. .. ............. ------uJ
(mask.).. . ............... .. ....... ..... ..........
15
(rustm., torpedm., kvartersm.) ...... ...
2
30
s""•
U;;:U;;:1lll;;:a
;;.._--:475
Sid. 50: U.-O.K ............................... ...... .. · ....................... .
37
37
l: sta klass sjömän ....................... ·· ................... · .. .
65
2:dra klass och 3:dje klass sjömän ...................... ·
83
148
s;;:
· u;;:m;;:m;;:a;;.._-,1""8::-ö

Red.
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Konteramiraler
Kommendörer
Kommendörkapten er af 1:a graden .......... .. ..... .
D:o
af 2:a
»
Kaptener ... ....... .
Löjtnanter och uuderlöjtnanter .................. ...... . .

-

2

på Cw.Zskrona stcdion:

"

i)

Flaggunderofficera re ....
Underofficerare af 2:a graden .. .... .. .. .... .. .

8
1
11

15-1

stammen:

l
l

.. . .. ... . . . .. . .. ... ... . .
52
..... .. ......
103 loö
hafva befordrats under ofyanaf 2:a graden.

Kungl fiatfans reserv räknade den 30 september 190-1:
Flaggunderofficerar e
28
U n derofficerare af 2:a graden .. . . . .. .. . ... .. .. .. .
28
5G
80

R eserven:
Kaptener ...
U u derlöjtnant

F laggunderofficerare ... . . .. . ... . .
Underofficerare af 2:a graden .
Till flaggunderoffi ce rare
uämnda tid 17 underofficerare

Månadslönarestaten utgj ordes den 30 september 190-1 af:
17
Flaggunderofficerar e
Underofficerare af 2:a graden ...
l
18

l

2
2
-1
28
30
13

87
17 G 2G3

på Btockholrns station:
182

Vid Kungl. kusta?'tille·r iet utgjorde antalet officerare Yid
·samma tid:

·Generalmajor . .. ... .
... ..... .. .
·Öfverstar . .. .... .... .... ......... .
Öfverstelöjtnanter ..... .. ... .... .. ....... .. ..... .. ...... .... ...... .
1\Iajorer .. . .. ... ...... .
.. . .. .. . ... ...
.. .. . .
Kaptener .. ......... .. .... .. ... .. .... .... ..... ... ..... ... .. . . .. ... .
Löjtnanter . .. . .. . .. .. . ..
.. ... . . .. . .
. . .. ...... .
'U nderlöjtnanter.. . .. .. . ... ...
. ......... .
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Kungl. kustartilleriet omfattade den 30 septe mber 190-1
följande antal underofficerare :
Starnmen:

2

Unelerofficerare af l: a grad en .. .... . ······· ···· ··· ··· ·········
.. ..... .... ........
af 2:a
D:o
))

Med undantag af de å K ungl. Hottans reservstater öf,·erfiyttade upptog underofficersperson alen den 30 september 1904
följande antal underofficerare:

1-10

R eserven:

Unde?·officer-are:
Underofficerarnes vid ]{~~ngl. fiottan antal har under året
den 1 oktober 1903-30 september 190-1 ökats med:
till underofficerare af 2:a grad en befordrade..
49
samt minskats med:
genom af sked...
.. ... . . ... ... ... . .. ... .. . ... . . ... . .. ... .. . . .
D
dödsfall .. . . . . . ... . .. ... . ..
.J.
»
öfverflyttning till månadslönarestat
2

..t8
92

Underofficerare af l:a graden.
af 2:a
D:o
))

2
····· ·· ···········

l

3

Man skap :
Matro skompanie1·na b estodo den 30 september
Underofficerskorpra ler ... ..
.. .. ... ..... ....... ... ... .. .. ..
l:a klass sjömän ... ...
2:a
»
3:e
Rymda
········ ··· ··········
··· · ··· ·· · · ······ · ·· ·····
Vakanta
........... ...... .... ..
······ ··· ····
))

190-1 af:
190
301
503
515
12
273 1800

-

-
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1!-konornikompanierna bestod o den 30 september 1904 af:
U n derofficerskorpraler . . .. .... .. . ... .
.. .. . .. . ... ... .. ... 40
l: a klass sjömän
........ ... .. ..... .............. . .
109
2:a
110
3:e »
90
Rymda
. ... ....... ..... ...... .... ...... .... .
l
Vakanta ...... .. ............ ................... ... .. .... .... .... .
45 3~15
Eldarekompan ierna utgjordes vid samma tid af:
Underofficersk orpraler ........ ..... ...... .. ... _ .......... .
73
l:a klass sjömän . .... ... ........ .. .. .. ...... .......... .... ..... ........ 247
2:a »
226
3:e
>>
155
Vakanta ... ..... .
50 751
Handtverkskom paniernas styrka vid samma tid framgår
af följande tabell:
))

))

l smederVapen-

l Timmer- l Torped- l segelsöm- l s
män.
handtmare.
umma.
verkare.

Underofficerkorp raler

10

8

1:a klass sjömän . ,
»
2:a
..

16

19

3
10

'

7

16

6

-

29

3:e

>

17

7

7

-

31

-

-

>

Rymda.
Vakanta

.
' ..
. -.
........
o

o

••

-

-

-

-

-·

24
47

Mmorkompam et utgJordes vid samma tid af:
Underofficersk orpraler ........ ... .... ...... ...
l:a klass sjömän . . .. ... ... ... ... . ...... ..... .... ......... ..... .. .
2:a >>
3:e »
»
Vakanta ..
))

l

))

l

))

}}

))

8
17
40
4

131
333
139
87 500
235
3
7
....

i)

38
8
50 344
118
7 125

Af de karlskrifna haha anställts på kompanierna:
vid Carlskl·ona station _.
. . .. . ... ... .
76
74
» Stockholms · »
Vid Kungl. kustartille1·iet bestod manskapsstyrk an den 30
september 1904 af:

Unde rofficerskorpra ler
l:a klass kustartilleriste r
2:a
3:e
»
Vakanta

144

28
34
396
236
86 780

Minörafdelnin gen:
70

Båtsmanskomp anierna utgjordes vid samma tid af:
l:a klass sjömän ... .
.... .... .. .... . .. ...... . 58
2:a »
46
3:e
86
Varfsklass .... .... ... .. .. ...... ... ........ ... ... ....... ......... ... ..... ... .
17 207
))

skeppsgossekårens styrka den l oktober 190-1:
på l :a kompaniet
» 2:a
»
»
» 3:e
V akanta.
U n der året h af va afgått:
genom karlskritning ..
»
dödsfall
på grund af sökt afsked
afsked på grund af visad oförmåga
»
»
»
» dåligt uppförande.
»
»
»
» kassation . _ .... .... .... .
Afförda ur rullorna såsom rymmare
Nyantagna
Åter insatta i nummer ...

.Artilleriafdelningen:

13

--

Summa

..

1

-

2
2

159 -

Underofficerskorpraler
l: a klass kustartilleriste r ...
2:a »
»
3:e »
»
Vakanta ....... ..
.. ... ... .. .. . .. .

7
21
111
82
139 360

-

-

160-

Af ofvanstående antal öfvades:
ombord å fartyg
å sjöfästningarna
endast i land å flottans stationer .

Ekonomiafdelningen:
U n derofficerskorpraler ... .. .. .. .. .. .
1:a klass kustartillerister ..
2:a »
»
3:e »
»
Vakanta

..

. . ... . . .. .. .. ... .. ..
.. ..... .. ..

11

lO
43
28

Eldareafdelningen:
3
2
25
13
7

1910
2003
431

Summa vapenöfvade -!344

8 100

Underofficerskorpraler
..... .... ...... .... ....
l :a klass kuE:>tartillerister ................................ ... .
2:a »
»
3:e »
»
Vakanta

161

Af tillstädeskomna afgingo:
enligt § 108 inskrifningsförordningen hemförlofvade
af annan anledning hemförlofvade eller afgångna ...
Summa hemförlofvade

184
127
311

Summa h em förlofvad e och vapenöfvade 4655

50

Handtverksafdelning en:
Underofficerskorpraler ... ...
.. ......... .. .. .... .. ...
l: a klass kustartillerister ...... .. ......... .... .. ...
2:a
»
»
3:e »
Yakanta ..
))

.j.

3

III.

10
6

l
2-t
Antalet beväringsmän, som inställt sig till vapenö fning vid
flottan, utgjorde år 190-!: '')
Vid Carls- Vid Stock- Tillsammans
krona station holms station vid båda
stationerna

l
Till fäRtningstjänst inskrifna (första tjänstgöring) .
Till annan särskild tjiinst än fiistningstjänst eller till allmän
tjänst inskrifna (första tjänstgöring eller tjänstgöring i en
följd).
Till fästningstjänst inskrifna (repet i tionsö fning)
Till annan särskild tjänst än fästningstjänst inskrifna (repetitionsöfning)

Summa beväringsmän l

514

561

1145

675

1820

464

525

989

382
2505

389
2150

771
4655

''') Utdrag ur riksdagsberättelsen.

l

l

l

l

1075

'

Flottans stabs verksamhet. ''')
Från föregående år hafva följande arbeten fortsatts:
full stäncligaudet af flottans mobili seri ngsplaner;
hearbetandet af statistiska uppgifter rörande främmande
mariner;
tillgodogörandet af inom skärgårdame gjorda sjömätningar för sjömilitära ändamål;
äfvensom med bevakningsinstruktion för flottan , II, bevakning af kustpositioner m. m.
Följ ande förslag af större vikt och omfattning hafva afgifvits:
till föreskrifter för utbilduing och öfning af värnpliktige
år 190-!;
till öfningsplan för flottan år 190-!;
till ändringar och tillägg i skjutinstruktion för flottan, I,
"') utdrag ur riksdagsberHttelsen.

-

-
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1ranon och kulspruta, i artilleriexercisreglemente för flottans
fartyg, i undervisning för manskapet vid flottan, I, tjänstgö. .
ringen, samt i reglemente för flottan;
flotYld
manskapet
för
till ny upplaga af unden-isning
tan, II, sjömanskap;
till Kungl. kungörelse angående främmande örlogsfartygs
.tillträde till svenska hamnar och farvatten;
till Kungl. kungörelse angåenc1e inrapporterande af främmande örlogsfartygs rörelser vid rikets kuster samt dylika fartygs lotsning till svensk krigshamn;
till Knngl. kungörelse angående utländska undersat.ars
.och handelsfartygs tillträde till svenska fästningar och kngshamnar m. m.;
till prooTam
,., . för kusteskaderns krigsöfning år HJO-l;
till fördelning af mauskapet inom sjömanskårens afdelningar, yrkesgrenar och lönegrader, samt till fördelning af underofficerarna af de särskilda staterna å flottans statwner under år 1905;
till öfning af de till allmän tjänst den 9 januari 1906
inkallade värnpliktige;
till program för omfattning af utbildningskurs för signalstationernas personal;
internationell rätt för syenska tlottans
till handbok
befäl;
till ökning af flottans officerskår; samt
till förlängd tjänstetid och förhöjd lega för genom kontrakt vid sjömanskåren anställda.
af hemlig natur hafva därjämte afÅtskilli ,.,o·a förslaO'
b
gifvits.
Utredningar och yttranden hafva dessutom afgifvits i flera
ärenden.
o
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IV.
Af chefen för k usta rtilleriet och inom chef ens f ör
kustartilleriets stab utförda a rbeten a f stör re vik t.*)
Följande arbeten hah-a utförts:
instruktion för regementsöfningarna Yid kustartilleriet;
instruktion för mineringsskolan Yid kustartilleriet;
instruktion för skjutskolan vid kustartilleriet;
fullständigande af mobiliseringsplaner för Vaxholms och
Oscar-Fredriksborgs fästning ;
förslag till artilleriexercisreglemente för kustartilleriet;
förslag till vissa delar af reglemente för fl ottan, Del III,
kustartilleriet;
förslag till reglemente för kustartilleriets skolor och öfningar;
förslag till föreskrifter för utbildning med handvapen vid
kustartilleriet.
Dessut01n har inom kustartilleriet utarbetats förslag till
»Lärobok i vapenlära för kustartill eriets korprals- och underbefälsskolor)>.

V.

Flottans öfnin gar och undervisningsverk.*)
Under det med den 30 september 1904 tilländalupna undm·visnings- och öfningsåret hafva följande fartyg varit använda:
*) Utdrag ur riksdagsberättelsen .
Tidsk1·ijt i Sjöväselulet.

11

-
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Korvetten Freja umler omkring -l månader för öfvande
af sjökrigsskolans kad etter i l:a, 2:a, 3:e och 6:e klasserna samt
kad ettaspiranter vid Kungl. kustartilleriet ä[vensom man skap
tillhörande matrosatdelningens rekrytkurs; kanon båten Urd och
en torpedbåt und er om kring 3 veckor för öfvande af förutnämnda kadetter; öfningsskeppen Najaden och Jarrarnas samt
öfningsbriggnrne Gladan och Falken äfvensom logementsfartyget Nordenskiöld under omkring -l månader för öfvnnde af
skeppsgossar.
För torpedskolans öfningar haf va under omkring 2 månader varit sammandragna två torpedskoleafdelningar, en i Carlskrona skärgånl bestående af en knnonbåt samt tolf l:a klass
torpedbåtar, och en i Stockholms skärgård, bestående af ett
verkstadsfartyg samt åtta 2:a klass torpedbåtar.
För öfningar om bord med beväringsmän h af va varit
rustade vid Carlskl·ona sta tio n och förlagda å därvarande varf
fyra 1 :a klass pansarbåtar och ett logementsfal'tyg - - beviiringsafclelningen - under omkring 3 1/ 2 månader.
För tillämpningsöfningar rnecl beväringsmän, dessas samöfning med stammen ähensom Wr skjut- och signalslwla haha
varit ru stR de åtta J :a klass pansarbåtar, två torpedkryssare, en
jagare och ett handmin efartyg kusteskadern - und er &
månader, hvarjämte åtta l:a klass och åtta 2:a klass torpedbåtar varit tilldelade ku steskadern under omkring 6 veckor.
r\ tvänne kusteskadern tillhörande l:a klass pansarbåtar
hafva äfven öfvats sjökrigsskolan s kadetter i 4:e och ö:te ldasserna .
För samöfning af stampersonal och värnpliktge af minörafdelningen har kasernfartyget Eugenie jä mte erforderligt nntal srnåfartyg varit på expedition i omkring 3 månader.
Kanonbåteu Disa jämte bcdlongfctl"lyget N·o 1 har för öfvande af ballongtjänst varit på expe dition i omkring 5 veckor.
För fisk eribevakni ng å rikets kuster bar kanonbåten Svensksund varit på experlitio n i omkring 5 månader.
Chefsfartyget Drott har omkring. 2 månader varit på expedition kring rik ets kuster.

-
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Kano~1båten Skagul har i omkring 5 månader samt verkstadsfartyget Ran i omkring l månaLl varit på expedition till
Fårösund.
A kanon båten Urcl har för värnpliktige varit anorrlnacl
skjut- och eldareskola i omkring 2 månader.
Handminefartyget Gunhilcl jämte torpedbåten n:o 85 har
i och för inskjutning af torped er varit på expedition i omkring
2 månader.
Med pansarbåten Manligh eten har proftur verkställts under omkring 2 veckor.
Korvetten Sagn och kanonb åten Svensksund hafva afslutat under 1903 börjad e vinterexpeditioner efter att hafva varit
rustade, Saga i 6 1/2 månader och Svensksund i omkring 5
månader.
För närvarande är korvetten Freja på expedition till afhigsna farvatten och kanonbåten Svensksund å rikets västkust för bispringande af nödställda fartyg och tiskebåtar samt
för uppehållande af ordningen å .tiskeplatser.
I sjökrigshögskolan, där första arbetsåret i allmänna kursen pågår sedan den 1 sistlidne oktober, utgör antalet elever
Hl, däraf 3 från kustartilleriet.
Vid hörjan af läsåret 1903~ 190-l utgjorde antalet kadetter vid sjökrigsskolan 153, af hvilka under hösten 1904 efter aflagcl officersexamen utnämndes till unclerlöjtnanter, vid
Kungl. flottan 1-l och vid Kungl. kustartilleriet 2.
Anta le t elever utgör nu 17 2, d ära f 3 å kustartillerilin j en.
"vid exe1:cisskolan i Carlskrona ha f va 93 7 man (däraf i
befäls- och reservbefälsklasserna 2G man) och vid exercisskolan
i Stockholm 537 man erhållit undervi sning
Vid signalskolan, förlagd å kusteskaderns fartyg, hafva
under året 350 man erhållit undervisning; vid signalskolan,
förlagd i laed å Carlskrona station, hafva undervisats 78 man .
I underbefälsskolan i Carlskrona har undervisning meddelats 17 reservoffic ersaspiranter och 176 man , och vid Stockholms stations underbefälsskola haha unel ervisats 76 man.
Vid minskolan i Stockholm hafva 20 man åtnjutit undervisning.

-
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Vid skeppsgosseskolan i Carlskrona har undervisning meddelats 488 skeppsgossar_
För kustartilleriet i sin helhet har en skjutskola Yarit anordnad under en tid af 61 dagar m ed förläggning , under förra
delen å Vaxholms och Oscar--Fredriksborgs fästning och under senare delen å Carlskrona fästning.
Vid hvardera regementet har anordnats mineringsskola
under 128 dagar.
Öfningar vid Fårösunds kustposi:ion och vid Slite hafva
ägt rum för första gången sedan kustartilleriets uppsättning.
Värnpliktige hafva varit inkallade för föreskrifv·en dels
repetitionsöfning und er 35 dagar, dels första tjänstgöring un der 137 dagar.
Regementsöfningar hafya ägt rum vid Vaxholms och
Carlskrona kustartilleriregementens hufvudstatiouer under för
stammen 3G dagar och för beväringen 3G dagar samt vid Fårösunds ku starti lleridetachement under för stammen 31 dagar
och för beväringen 30 dagar,
U u der år 190-± haha 2 kadetter aflagt kustartilleriofficersexamen samt 10 kadettaspiranter erhållit utbildning ombord å
flottans öfningsfartyg, af hvilka aspiranter 8 numera äro antagna till kadetter. Vid kustartilleriet har en resen·officer fullgjort honom åli ggande repetitionsöfning samt 5 resen-officersaspiranter utbildats till resen-officerare.
U n der det med den siste september 190-± tilländalupna
öfniugsåret undervisades vid kustartilleriets skolor:
Skolor.

Rekrytskolan ... ..... .... ...... ..... ... ...... .. ... ..
Korpralskolans l :a afdelning .... .. ... .........
>
>
2:a
············ ······
Underofficersskolans all m. kurs ...... ........ .
>
special kurser ·········
Kadettkurser ········· ·· ···· ··· ··· ··················

Antal man.
Y ax hol m
kustart.- kust.-art.- Summa.
reg.-te.
reg.-te.

siCarlskronal

92
200
142
12

143
127

84

4

29
18

3

-·

235
327
226
41
22
3

l

167-

VI.
Utveckling och underhåll af flottans materiel.

a) Fcwtygsrnateriel.';')

f/t

1913 ·- 3C/f /jtl'/

Und er år 190-± hafva nedannämnda, genom marinförvaltningen kontraherade arbeten blifvit levererade:
pansarbåten .Manligheten af Kockums mekaniska verkstads aktiebolag;
torpedbåten Kapella af Lindholmens verkstads aktiebolag;
pansarmateriel till pansarkryssaren Fylgia af aktiebolao·et
b
Fri ed. Krupp i Essen;
tornstommar, kanontorn m. m . till pansarbåten Svea af
nya aktiebolaget Atlas;
diverse tillbehör till undervattensbåten Haj en af Luth &
Rosens elektriska aktiebolag, Ludvigsbergs verkstads aktiebolag, elektriska aktiebolaget Holmia och aktiebolaget Fried.
Krupp i Essen;
ängkranpråmen n:r 8 af Kockums mekaniska verkstads
aktiebolag.
Genom marinförvaltningens försorg hafva kontrakt afslutats om leverans för flottans behof af följande, ännu ej levererade arbeten:
torpedbåten Plejad med Augustin Normand & Comp. i
Havre;
jagaren :M:agne m ed J olm I. Thornycroft & Comp. Limited i London;
pansarmateriel till pansarbåten Oscar II med Scbneider
& Comp., Le Creusot i Frankrike ;
kompressionspump till jagaren Magne med Ludvigsbergs
verkstads aktiebolaa
b"
De viktigare eller mera omfattande arbeten, som under
*) Utdrag ur riksdagsberättelsen.

-

168 -

år 1904 utförts vid flottans stationer utöf\·er de arbeten, hvilka
äro att hänföra till materielens reparation , underhåll och klargöring för expedition, äro följand e:

Yid Carlskronct station:
ändringsarbeten för försättand e i fullt tidsenligt skick af
l:a klass pansarbåten SYea hah·a afslutats och dylika arbeten
å 2:a klass pansarbåten 'l'borclön pågått;
tvänne unclen-attens-breds ide-torpedtuber för pansarbåten
Oscar II hafva påbörjats samt tYå torpedtuber för torpedbåten
Plejad tillverkats;
förändringar af stångtorp edbåtarna n:r 1-±3 och n:r 1-±ö
till bevakningsbåtar har påbörjats och i det närmaste afslutats;
nybyggnaden af bevakningsbåten Carl Edbolm har fortelen af två ångslupar till pansarbåten Manligheten afoch
gått
slutats;
isolering och förstärkt värmeledning å pansarbåten Niord
har delvis utförts;
nya ångpannor b af\-a anskaffats: l st. till pansarbåten
Ni ord från Kockums mekaniska verkstads aktiebolag; 3 st.
till bevakningsbåtarna l , 2 och 3 från Motala Yerkstads nya
aktiebolag, 2 st. till minförsvarets ångslupar n:r 2 och n:r 3
från nya aktiebolaget Atlas, lwarförutom -l, st. ångpannor för
pansarbåten Tirfin g samt 1 ångpanna för kano·n båten Svensksund till verkats och l ångpanna för ängmudderverket påbörjats;

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

Under år 1904 har för Kungl. flottans räkning anskaffats:
67 och 37 mm . kanoner för pansarkryssaren Fylgia, 37
mm. kanoner för pansarbåten Oscar II, en del reservkanoner
af olika kaliber, 57 och n mm. tubkanoner för 21 cm. och
15 cm. kanoner, kanoner för Västra Hästholmen samt en del
proj ektil er, krut, patronhylsor, antändningsmedel och patroner
för fy Ila ude af förråden.
Vidare bar anskaf-fats:
minmateriel och ängkranpråm för minförsYaret i Göteborg samt bomullskrut, elektriska kablar och diYerse kontramineringsmateriel; h varjämte äldre minor ersatts med minor
.af ny modell och åtskilliga torpeder anskaffats.

vid Stockholms station:
ändring af pansarbåten Folke har pågått;
nybyggnad af undervattensbåten Hajen har afslutats;
stångtorpedbåten n:r 1-±9 är unel er ändring till bevakningsbåt;
ny ångpanna har tillverkats för ångslupen Löparen.

") Utdrag ur riksclagsberättelse n.

-

-
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Skjutöfningar utförda vid Carlskrona skjutbana under
år 1904.

l Månad .
!Januari

Februari

Mars

Datum.

Mars

26

April

2

Skjutningar.

Profskjutning af Kk< (15), 12:e lev.
14
Jämförelseskjutniniug ar med karbin M/9 4.
22
Skjutförsök för bestämmande af laddning för
25
blifvande profskjutningar mot 22
mm. nickelstålplåt från Avesta.
Profskjutning mot 22 mm. nickelstålplåt från
28
Avesta (47 och 37 mm. k.).
JämförelseRkjutningar med karbin M/94.
29
Profskjutning af 57 mm. stålgranater från Virsbo.
3
Skjutförsök med spräckta hylsor 1 57 mm. ss. k.
8
:\I/89 B.
Profskjutning af basperkussionsrör M/89.
15
af Nobelkrutt 2X6X6 för 57 mm .
15
ss. k. , 18., 19., 20., 21. och 23. lev.
af Kk. (Hi), 10:e lev.
17
13.e
17
af 8 mm. handgevärskrut, M/94.
20
M/94.
af 6,5 mm .
20
för bestämmande af laddningsvikt
23
af 52. lev. (57., 47., 38.)
_;) o. 29
'Y
för bestämmande af exer cisladdn.
till 15 cm. ss. k. M/98.
af Nkt (37), 4. lev.
l
af basperkussionsrör M/89.
3
af N obelkru tt 2 X 6 X 6 för 57 mm.
3 o. 23
ss. k., 18., 19., 20., 21. o. 23. lev.
af 2. lev.-partiet af 15 cm. hpgr.
10, 14 o. 16
M/03 med kapp.
af 57 mm . tackjärnsgranater M/!:15.
17
af pansarkryssaren Fylgias pansar21
däcksplåtar.
för undersökning af en skadad ka23
non i samband med profskjutning
af 13., 15. o. 16. lev. N b (57., 4 7., 38.)
af Kobelkrut1 (57., 47.) för 117 mm.
26
ss. k., 2. o. 4. lev.
för bestämmande laddning till 4 st.
26
hjullavetter.

7 o. 8
8
8
13
14
21
22

23
27
Maj

5
7
9
14
16
19 o. 20
27
28

Juni

31
2
6
G
8 o. 9
16
22
27
28

Juli

7

9
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Profskjutning för bestämmande af laddning af
13. lev.
af pansarkryssaren Fylgias pansardäcksplåtar.
af Kk1 (12), 4., 5., 6., 7. o. 12. lev.
af Nk5 (12), 5. leveransen.
af per ku ssionsrör, större.
In skjutning af 47 mm. tubkanon M/02, n:r l.
Profskjutning för uttagande af ny laddnin gsvikt
af 4., 5. o. 6. lev. Nb (12.)
af Nkt (37), 5. leveransen.
af patronhylsor M/95 samt för bestämmande af laddning till 57 mm.
ss. k. l\I/95 af Nkt (37), 5. lev.
för bestämmande af exercisladdning
till 4 7 mm. ss. k. M/95.
af 57 mm. tackjärnsgranater från
Yirsbo.
för bestämmande af laddning till12
cm. haubits }I/91 af Nb (37).
af 8 mm. krut.
Fastskjutning af nya tätringar å korv. Freja.
Profskjutning af 15 mm. krut.
af Nk5 (57) och Nk2 (57).
>
l
af pansardäcksplåtar för Fylgia.
>
Anskjutning af 2 st. 57 mm. ss. k. M/89.
Profskjutning af 4 st. vall- och 4 st. hjullavetter
J
för fortet Kroken.
af 12 cm. patronhylsor M/94.
af Nk, (25), 6. o. 7. lev. å fortet
Ellenabben.
af basperknssion srör.
af 57 mm. patronhylsor M/89.
af Nko (12), 7. lev.
af Nk5 (57), för bestämmande af
!adeln. till 47 mm . ss. k.
af patronhylsor M/8 9.
af 57 mm. patronhylser M/92, l. o.
2. lev.-parti et.
af säkerhetsbrickor till basperkussionsrör M/94.
Anskjutning af 4 st. 47 mm. tubkanoner M/02.
Profskjutning af 57 mm. tackjärnsgranater M/95 . .

l

-

Juli

Augusti

l Sept.

-
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Profskjutning af 47 mm. patronhyl so r ~[ / 95 .
af basperkussionsrör Thl /89.
af B. ~l. krnt.
af Kb (15).
af ~k' (12).
af basperkussionsrör i\1 /9±.
af N b ('' /no).
för bestämmande af laddn. till 12
cm. ss . k. ~I / 03.
'25
af tid· och perkussionsrör ~1 / 91-94.
3
af 57 mm. patronhylsor l\1 /89.
l\1 /95.
3
af 4 7 mm.
Inskjutning af 12 cm. ss. k . ~'l /03.
5 o. 30
13
Förnyad profskjutning af l'l'k5 (12), 7. lev.
13
Profskjutning af 12 cm. patronhylsor M/94.
13
af ~k" (57), 3. lev.
15
för bestämmande af exercisladdn.
till 12 cm. ss. k . :!'lf/94.
af 57 mm. tackjärnsgr. från Yirsbo.
19
19
af 57 mm. stålgranater från Yirsbo.
23
af 21 cm. kanon och lavettage å
pansarbåten Svea.
23
af l 5 cm. och 57 mm. kanon och
lavettage å pansarbåten Svea.
25
af tid· o8h perkussionsrör l\I/91-94.
26
af 57 mm. tackjärnsgranater från
Ankarsrum.
Inskjutning af 12 cm. ss. k. M , 03.
l
Profskjutning af 57 mm. pat ron hylsor, 5. lev.
3
af pansardäcksplåtar för pansarbås
ten Oscar II.
d:o.
d:o
8 o. 9
d:o
d:o.
8, 28/9, 3/11
af 15 cm. hpgr. m ed kapp mot
17 o. 26
krupp-plåt.
19
för bestämmande af !adeln. till 38
mm. ss. k.
24
af ~Ju (3 7), 5. lev.
af 57 mm. patronhylsor, 6. lev.
24
Förnyad profskjutning af pansardäcksplåtar för
28
o~car II.
Profskjutning af 57 mm. patronhylsor, 7. lev.
30
8. lev.
d:o
30
11
11
18
1S
'20
20
21
25

1

Sept.

lokt.
l

30

l Profskjutnin g
1

1

6
15
15
17

20
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l

af 57 mm . stålgranater från \' irs-

•
o
bo,_L lev.
af 0 ' mm. stalgranater, ~1 / 98.
af N kö, (s tri ps).
af 47 mm. stålgranater l\I /95 .
af 37 mm. stålgranater :\l/98.
för bestämmande af laudn. till tidoch perkussionsrör ~J 91-9±.
Förnyad profskjutning af 57 mm. patronby• l~or

>

~1 / 8~.

Profskjutning af 57 mm. patronh:dsor l\I 89 B,
J
~-,_ leveransen.
Fastskjutning af n~·a mottrycksringar å korvetten
22
E re ja.
~ ~ ;,, "- 13 - 2*f1 o Inskjutning af ±7 mm. tubkanon :\I , 02.
28, 29 o. 30 Serieskjutning af 20 mm. tubkanon .:\l "i9 i 15
och 12 cm. kanon.
Profskjutning af 57 mm. stålgranater .:\I/89 från
2
'i·i rsbo, 2. lev.
af 21 cm. k. ~I / 98 jämte lavettage
8
m . m. å pansarbåten .:\Ianligh eten.
af 15 cm. ss. k. ~J / 98 jämte lavet- 1
8 o. 9
tage m. m. å pansarbåten ~I anl ig
heten.
af 57 mm. ss. k. ~l / 89 B jämte la9
vettage m. m. å pansarbåten ~lan
ligheten.
af perkussionsrör, rnindre, :'.1/93,
30
Art.
'20

Nov.
Dec.

,•

l

-

174-

c) Hus och andra byggnaclsarbeten.*)

Vid Carlskr·ona station hafva arbetena å nya artilleriiuventariekammaren fortgått och i det närmaste afsl utats;
å exercis- och gymnastikhus för skeppsgossekåren hafva
arbetena afslutats med undantag af afputsning, som återstår;
byggnaden för elektrisk verkstad å varfvet har afslutats
och arbetena å ammunitionsförrådshus på Kalsholmen hafva
fortgått;
förrådshus för laddade minor å Espeskär och Ifö hafva
påbörjats;
ny ångpannebyggnad vid skeppsgossekasernens kokhus
är under uppförande;
byggandet af mobiliseringskaj och förlängning af Oscar
II:s docka har fortgått;
ny torpedutskjutningsbro är uppförd, och bortsprängningen af ett undervattensgrund i dess grannskap har i det närmaste afslutats;
ombyggnad af skjutbanan å norra Bollön har afslutats
äfvensom arbetena för batteriet å Ellenabben;
utfyllning söder om kolskjulet n:r 2 har verkställts och
spårväg utlagts å densamma.
Vid Vaxholms och Oscar-Fred·riksborgs fästning hafva
samtliga de i enlighet med 1897-1898 års befästningskommitte
anbefallda befästningsarbetena afslutats och torpedbatteriet påbörjats;
byggnadsarbetena för minförsvarets ordnande hafva påbörjats;
uppförandet af kaserneta blissemang för Vaxholms kustartilleriregemente har fortgått.
Vid Carlskrana fästning hafva samtliga de i enlighet med
1897-1898 års befästningskommitte anbefallda befästningsarbetena afslutats med undantag af Västra H ästholm ens fort, å
hvilka arbetena pågå;
byggnadsarbetena för minförsvarets ordnande hafva påbörjats;
*) Utdrag ur riksdagsberättelsen.
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uppförandet af kaseruetablissemang för Carlskl·ona kust
artilleriregemente bar fortgått .
Vid ÄifsbM"(JS fä stning hafva arbetena å Oscar II:s fort
fortgått;
Götiska batteriet och öfriga arbeteu för minförsmret hafva
i hufvudsak afslutats.
Vid Fårösunds kustposit,ian hafva arbetena för minförsvarets ordnande och uppförande af ett kustartillerietablis·emang påbörjats.
Yid Rörningsholms kustpasdian hafva arbetena för minförsvarets ordnande påbörjats.

VII.
Sj ökarteverket.-'•)

Under år 190-l hafva sjömätningsarbeten blifvit utförda
vid Västerbottens läns kust ,och skärgård i Norra K varken,
där desamma från 1903 års slutpunkter å H vitskärsudde
(Abordsö) och ::\Ialgrunclskall en (vid Holmöarna) fortsatts västoch sydvart hän till närheten af Hörn efors och Norrbyskären
samt förbi Holmögaelds fyr, hvarjämte strä nderna af Ume älf,
norr om Sandskär, uppmätts, och loclningar ägt rum till sjöss,
tillsammans omfattande en areal af 2,298 kvadratmil i skalau
l : 20,000 och 4,904 kvadratmil i skalan l : 50,000.
I sammanhang med dessa mätningar hafva triangelmätningar ägt rum i yttre skärgården mellan Järuäslandet och
Skags udde .
Nettobeh ållningen af försålda kartor utgjorde 27,651 kronor 30 öre.

*) Utdrag ur riksdagsberättelsen.
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VIII.
X.
Lotsverket. ')
Nautisk-meteorologiska byrån.''')
Under år HJO-± bar ueslut fattats angående ombildning
af loka!Eörvaltningen vid lotsYerket sålunda, att i stället för
hittills varande 8 lotsfördelningar inrättats 6 lotsdistrikt.
Lotsuppassning bar upprättats å Gåsören under Ursvikens lotsplats.
Nya fvrar lwfva uppförts vid Furngruncl, Dalarö och
Borgholm , på Gåsfeten, Eggskären och i Hjertöfjorden. Fyrarne vid Dämman och Skägganäs bafva ombyggts, och en ny
större fyr har påbörjats vid Rönnskär.
.:'\ya mistapparater för maskinkraft hafva uppsatts på
Bremön, Eggegrund , Dämman och Stora Karlsön .

IX.
Navigationsskolorna. '')
Yid rikets navigationsskolor hafva under läsåret 1903190-± varit inskrifna: i navigationsafclelningen 3-!7 elever, af
hvilka 172 utexaminerats såsom styrmän och 96 såsom sjökaptener, samt i maskinistafdelningen 216 elever, af hvilka
lHJ aftagt maskinistexamen och G3 öfvermaskinistexamen. Antalet af dem, som utan att såsom elever hafva tillhört skolorna
åtnjutit unelenisning därstädes, har utgjort 69 , af hvilka 9
aflagt styrmans-, :23 sjökaptens-, 2 maskinist- och 4 öfvermaskinistexamen. Dessutom lwfva 30 elever och 26 privatister
aflagt godkänd examen i ångmaskinlära .

*) Utdrag ur riksdagsbertittelsen.

Antalet af de under byråns tillsyn lydande särskilda observationsstationer utgöras för närvarande af 20 stationer för
fullständigare meteorologiska observationer, 24 stationer för endast nederbördsobservationer, 16 stationer för hydrografiska
iakttagelser, af hvilka stationer 10 äro förlagda till fyrfartyg,
8 stationer för vattenhöjdmätning medelst registreringsapparater, 6 stationer för vattenhöjdmätning medelst observationer å
peglar förutom 6 dylika stationer inom Mälaren, hvilka sistnämnda bekostas af bushållningssällskapen i Stockholm, Uppsala , Västmanlands och Södermanlands län.
Meteorologiska observationsjournaler, förda på fartyg å
aflägsna farvatten, hafva inlämnats från tre handelsfartyg. Sedan erforderliga utdrag af dessa journaler blifvit verkställda,
komma de att afsändas till meteorologiska institutat i U trecht.
Byråns bok- och kartsamlingar hafva blifvit på vanligt
sätt förökade .

XI.
B å tsmanshållet. ''')
Enligt från Kungl. maj:ts vederbörande befallningshafvand e inkomna uppgirter utgjorde den kvarvarande effektiva
styrkan af båtsmän de11 l november 190-± 239 man.

''') Utdrag ur riksdagsberättelsen.
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Den hos Kungl. marinförvaltni ngen anställde kemisten
bar i utlandet studerat tillverkning af knallkvi cksilfyer.
En ingenjör bar i Italien öfvervarit prof med en för undervattensbåte n Hajen afsedel apparat.

Utrikes komm enderade officerare m. fl. *l
En officer vid Kungl. flottan har utsändts till Japan för
att under nu pågående krig mellan Ryssland och Japan göra
iakttagelser beträffande utförandet af operationer till sjöss och
.anordnandet af kustförsvar.
En officer vid Kungl. flottan har under nu pågående
krig mellan Ryssland och Japan varit utsänd för att följa ryska flottans operationer.
En officer vid Kungl. flottan och en torpedingenjör haha
i Fiume besiktigat hos firman Whitehead & C:o beställda tor·peder, m. m.
En officer vid Kungl. flottan bar vid örlogsvarfvet i Köpenhamn inhämtat kännedom om oe olika metoder och föreskrifter, som äga sammanhang med torpeders och torpedma-teriels förvaring, skötsel och vård m. m.
Officerare vid Kungl. flottan samt personal af mariningenjörstaten hafva i Frankrike öfvervakat tillverkningen af
.{iärstädes beställd materiel för flottan .
En officer vid Kungl. flottan och en torpedingenjör hafva
i New Castle besiktigat torpedtuber.
En officer vid KungL flottan har i Berlin inhämtat de
under sista året inom gnistsignaltekn iken gjorda framstegen .
En officer vid Kungl. knstartilleriet har i N ordamorikas
förenta stater bedrifvit kustartilleristis ka studier.
En officer vid Kungl. kustartilleriet har i England och
'Tyskland kontrollerat tillverkningen af samt besiktigat kablar,
afsedela för eldens ledning m. m . vid Vaxholms och OscarFredriks borgs fästning.
*) Utdrag ur riksdagsberättels en .

XIII.
Kommitteer m. m."')
I afseende å kommitteer, som af KungL ma:jt, på föredragning af chefen för sjöförsvarsdep artemontet, blifvit tillsatta, och liknande beredningar, hvilka blifvit, på grund af
Kungl. maj:ts bemyndigande, af nämnda chef tillkallade, är
följ anno att meddela:
l:o) Kommissionen för afgifvande af förslag i vissa fråminväsendet tillsattes den 2-± januari 1896. (Komrörande
gor
mi ssionens ledamöter åtnjuta ingen annan ersättning än reseoch traktamentsers ättning för verkställande af erforderliga arbeten utom Stockholms stations område.)
2:o) Beträffande en den 10 februari 1899 tillsatt kommitte för utredning af vissa frågor rörande flottans station i
Stockholm, hvilke-.1 kommitte den 31 augusti 1900 afgifvit betänkand e och förslag i fråga om första delen af dess uppdrag
€Uer åvägabringand e af utredning och uppgörande af förslag
till nyit etablissemang för flottans station i Stockholm, har
KungL maj:t genom nådigt bref den 21 september 1900 förklarat, att med fullgörande af det kommitten i öfrigt lämnade uppdrag, nämligen att verkställa utredning och inkomma
med förslag om beredande af medel för det nya etablissemanget äfvensom för anordningar till underlättande af mobiliser ing af flottans till Carlskrona station hörande fartyg genom
*) Utdrag ur riksdagsberättels en.

Tidsh·ift i Sjöväsendet.
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försäljning af Skepps- och Kastellholmarna samt galärvarfvet,.
skulle tillsvidare anstå, samt bemyndigat chefen för sjöförsvarsdepartementet att i ärendet tillkalla sakkunniga. Sedan vissa
utredniugar i ärendet ägt rum under våren 1902 och 1903,
har che±en för sjöförsvarsdepartementet tillirallat generallotsdirektören D. U. \Tif . Linder, kommendörkaptenen H. G. Lagercrantz, öfverstelöjtnanten J. A. Amundsson och byggmästaren
vid flottans station i Stockholm C. A. Holmgren för verkställande af ytterligare utredning i ämnet. Dessa sakkunniga afgåfvo sitt utlåtande den 15 juli 1901 och, sedan väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fått yttra sig i ärendet samt ej mindre
generallotsdirektören Linder och f. d. öfverdirektören G. \V.
Svensson, på anmodan, afgifvit utlåtande i frågan än äfven
marinförvaltningen i ärendet sig utlåtit, är ärendet numera
föremål för Kungl. maj:ts pröfning.
3:o) Genom Kungl. bref den 17 oktober 1902 uppdrogs'
åt chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fem
sakkunniga jämte en sekreterare för att, i enlighet med de
närmare föreskrifter, som departementschefen ägde meddela ,
inom departementet biträda vid en revision af gällande skeppsmätningsförfattningar.
Med anledning häraf utsågos dåvarande kommerserådet,
numera öfverdirektören E. A. Giinther, kaptenen G. O. Wallenberg och skeppsmätaren C. J. A. Isaksson att med auditören L. K. 'vV. Sandberg såsom sekreterare utföra ifrågavarande arbete. Från och med den 16 januari 1903 har jämväl
skeppsmätningsöfverkontrollören K. O. Larsson deltagit i de
sakkunnigas arbeten. De sakkunniga hafva afgifvit åtskilliga
yttranden och förslag i ärenden rörande skeppsmätning och.
äro fortfarande sysselsatta med behandling af frågor i detta
ämne.
4:o) Genom Kungl. bref den 16 oktober 1903 bemyndigades chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst 8
sakkunniga jämte en sekreterare för att, i enlighet med de
närmare föreskrifter, som departementschefen ägde meddela,
inom departementet biträda vid uppgörande af förslag till
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ändrad organisation af flottans sjömanskår samt därmed sammanhängande fö1 eskrifter, som kunde anses erforderliga, äfvensom till sådana åtgärder, hvilka utan att påkalla stadganden, som borde inflyta i strafflagen för krigsmakten och därtill hörande författningar, kunde anses vara ägnade att befordra disciplin en inom flottan.
Med anledning häraf utsågos konteramiralen J. Hägg,
kommendörerna N. G. Sund ström och T. C. A. Sandström,
komm endörkaptenerna C. A. F. P :n Rosensvärd och S. J. T.
C. Ankarcrona, dåvarande kaptenerna numera kommendörkaptenerna F . l\1. Peyron, G. H. Lidbeck samt kaptenerna G. T.
Kraak och O. E. Lybeck, den senare i egenskap af sekreterare, att utföra ifrågavarande arbete. Under den 5 april1904
uppdrogs åt Lidbeck att jämte fullgörande af uppdrnget att
såsom sakkunnig deltaga i förenämnda arbete, tillika i stället
för kaptenen Lybeck, som beordrats afresa till Ryssland, i
egenskap af sekreterare biträda de sakkunniga vid utarbetandet af ifrågavarande förslag; och afgåfvo dessa sitt yttrande
den 23 juli 1904.
5:o) Genom Kungl. bref den 15 april 1904 bemyndigades chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fyra
sakkunniga, af hvilka en därjämte skulle tjänstgöra såsom sekreterare, för att, i enlighet med de närmare föreskrifter, som
departementschefen ägde meddela, biträda inom departementet
vid utarbetande af förslag till nya organisa tioner af mariningenjörstaten och mariningenjörstatens reserv.
l\Ied anledning häraf tillkallades den 30 april1904 öfverdirektören H . H Lilliehöök, direktören grefve E. H. A. Mörner , kommendörkaptenen grefve C. A. Ehrensvärd och kaptenen
J . C. Schneidler, den senare äfven sekreterare, att utföra ifrågavarand e arbete; och afgåfvo de sitt yttrande elen 10 augusti
1904.
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Kornmitten för utredning angående civilanställning för
afskeclaclt rnanslcctp 'Uicl cmmfn och flottan tillsatt genom nådigt
bref den 8 decemb er 190-!. Ordförande : generallöj tnanten m. m .
H. Gadd. L edamöter: direktören vid centralfängelset å L ångholmen , majoren m. m. A. W. H . W . \\' ollin, majoren m. m.
A. F . D. Jan se, komm endö rkapten en af första graden m . m .
S. J. 'l'. C. Ankarcrona, byråchefen i gen eralpoststyrelsen m. m.
E. A. Husberg, distriktschefen Yid statens jiirnYägar m . m.
grefve C. O. Taube och bYråchefen i generaltullstyrelse n m . m.
A. Hammarström.

XIV.
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ångfartygs afgiftsplikti ga dräktighet en ligt den engelska regeln
rörande afdrag för maskinrum; elen 4 augt~sti: kungörelse angående ändrad lydelse af §§ -! och 17 samt § 24 mom. l i
förnyad e nådiga regl em entet för sjökrigshögskola n elen 30 maj
1902; swnma dag: kungörelse angående ändrad lyd else af §§
2, 4 och 8 i förnyad e nåfliga undervisningsstad gan för sjökrigshögskolan de n 30 maj 1902 ; den 7 oktober: instruktion
för inspektören af flottans öfningar till sjöss ; elen 2 december:
kungörelse angående pensionering af de vid flottans militärdepåer och vadsstater anställda förm än bland daglönare, sjukvaktare och öfriga daglönare; elen 21 december: kungörelse om
ändrad lydelse af §§ l, 3, 5, f:i, 9 och 10 i n ådiga kungörelsen den ?> december 1901 , angående antagning af manskap
vid kustartilleriet genom kontrakt, samt form ulä r 2 och 5 vid
samma kungörelse.

Utfärdade allmänna författningar m. m. berörande
sjöförsvaret, handel och sjöfart/')
Und er år 190-! hafm på chefens för sjöförsvarsdepartementet föredragning följ ande allmänna författnin gar utfärdats,
n ä mlige n: elen 26 mars : kungörelse angående ändrad lydelse
af § 30 mom. l i förnyade n ådiga reglementet för n avigationsskolorna i riket den 6 juni 1890 ; den 22 april : kungörelse angåend e främmande örlogsfartygs tillträde till svenska
hamnar och farvatten ; samma dag: kungör else angående rap- ·
porterande af främmand e örlogsfart ygs rörelser vid rikets kuster
samt dylika fartygs lotsnin g till sye nsk krigsh amn; samma dag:
kungörelse angående ändrad lyd else af § l i Kungl. förordnino·en ano-ående lotsverket den 15 februari 1881 , sådan denna
""
b
§ lyder enligt
Kungl. kungörelsen den 27 november 1896 m ed
däri genom Kungl. kungörelserna den 4 april och den 18 septemb er 1903 vidtao·na
ändrin oo·al") den 13 maj: kungörelse angå. ..,
.
ende för eskrifter rörande mätning för bestämmande af svenska
''') Utdrag ur riksdagsberättelse n.

Kungl. maj:t har elen 12 februa ri 190-! utfärdat nådi g
kungörelse angående ändrade bestämmelser i fråga om afskrifning af lotsverket tillhöriga persedlar och effekter, som förkommit.
Kun gl. maj :t har den 30 april HJO-! utfärdat föruyad nådig kungörelse angående hvad som till svenska handelns och
sjöfartens betryggand e under krig m ellan främmande makter
bör iakttagas.
Kungl. maj :t h ar den 2 december HJO-! utfärdat n ådig
förord ni ng angående landstormen.

O bligatariska skilj edomskonv ention er h af va undertecknats m ed Frankrike den 9 juli, med Storbritanien och Irland
den 11 au gusti , med Belgien den 30 november, med Hyssland
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den 9 december och med Schweiz den 17 december. Konventionerna med Frankrike och Storbritanien och Irland ratificerades för de Förenade rikenas del elen 21 oktober och ratifikationerna utväxlades i Paris och London den 9 noYmnber.
Den 11 juni undertecknades i Köpenhamn en deklaration angående utsträckning af det område, inom hvilket sjöfarten mellan svensk och dansk hamn skall behandlas såsom
inrikes fart.
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Arsberättelse i navigation och sjöfart.
Af ledamoten G. R. Stm·ck.

Navigation.
En af de mest svårlösta frågorna vid konstruerandet af
·ett modernt örlogsfartyg är den, huru kompasserna lämpligast
,gkola anordnas. På bryggor och öfverbyggnader uppställda
kompasser äro und er drabbning utsatta för att blifva hort,skjutna eller skadade, och kunna således betraktas såsom värdelösa efter striden. De på skyddade uppställningsplatser anbragta kompasserna äro på grund af den ringa medelriktkrafrt;en på uppställningsplatsen tröga och okänsliga, och sålunda
mer eller mindre obrukbara.
Särskildt inom tyska marinen har man länge haft uppmärksamheten riktad på denna fråga och arbetat på dess lösnidg. Redan vid kon struerandet af fartygen drages försorg
om att en kompass und er däck erhåller en så vidt möjligt god
uppställningsplats, genom att omgifva densamma med omagnetiserbar metall, såsom brons eller nickelstål med hög nickelprocent. Vidare hafva under fiere år försök pågått med att
på elektrisk väg öfverföra utslaget från en på en god uppställningsplats anbragt kompass till visareskifvor på olika ställen i
fartyget .
Firman Siemens & Halske i Berlin har arbetat med tvenn e
·olika system för elektrisk kornpassöfverföring, det ena utarbe-
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tadt bor:; fir man och det andra uppfunn et af professo r Einthoven i L eyden. Båda dessa system ö[verens stämma däri, att
rörelsen hos en vanlig kompass öfverföres till en .eller flere visareskifv or, till utseende t liknande kompass rosor, utan att nå-;
gon som bälst ytterli gare friktion införes i kompass ens arbete,
hvarigen om kompass en skulle komma att arbeta trögare.
I den Siemens ka apparate n står kompass rosen i förbindelse med en visare, från h vilken den dock är elektrisk t isolerad. Rundt omkring kompass kålen är ett system af kontaktstift (180 st.) , och mellan dessa och visaren ett luftmella nrum
af 2 mm. Induktio nsströmm ar ledas från visaren till kontaktstiften förmedel st gnistor och igångsät ta, beroende på visarens
ställ ni ng, endera af de tre relais' er, som stå i förbinde lse med
ledninge n , och genom denna ett spolpar. Rör sig visar~n vidare igångsät tes nästa relais och nästa spolpar o. s. v. orverföring en sker med två grader för hvarje gång. Denna apparat har pröfvats ombord på det gam la pansarfa rtyget Friedric h
Carl och gi fvit goda resultat. En stor olägenhe t vidlåder dock
densamm a, nämligen att de elektrisk a gnistorn a förorsab gaser inom apparate n, hvilka smutsa och sönderfr äta metalldelarna.
I den Einthove nska apparate n är kompass en en luftkompass med en Kaiserro s , hvilken dock är så till vida föräm1rad ,
att själfva skifvan är gjord af tunnt glimmer med en mycket
tunn beläggni ng a f stanniol. Denna beläggni ng är borttage n
på en liten sektor. Ofvanför kompass en är anbringa d en glödlampa, som utstrålar en stark hetta. Under kompass en finnes
ett system af ledare med precis lika starkt motstånd , hvilka
genomlö pes af elektrisk a strömma r med lika strömsty rka. Dessa
ledare äro täckta af en tunn skifva af stanniol, som fördelar
den från glödlamp an genom den obetäckt a sektorn af glimmerskifv an utstrålad e värmen öfver alla ledarne. Då kompassrose n ä ndrar ställning uppvärm es den under den obetäckt a
sektorn liggande ledaren ett ögonblick, innan stanni olskifvan
hinner att ånyo fördela värmen , hvarigen om denna ledare gör
större motstånd mot strömme n och tvingar denna att söka sig
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väg genom andra led ningstrå dar, som gå till de spolar, hvilka
meddela visareskifYorna deras rörelser.
En sådan apparat skulle under år 1903 på försök uppställas på pansarfa rtyget Wi.irtemberg, men hafva ej någr a
upplysni ngar kunnat erhåll as om, huruvida några försök med
densam ma verkligen blifvit utförda eller huru dessa utfallit.
Ett nytt system för elektri sk kompass öfverför ing har under det gångna året installera ts på slagskep pet Schwabe n af
firman Neufeld & Kuhnke i Kiel, men har om detta icke någon som hälst upplysni ng kunnat erhållas.
Försök lwfva äfven gjorts med att frigöra kompass en
från inverkan af de magnetis ka krafterna ombord genom att
ersätta magnetn ålarna med ett af elektrici tet drifvit gyros kop•.
Det har emellertid stött på stora svårigheter att få gyroskop et
att arbeta tillfredss tällande, och att upphäfv a dess sken bara
vridnin g till fö ljd af jordens rotation. I detta senare svfte bar
man dels gjort fö rsök med att inställa gyroskop ets axel parallell med världsax eln , hvarigen om gyroskop et al ltid skull e bibehålla sin riktning i förhållan de till jordytan , oberoend e af jordens vridning . Detta sätt har dock ej befunnit s lämpligt , emedan axeln då inställer sig alltm era vertikalt, ju mera man
nalkas polen, hvarigen om instrumentets ri ktkraft så att säga
förs vagas, ju högre latituden blir. Dels har man också gjort
försök m ed att emellan gyroskop et och rosen insätta ett stjärnticlsur, som Yricler rosen motsatta vägen mot gyroskop ets rör elser. Härigen om vinnes äfven den fördelen, att rosens riktning alltid kan kontrolle ras genom att jämföra uret med ställets stjärntid , bYarjäm te man genom att ändra urets inställning vid longitud sförändr ingar kan upphäfv a dessas inverkan
på rosens riktning . Teoretis kt låter sig denna anorduin g sålunda utföra, men den har stött på praktisk a svårighe ter, som
ännu icke kunnat öfvervin nas.
Inom svenska · flottan har icke mycket blifvit gjordt för
att bereda kompass erna skydelade och godå uppställn ingsplatser, och de flesta af våra i pansarto rn och kommun ikationscentra samt \'id reservra ttema uppställd a kompass er äro mer
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.eller mindre okänsliga. Efter pansarbåten Götas ombyggnad
visade det sig länge omöjligt att verkställa styrning efter styrkompassen i öfre tornet, oaktadt de bästa kända kompassmodeller pröfvades på denna uppställningsplats. För att afhjälpa
denna olägenhet har vid sjöinstrumentförrådet i Carlskrona
konstruerats en intensitetsmultiplikator, efter lwilkens anbringande kring kompassen denna blifvit brukbar. Enär alla utomlands pröfvade multiplikatorer vid kursförändringar orsakat
mer eller mindre stora deviationsförändringar på grund af i
k;-arblifven halffast magnetism , hafva järnstän.
J·ärnstänaerna
gerna i ifrågavarande multiplikator ersatts med metallcylmdrar,
fyllda med spånor af mjukt järn, i det man antagit att dessa
lättare skulle släppa magnetismen. Denna anordning har visat
sig god, i det att vid försök, utförda i förrådet, multiplikatorn
fått stå i samma läge nnoer 24 timmar och därefter vridits
45 grader, utan att hos kompassen observerats mera än ett
utslag af en half grad under det att själfva vridningen pågick,
hvarefter kompassen omedelbart återtagit sitt förra läge. Ytterligare försök med denna multiplikator torde komma att göras
på andra kompassuppställningsplatser , och om elen fortfarande
visar sig god synes den böra införas till bruk å dåliga uppställningsplatser på våra nu färdiga fartyg . Det är emellertid att
hoppas, att vid framtida nybyggnader för flottans räkning mera
hänsyn tages till krafvet på goda och skyeldade kompassuppställningsplatser, och böra härvid ansträngningarna riktas på
.att under däck bereda en väl skydoad, så vid t möjligt af Oinagnetiserbart materiel omgifven uppstä1lningsplats för normalkompassen, och att från denna på elektrisk väg öfverföra komkassutslagen till visarskifvor på de öfriga kompa ssuppställningsplatsema i fartyget.
Under året hafva försöken afslutats med en ny, af mekanikern Lemeke i Stockholm konstruerad spritkompass, och
denna har blifvit införd till allmännare bruk på flottan s fartyg. Den skiljer sig i bufvudsak från äldre brukliga spritkompasser däri, att flottören gjorts af e1liptisk genomskärning
och nålarue placerats inuti densamma, samt ett me1lanrum af
~
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20 a 30 mm. lämnats emellan rosens kant och skålens innerväggar. Härigenom min skas i största möjliga grad friktionen
emellan ros och flottör samt vätskan, hvarigenom kompassen
blir oberoende af vätskans rörelse vid kursförändringar och
större girar. Därjämte hafva ros, nålar och flottör gjorts så
lätta som möjligt i den nya kompassen för att minsk a inverkan af temperaturförändringar på kompassens inställelseförmåga. Som ett exempel på den nya kompassens öfverlägsenhet i detta hänseende kan nämna s, att då äldre kompasser visa
-ett inställelsefel af 3° a 6°, då vätskan uppvärmes till en temperatur af 30° a 35°, till följd af att flottören lägger sig tyngre
på stiftet, har hos elen nya kompassen icke kunnat iakttagas
större inställelsefel än 1/2o a l o under motsvarande förh ållanden.
I en artikel i Annalen der Hyclrographie und Maritim en
Meteorologie 1903, sid . 402, har d:r H . von Hasenkamp beskrifvit en af J. P. F. van der Mieden van Opmeer påvisad
metod, att genom iakttagande af svängningstidern a hos en
kompassros på kurserna Nord, Syd, Ost och Väst kompensera
kompassen och bestämma den kvarblifna deviationen. Då förfarand et är mycket enkelt och förutom kom passen endast erfordrar ett observationsur, förtj änar det att här omnämnas.
Metoden grundar sig på det förhållandet, att dev iationen
åstadkommes genom riktkraftens olika fördelning på de olika
kurserna, och försvinner , då riktkraften utjämnas, så att den
blir lika på alla kurser. Villkor för att metoden skall kunna
med framgång användas äro, att den använda kompassen har
en lätt ros med ringa magnetiskt moment och hälst nålarna
placerade i midten, som exempelvis Tomsonrosen, samt att
amplituden i svängningarna ej får öfverstiga 4 streck.
Kompenseringen tillgår på följande sätt:
Fartyget lägges på kurserna N ord och Syd enligt kompassen, och dennas svängningstider på de olika kurserna iakttagas. Finnes nu exempelvis en blå pol i fartygets förskepp
blir riktkraften förstärkt på den nordliga och försvagad på
den sydliga kursen , och alltså svängningstiden på elen förra
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mindre än på den senare. Riktkraften på de båda kursern a
utjämnas nu förmedelst en långskeppsmag net, hvars röda pol
vändes föröfver, och som närmas till kompassen så mycket,
att svängningstide rna på båda kurserna blifva likn . Var svängningstiden på den sydliga kursen från början minst, vändes
magnetens röda pol akteröfver. På enahanda sätt utjämnas
svängningstide rna på kurserna Ost och Väst. Är svängningstiden på Ost minst finnes en blå pol om babord, och magneten an bringas då m ed sin röda pol åt denna sida; i motsatt
fall vändes den röda polen åt styrbord . Härmed är halfcirkeldeviationen kompenserad.
Ur medeltalet af svängningstide rna på Nor4 och Syd,
jämfördt me(l medeltalflt på Ost och Väst, kan man utrön a,
om någon kompensering af kvadrantdeviat ionen är erforderlig,
och hvilket tecken koefficienten D skall hafva. Till följd af
de i fartyget befintliga järnmassornas öfvcrvägande inflytande
i tvärskeppsrikt ningen blir riktkraften mindre på ostliga och
västliga kurser, och sål unda svängningstide n här större än på
nordliga och sydliga. Är alltså medeltalet för Ost och Väst
större än för ~ord och Syd, så måste genom kvadrantkorrek torernas närmande till kompassen riktkraften på de förra kurserna så myck et förstärkas , att svängningstide n där blir li ka
liten som på de båda senare. Skulle däremot medeltalet för
Ost och Väst från början vara mindre, måste korrektorerna
flyttas längre ut från kompassen eller helt och hållet borttagas.
På detta sätt kan kompassen i det närmaste kompenseras. Den kvarblifna deviationen låter sedan bestämma sig m ed
tillhjälp af den saTsen, att kvadraterna på svängningstide rna
förhålla sig omvändt som riktkrafterna. Det torde emellertid
vara ouödigt att här i detalj genomgå metoden , utan hänvi sas
de, som intresserar sig för frågan, till den nämnda artikeln af
d :r von Hasenkam p .
Redan innan denna metod påvisades, hafva vid Deutsche
Seewarte i Hamburg kompasser kompenserats genom att jämföra rosens svängningstid ombord och i land. Det därvid an-
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vända tillvägagångss ättet finnos beskrifvet i årgången 1902,
sid. 497, af ofvan nämnda tidskrift. Vid användand et af denna
m etod kan kompassen i det närmaste kompenseras på en ma o·netisk kurs, hvarefter deviationen uttages p å vanligt sätt. ::o
Ett navigeringsins trument, som tyvärr ej är införd i Yår
flotta , är cleflektorn. Med dess tillhjälp kan kompassen kompenseras och deviationen uttagas und er snart sagdt h vilka förhållanden som hälst, mö rker eller tjocka och till och m ed måttli g sjögång. Att närmare beskrifva instrum entet och dess
bruk vore här för långt, utan h än visas de, som önska taga
kännedom om detsamma, till en artikel af kapten U. Clausen
i elen danska rridskrift for Sovmsen , 7-± årgånge n, si<l. 3-±1.
Så mycket bör emell ertid framhållas , att då man fått någon
vana vid instrumentets handbafvande kan ett fartyg clevi~ras
och kompenseras på betydligt kortare tid , än efter de hos oss
Blj est brukliga metoderna. Som maren HJ03 komp enserades och
devierades torp edbåten Orkan med tillhjälp af en detlektor på
mindre tid än en tim me, under det att i vanliga fall minst
tvil timm ar beräknas åtgå vid deviations duc d'alben. Af alldeles särskild nytta är detta instrument efter en drabbning,
om man befinner sig till sjöss och deviationen hastigt måste
kontrolleras. Man kan nämligen taga för afgjorclt, att de
kvarvarande kompasserna äro alldeles otilliörlitliga på grund
af de betyd liga förändringar i fartygsmagneti smen, som måste
framkallas af de våldsamma skalmingaru e i .fartyget. Ett exemp el. på svårigheten att navigera ett fartyg efter drabbning
erbJuder ryska slagskeppet Cesarewitch 's navigering efter sjöslaget elen 10 augusti. Brygg- och tornkompasser voro bortskjutna och de öfriga kompasserna så otillförlitliga till följd af
sk.akningarna i fartyget, att detta måste styras med ledni ng af
stJäruorna, och det var en ren ti!l.fällighet att det moro-onen
efter slaget befan n sig i sikte af Schantungberg en. I e;t fall
som detta är deJl ektorn af ovärderlig nytta, emedan man med
densamma på en halftimme kan kontrollera de kvar-mrande
kompassernas -deviation .
För att hafva full nytta af deflektorn måste den använda
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kompassen vara en luftkompass med lätt ros och nålarne :i
midten, t. ex. en Tomsonros. Vid en spritkompass, eller öfver
hufvud taget en kompass med stort magnetiskt moment, får
kvadrantdeviationen ej kompenseras om detlektorn skall användas, enär de kraftiga magnetnålarne inducera magnetism
i kompensatorerna och därigenom åstadkomma rubbningar i
kompassens utslag. Om detlektorn skall införas hos oss, hvilket synes mig synnerligen önskvärdt, bör därför alltid en kompass ombord vara en luftkompass, och härtill bör då hälst
väljas en under däck uppställd kompass, som man kan beräkna
att hafva i behåll efter en drabbning.

Sjöfart.

Ar 1904 kan betecknas som ett fjärde år af ofruktbart
arbete för sjöfarten, ehuru några få trader, hvilka brutit af
från den allmänna tröstlösheten på fraktmarknaden, komma
året att i någon mån förefalla gynsamt, jämfördt med 1903.
Handelns omfång har visserligen varit stort, om man tager i
betraktande den allmänna återhållsamheten på alla marknader,
men frakterna hafva hållit sig under inkomstbringande sifl'ror,
och i många fall åstadkommit allvarsamma förluster. Utsikterna för det löpande året äro icke häller på något sätt uppmuntrande, bufvudsakligen på grund af den fortsatta öfverproduktionen af nytt tonnage, i det att totala nybyggnaderna för
år 1904 endast visa en obetydlig minskning mot de tre föregående årens. De låga priser, som skeppsbyggerierna visade
sig beredda att acceptera, af fruktan för att blifva utan arbete, hafva förmått många redare att inkomma med stora beställningar, särskildt under våren och hösten. Man må dessutom ihågkomma, att det nybyggda tonnage, som tillförts handelsflottan, bar ökat dennas transportförmåga i högre grad än
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siffrorna synas angifva, i det att flertalet nybyggda ångare på.
grund af lämpligare lastnings- och lossningsanordningar som
regel kunna göra snabbare resor än de flesta äldre fartyg .
Under år 190-± hafva i England sjösatts 712 handelsfartyg om 1,205,162 tons, däraf 613 ångure om 1,171,375 tons,
och 99 segelfartyg om 33,787 tons. Detta visar en ökning af
cirka 15,000 tons mot föregående år, men är, med undantag
för år 1903, det lägsta sedan 1897. Af det sjösatta tonnaget.
äro 99,71 proc. byggda af stål, 0,17 proc, af järn och 0,12 proc.
af trä; 97,2 proc. utgöras af ångfartyg. Af hela nybyggnaden
äro 979,993 tons (81 1/ 3 proc.) byggda för England, däraf 962 ,679
ton s ångfartyg och 17,314 tons segelfartyg. Beräknas vidare
förloradt och såldt tonnage, tillsammans 620,000 tons, däraf
520,000 tons ångfartyg och 100,000 tons segelfartyg, samt i
utland et nybyggdt eller från utlandet inköpt tonnage, tillsamman s 68,500 tons, däraf 62,000 tons ångfartyg och 6,500 tons
segelfartyg, så visar det sig att segeltonnaget bar minskats
med 76,000 tons och ångfartygstonnaget öka te med 505,000
tons. Sammanlagda ökningen för år 1904 blir sålunda 429,000·
tons. Motsvarande siffror för de sista fem åren äro: 1899,
313,000 tons; 1900, 220,000 tons, 1901 , 543,000 tons; 1902,
643,000 tons; 1903, 405,000 tons.
Af nybyggnaderna i England 1904 gingo 18 2 / 3 proc. till
utlandet eller kolm~ierna. De största afnämarue voro Norge·
med 48,858 tons, Osterrike- Ungern med 35,561 tons, Brittiska kolonierna med 33,542 tons, 'l'yskland med 23,651 tons
och Sverige med 17,017 tons.
Utom England hafva under året af handelsfartyg byggts
570 ångare om 626,190 tons och 361 seaelfartvO'
,Jb om 156 , 583
o
tons. Dessa siffror uppvisa den stora minskningen af 172,000
tons i jämförelse med år 1903. Minskningen berör de fiösta
länder, endast Tyskland har att visa en ökning af något öfver
10,000 tons. Främst i nybyggnader kommer Förenta staterna
med 239 ,000 tons, därefter Tyskland med 202,000 och Frankrike med 81,000 tons.
Sammanlagda nybyggda tonnaget för samtliga sjöfarande·.
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nationer under år 190-1 blir sålunda l ,987,936 tons (l, 797:56 b
tons ångfartyg och 190,370 tons segelfartyg.) Lloyds re.gister
.angifver såsom förlorade, upphuggna etc. under de gangna
12 månaderna 721,000 tons (122,000 tons ångfartyg, 299,000
tons segelfartyg). Nettoökningen af Yärldens bandelsflot~or
skulle sålunda utgöra 1,267,000 tons, Segeltonnag~t har mm.skats med 109,000 tons, ängtonnaget ökats med1,31 6,000 tons.
I nedanstående tabeller )äm nas ett sammandrag af far~
tygsbyggnaderna i olika länder under år 190-l och de närmast
föregående fem åren.
I. 'fabe1l öfyer i England byggda haneleJsfartyg under
.åren 1899-Hl04.
.Å.ngfart~·g.

1899 ......
1900 ......
1901 ......
1902 ......
1903 ......
1904 .. ....

Antal.
71±
6G4
591
G22
632
1513

Tons.
1,414,774
1,432,600
1,501,078
1,378,206
1,165,503
1,171,375

segelfartyg .
Antal.
Tons
12
2,017
28
9,871
48
23,661
72
49,352
65
25,115
99
33,787

Rumma.
:\.ntal.
Tons.
726
692
639
G9±
li97
712

1,41G,791
1,442,471
1,52±,739
1,427,558
1,190.618
1,205,Hi2

Il.

Tabell öh·er skeppsbyggnadsind ustrien utom England
under åren 1899-190-l.
Byggt år Byggt år Byggt år
1901.
1900.
1899.
Tons
Tons
Tons
5,631
3,270
423
Belgien .........
Brittiska kolo28,13±
9,563
ni erna ······ 8,464
26,056
11,500
Danmark ...... 30,083
232,40±
165,348
Frankrike ... 155,674
481,138
358,557
.För:a staterna 233,408
35,856
50,904
Holland ······ 39,144
88,329
67,522
Italien ········· 66,952
37,208
5,413
.Japan ········· 6,775
3,694
2,357
Kina ............
36,875
33,011
Norge ········· 27,853
Portugal ······ 1,917
39,890
39,130
Ryssland ...... 34,305
11,4G2
Spanien ......
758,037 1,014,615
Transport: 604,998

Byggt år
1G02.
Tons
14,94G

B_,·ggt år
1903.
Tons
12,80±

28,819
27 ,148
236,635
39G,433
73,973
62,288
36,481
3,400
37,878

3±,690
32,059
1:23,258
450,090
59,594
57,389
41,004
2,5G4
41,599

52,579

45,404

970,540

900,555

B~·ggt

år
1904.
Tons
6,68G

30,965
15,859
12-1,845
409,403
61,404
58,678
33,577
709
50,469
136
8,143
1,4G±
802,338

Transport: 604,998
S verige .. ....... 11 ,707
Turki et .........
760
T.vskland ...... 252,4li4
Österr.-Ungern 11,58±
Andra lä nder

195

758,037 1,014,615
!J,515
19,Hil

970,540

900,555

802,338

9,030

15,505

10JH5

257,885
23,361
5,507

245,08±
28,8±8
4,2G1

247 ,167
28,125
1,599

400
2G0,751
25,48fi

284,0G3
27,413
2,49G

881,513 1,053,791 1,348,378 1,2G6,3G3 1,19-1,223 1,09U,GO±
Afclrag för örlog::;fart~·g ... 17fi,170
192,100
255 ,178
1fi1,1GG
239,210 309,831
Summa han·
delstonnage 705,343
8(i1,692 1,0fl2,800 1,075,197
955,013 780,773
}l.f sammanlagda tonnaget för sistlidet år ,-oro 166,683
tons segelfartyg, för Hl03 166,808 tons och för 1902 3'21 ,262 tons.
Lloyds registers årliga statistiska uppgifter angående
skeppsbyggeriet visa en bestämd tendens till byggande af allt
större fartyg . Af fartyg öfyer 10,000 tons byggC!es i England
fyra under åren 1892- 95, 17 under 1896--99 och 32 under 1900- 03. Under år HlO-l hafva endast tre fartyg af öh·er
] 0,000 tons sjösatts, men däremot äro åtta fartyg aJ öher
15,000 tons nu under byggnad .. Bland under år et byggda fartyg märkas White-star-linjens ångare BaJtic med en dräktighet
af 2-1,000 tons och inredd för omkring 3,000 passagerare, samt
Cunardlinjens ångare Caronia om 20,000 ton s och 18 knops
fart , inredd för 2,650 passagerare. Sistnämnda linje har vidare under byggnad ett systerfartyg till Caronia samt tyå ångare om nära 30,000 tons, lwilka förses med tnrbinmaskiner,
afseelda att framdrifva fartygen med en bastighet af 2b knop.
Hamburg-Amerika-linj en har vid tyskt varf unr1 er byggnad
en ångare om 26,000 tons och 17 knops fart, beräknad att
kunna föra 3,600 passagerare och 1-1,000 tons last. Sedan bolagets öfriga vid såväl engelska som kontinentala ,·arf beställda
fartyg, 16 ångare om tillsammans 117,860 ton s, blifyit färdiga,
konnn er dess flotta att bestå af 1-11 ångare med en sammanlagd dräktighet af 711 ,856 tons. Detta bolags storartade nybyggnadsarbeten sammanhänga med det glänsande resultatet
af dess affärsverksamhet under det gångna året, lwilket uppnåtts hufvuclsakligen på grund af mycket inbringande fartygsförsäljningar till Rys~lland. i\långa andra bolag, som drifya
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linjefart, stå också i begrepp att öka sitt tonnage, så till exempel 'l'be Peniosular and Oriental Company, som har ångare
under byggnad till ett sammanlagdt belopp af 58,000 tons,
oaktadt samma bolag nyligen ökat sin flotta med 62,000 tons.
Turbinmaskinerna synas under senare år hafva vunnit
stort förtroende, och komma till användning på ett betydande
antal fartyg . Den praktiska erfarenbeten skall därför snart
visa, om dessa 111askiner verkligen erbjuda några fördelar framför vefstaksmaskinerna. Uneler året hafva tretton fartyg, försedda med ångturbiner, blifvit sjösatta i England, däribland tYå
om 11,000 tons, bvarjämte de två o~vannämncla stora C'Jnarclfem andra ånQ:are
om sammanlagdt
a· no·arne och vtterlio-are
b
.._,
29,600 tons, som nu äro under byggnad, skola förses med turbinmaskiuer. Härtill kunna läggas en kryssare om 3,000 tons
och ett par destroyers.
Skeppsbyggeriets priser ärO ungefär deeamma, SOlll Yid
början af året, dock bar priset för stora lastångare ytterligare
gått ned något. De priser, som nu betalas äro ytterligt låga,
jämförda med priserna för några få år sedan. En stor lastångare om 7,000 tons död vikt, omkring 360 fot lång, med 9'
a 91/ 2 knops fart , kan nu byggas för cirka 39,000 pund sterling, och för endast tre år sedan kostade ett dylikt fartyg
60,000 pund sterling. Till jämförelse kan vidare nämnas, att
för två år sedan betalades en 4,000 tons lastångare med 36,000
pund sterling, alltså endast några tusen pund lägre än en 7,000
tons ångare nu. Som regel kan man säga, att för 3 a 4 år
sedan betalades omkring 9 pund sterling per tons af lastningsförmågan, nu däremot endast 5 pund 10 sh. Blott den relatiYt bo-oda svsselsättnino-en
vid de brittiska skeppsbyggerierna
•
b
har hindrat dessa från att erhålla den nedsättning i arbetslönerna, som de reducerade fartygspriserna borde hafva rättfärdigat.
Japanerna hafva gjort betydande uppköp af »andra banns >>
ångare för sina vidlyftiga transporter till krigsskåd eplatsen.
Ett betydande tonnage bar för dem gått förloradt utanför Port
Arthur, hvarest vid ett enda tillfälle 8 ångare med en sam-

manlagd dräktighet af 20,000 tons sänktes. ;~fven ryssarne
hafm uppköpt en del lastångare samt fem snabbgående tyska
postångare. Dessa senare voro förmodligen afseelda att användas såso m kryssare till att störa den neutrala handeln , i
likhet med S:t Petersburg och Smolensk, men på grund af
elen engelska regeringens kraftiga ingripande hindrades realiseranclet af denna plan. Nuvarande priser för goda »andra
hands » ångare äro ungefär 10 procent lägre än för 12 månader sedan.
Driftkostnaderna för ångfartyg hafva hållit sig tämligen
moderata . Kolpriserna hafva varit jämförelsevis låga, utom
und er april, då stora skeppningar ägde rum för brittiska regeringens räkning. Priset på bästa Careliftkol steg då till 17
sh., men har eljest hållit sig mellan 14 sh. och 13 sh. 6 d. Assuranspremierna hafva varit något lägre än de föregående åren.
Premierna för krigsrisker hafva stigit till 30 proc., och i betraktande af de få beslag, som blifvit gjorda, hafva dessa affärer säkert varit mycket gifvancle för garanterna. Hubbningar
i de regnliera linjernas handel på Östasien föranleddes af den
osäkerhet, som vållades genom elen ~·yska regeringens stoppande af ångare, hvilka misstänktes föra krigskontraband.
Spänningen nådde sin höjd i Malackaaffären, som resulterade
i att de ryska kryssarn e drogos tillbaka ur Röda hafvet. Ehuru
visserligen en del irriterande händelser seelermera inträffat,
måste man dock medgifva, att kriget haft vida mindre inflytande på den internationella handeln , än man haft anleduing
vänta .
Ett storartadt förslag till unelerlättande af världshandeln
har und er året blihit väckt. På grund af de trakasserier, särskilclt i fråga om mätningsregler för fartyg, som sjöfarten är
utsatt för frän styrelsen för Suez-kanalbolaget, ha[va engelska
facktid skrifter bragt på tal frågan om an läggandet af en ny
Suezkanal bredvid elen gamla. Man utgår visserligen frän
handelssjöfartens intressen , men under frågans debatterande
har det tydligt framgått, att äfven andra, för det brittiska
världsväldet långt viktigare synpunkter, ligga bakom förslagets
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framställande. Det har öppet framhållits, att då Suezkanalen
går genom ett territorium, som i verkligheten, om i:in ej till
namnet, är engelskt, så bör England där äfveu äga en vattenväg, som det efter behag kan skydda och använda uteslutande
för eget behof. Så länge endast den nuvarande, internationella kanalen finnes, kan tra1-iken där Yid en kritisk tidpunkt,
exe mpelvis om England hastigt behöfver skicka stora truppförstärkningar till Indien , helt enkelt stop pas genom ett »mJssöde », såsom en bandelsångares strandning eller sänkning i kanalen. Frågan föreligger ännu blott på papperet, men i betraktande af dess stora betydelse för England) både såsom
världsmakt och handelsstat, skulle det ej vara förv ånand e, om
clenna tanke inom en nära framtid omsättes i handlin g.
Såsom förut framh ållits, har år 190-± varit ett dåligt år
för skeppsfarten. Det pågåe nde kriget i Östasien bar visserli O'e n gifvit anledning till en vidsträckt bandel med båda de
k;igförande maktema, och framkallat en motsvarand e efterfrågan på tonnage. Resultatet torde äfven hafm varit gynsamt
för de jämförelsevis få rederier, hnfvndsakligen tyska, som tag1t
d el i denna handel. Däremot hafva Förenta staterna, fordom
fraktmarknadens förnäm sta stöd, praktiskt taget icke haft n ågon spannmål eller bomull att exportera, till följd af dåli g
skörd och ökad kon sumtion i hemlandet, så att allt det lösa
tonnage, som i vanliga fall haft arbete på denna trade, måst
söka sig till andra fraktmarknader . Canada har visserligen
haft en god skörd, men till följd af öfverflödet på tonnage
hafva frakterna bållit sig synnerligen låga Frakterna till och
från Svarta hafvet, Donauländerna och i\iedelhafvet, äh-ensom
Östersjön, hafva under året likaledes varit låga och ofta nog
förlustbringande .
De marknader, som räddat situationen, hafva varit Indien, Australien och Argentina till följd af de rika spannmålsskördarna i dessa länder. Indien har skaffat goda återfrakter
för de ångare, som i börian af året utsändes till Östasien, och
en massa ångare hafva äfven gått dit i ballast från Medelhafvet. Argentina har äfyen gifvit arbete åt en stor del af det
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tonnage, som eljest gått på Förenta staterna. Med hänsyn till
de goda skörderesultaten där anser man, att La Pl ata-handeln
äfven i år skall erbjuda riklig sysselsättning åt skeppsfarten.
H vad denna handel för öfrigt beträffar, bar en speciell rörelse
uppstått på grund af im port af maj s från La P lata till ryska
Svartahafshamnar och hamnar vic1 Adri atiska hafvet, och bar
denna maj simport antagit högst betydande dim ens ioner.
H vad särskild t den svenslm sjöfartsnäringen beträffar, så
bar äfven denna endast ledsamma erfarenheter att anteckna
för året. J ärnexporten har varit n ågot större än föregående
år, men träex porten fortfarande betydligt reducerad, och detta
har naturligtvis inverkat på den svenska handelsflottans möjligheter att finna sysselsättning. Malmexporten har visserligen
fortgått i fullt normal skala, men den del däraf, som kommit
på svenskt tonnage, bar måst slutas till för rederierna allt annat än förd elaktiga priser. Under höstmånaderna pågick en
liflig spannmålsimport från ryska Östersjöhamnar, och man
hade väl häraf kunnat vänta fördelar för svenskt tonnage. På
grund af konkurrensen voro emellertid äfven härvidl ag frak terna mycket låga . Våra linjebåtar tyckas i år i allmänhet
hafva gjort mindre goda affärer, och detta gäller delvis äfven
kustfarten .
Som slutomdöme kan man säga, att det väl knappast
någonsin förr varit så dåliga ticler för rederierna, som de,
hvilka vi nu genomgå i elen allmtinna fraktfarten. Man har
rec1an länge sagt, att sämre kan det ej bli, men sämre blir
det, eller åtminstone icke bättre, ty fraktmarknaden är underkastad samma lagar som handeln, att när det blir öfverproduktion, så blir stHlluin ge n ohållbar. I sjöfarten , so m i allt,
beror framgängen på att tillgång och efterfrågan motsvara
bvarandra. Så länge det finnes för mycket fartyg blir afkastningen nästan ingen, eller ingen.
De stora industriländerna, som hafva m ycket manufakturgods att utföra till aflägsna länder, upparb eta sina regnliera
ångbåtslinjer, och göra detta på ett synnerligen intelligent sätt.
De hafva del vis inskränkt antalet af sina dyrbara s n ab båugare,
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och bygga i stället en mängel ångare med billigare driftkost kostnade r, där hastighe ten är H a lB knop. De taga med
dessa fartyg passager are till något higre afgift, men dessa passagerare afgifter gifya dem dock en afseYärd fördel, och slå vidare under sig allt manufak turgods, som står att få. Sådana
ångare byggas nu i enorma storlekar , såsom tidigare i denna
berättels e påpekats , ända till 20,000 tons och därutöfYer. Full
last till hög frakt kunna de aldrig påräkna, utan de draga till
sig till lastkomp lettering tungt gods (järn o. d.) eller massgod s
(spannm ål o. d. ) till så låga frakter, att äh-en fartyg med de
billigaste driftkost nader ej kunna gå med enbart sådant gods.
De uppsaml a exempelv is på detta sätt järn från SYerige, och
taga det till sådana frakter att direkta båtar härifrån ej kunna
konkurre ra därmed, samt äro dessutom genom siua täta afgångstid er synnerlig en bekväma för handeln. På så sätt skeppa
vi vårt järn till Newyork för cirka 10 sh. per tons, och rlet
är en ren on1öjlighet att äfven med det förd elaktigas te fartyg
segla direkt med en hel last, som endast betalar denna frakt.
Det vore en gihen förlust.
Den enorma tillväxten af tonnage på de regnliera traderna borttage r m den allmänn a fraktfart en. allt som är lönande, och lämnar åt de yanl iga lastbåtar na endast massgods,
som betalar dålig frakt - dålig, därför att det är för många ,
som kasta sig på en marknad , där gods finnes att få. Eäknar man rätt, med nödig afskrifni ng för materiele ns försämring, så hafva dessa båtar, huru modern a och besparan de de
än varit, redan länge ej burit sig, men nu har det Yerkligen
blifvit så dåligt för sådana fartyg, att det oftast ej kan Yara
tal om afskrifni ngar. ~lan får yara glad, om de kontanta utgifterna verkligen seglas in. Kolfrakt ern a exempel vis äro så
låga, att enda förd elen att gå med kol är att fartyget får ett
billigt bränsle för sin resa, och i fiera fall torde frakten för
el en last de föra fram ej täcka de kontanta utgiftern a för
resan.
En annan stor olägenhe t för fraktfart en äro de höga subsidier, som i Yissa länder, exempelYis Frankrik e, betalas till
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lastdraga re. Subsidie rna där beräknas per tons och tillrygga att det kan löna sio·
lagd di stans, och äro så hö!la,
"' för fran~
ska redare att låta stora segelfart yg segla ut till Australie n i
ballast, och därifrån taga hem en spannmå lslast till en frakt,
som ingen annan kan konkurre ra med. En sådan resa betalar sig dock väl, på grund af subsidie rna, och till följd af denna
osunda konkurre ns blifm andra länder, där subsidier ej betatas, lidande. Ryktesvi s förspörjes, att underha ndlingar af denna
anlednin g län, pågå emellan engelska och tyska regering arna
om att från deras hamnar, såväl i hemland et som kolonier na
'
helt enkelt utestäng a dc nationer, som betala dylika subsidie r.
Med dessa fakta för ögonen kan det synas Yara en dårskap att bygga nya fartyg, och ändock byggas ständigt sådana . Förklari ngen härtill torde ligga i, att den moderna
skeppsby ggnadste kniken oupphör ligt åstadkom mer allt billigare
fartyg, där driftkost naderna bringas ned till ett minimnm .
Detta frestar rederiern a att köpa under elen dåliga tiden, för
att Yara rustade när bättre tider komma -- men dessa synas
vara bra aflägsnR. Ju mera nytt tonnage, som införes i n;arknaden, desto större blir konkurre nsen, och des to mera presilas
frakterna ned, så att fartygen måste segla utan förtj änst.
Det har så ofta uttalats beklagan de öfnr, att utvecklingen af den svenska sjöfarten ej l1åller jämna steg med utlandets. Yi borde hafya direkta transatla ntiska ångbåtsf örbindel ser, vi borde hafva en marinhy poteksba nk o. s. Y. Om de direkta transatla ntiska linjerna är bär fö1·ut tnlaclt. De stora
världsha mnarna Hambur g, Antwerp en, London, Hull , LiYerpool m. fl. slå uneler sig allt det lönande godset, och då Yi
själh-a ej haha något nänmYä rdt lätt manufak turgods att exportera , så är det mer än tvihelak tigt, om vi n ågons in skulle
kunna konkurre ra med linj erna från dessa hamnar. H Yad åter
marinhy poteksba nken angår, så måste den frågan oYillkorligen
framstäl las: kan det nr kligen vara rådligt att under nuvarande förhållan den bygga fartyg för lånade penninga r') Sjöfarten är dock en näring, som, om någon , måste c1rih-as med
eget kapital, ty afkastnin gen är unel erkastad så många äfven-
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tyr, att det belånade föremålet, fartyget, kanske ofta ej lämnar någon afkastning alls, utan tvärtom, och samtidigt minskas det år efter år, enligt naturens lag, i värde. Har ej låntagaren ~ redaren ~ enskild förmögenhet, hvarmed skola d&.
räntor och kapitala[betalningar på skulden i så fall betalas?
Nya, mera ekonomiska fartyg byggas ju alltjämt, och kapital
som ligga i de gamla förvandlas allt mer och mer till skrotvärde. Fartyg, byggda för 5 a 15 år sedan, och som ej gå på reguliera trader, h afva nu ett värde af kanske tredjedelen mot
hvad de kostat.
Kommerskollegium har redan en gång, för år 1904, fått
ett belopp af 5 millioner kronor för att uuderstödja rederinäringen, och för närvarande önskas för samma änd amål ytterligare en liknande summa.
Månne detta är lyckligt ?
Sveriges rederinäring har hittills som regel stått på en
mera solid fot än exempelvis grannlandets. Skulle en ödelägguncle kris inträffa, hvilket icke synes uteslutet i betraktande·
af den öfverflödande tillgången på tonnage i världshandeln, så
svnas utsikter finnas för att vårt land skall kunna genomgå
clenna med mindre inverkan på hela landets välstånd, än hvad
fallet skulle vara i många andra länder ~ såvida ej äfven
bos oss låneväge n i stor skala beträdes.

Till fortsättat~de af i denna tidskrift brukliga statistiska
redoO'örelsen
för svenska handelsflottan lämnas ur senaste till
o
buds stående kommerskollegii underdåniga berättelse för år
1902 en redogörelse för svenska hand elsHottans ställning m. m.
vid slutet af sagda år.
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Segel fartyg.
Antal.

Tons.

.rl.ngfartyg.
Antal.

Tons.

Befintliga vid årets bö r...::j_at_L_.._._.. _.. _. __2~,1_6_0_ _
29_8....:.,5_8_9_ _9_43_ _3_4_1.:....
,6_2_2_
~y byggda inom riket .............. .
43
25
3.962
3,621
Föryärfvacle från utrikes ort .... ..
54
13,129
21
25,998
Ökning hos förbyggda eller om·
mätta .............. ",;_"....:."....:."....:."....:."_. ....:.
" ....:.
' _ _ _ _ _ _1.. .:.0. . :.7_ _ _ _ _ _1.:...
,2_2_3_
Sum ma ökning
96
17.198
46
30,842

Förolyckade .......................... .
80
14,685
11
8,735
Konrlemnerade eller slopade .... ..
117
13,794
11
1,867
Öfvergångna i utländsk ägo .. .. ..
24
15
7,762
4,590
Minskning hos förbyggda eller
om mätta ............. _.. _.. _.._.._.._.._.._ _ _ _ _ _ _3....:.2_3_ _ _ _ _ _7_62_
Smmua minskning

221

3(),564

37

15,954

Befintliga vid årets slut .......... ..

2,035

279,223

952

356,510

Resultatet af de mtd er året inträdda förändringarna är,
att segelflottans fartygsantal minskats från 2, 160 till 2,035 och
dess dräktighet från 298,589 till 279,223 tons, medan ångfartygens antal stigit från 943 till 952 och deras sammanlagda
tontal från 3-11,622 till 356,510. I det hela har alltså året
1902 att uppvisa en minskning hos den svenska handelsflottan
af 116 fartyg och 4,4 78 tons. Denna minskning får emellertid icke ensamt tillskrifvas redogörelseåret, utan är i verkligheten att fördela bufvudsakligen på de närmast föregående
åren. Det har nämligen visat sig att en mängd fall af förlisning, kondemnering och slopning icke blifvit i författningsenlig ordning anmälda, och hafva dessa nu, i den mån säkra
uppgifter erhållits, r edovisats för år 1902, för hvilket antalet
afförda fartyg följaktligen blifvit ovanligt stort.
Till jämförelse med närmast förflutna tid intagas bär
jämte 1902 års siffror motsvarande uppgifter för åren 18971901 , hvarvid med
betecknas ökning och med ~ minskning :

+
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Angfartyg.
Tons.
Antal.
+28,672
+30
+31,358
+31
+ 32,427
+55
+26,684
+39
+ 16,517
+32
+ 14,888
+ 9

segelfartyg.
Tons.
Antal
-1,365
"1897 ········· -11
+ 1,902
+ 2
1898... ... ...
-2,144
+36
1899.... .....
- 561
+36
1900... ... ...
+9,902
+ 84
1901.........
-19,366
1902 ......... - 125

Segel- o. ångfartyg.
Tons.
Antal.
+27,307
+19
+33,260
+33
+30,283
+91
+26,123
+75
+26,419
+ 11G
- 4,478
-116

Antalet och tontalet af de fa rtyg, som enligt lwad ofnm
nämnts i verkligheten redan förut upphört att tillhöra den
s\'emka handelsflott an men först år 1902 afförts, utgjorde:

Förolyckade ..
Upphuggna , slopad e eller kondemn era de
Öfvergånge n i utländsk ägo .........
Afförda på grund af ommätuing

För år 1902 och de närmast föregående fem åren meddelas här nedan en jämförande tablå öfver antalet och tontalet af de segel- och ångfartyg, som hvart och ett af dessa år
upptagits dels såsom nybyggda inom riket eller förviirfvad e
från utrikes ort, dels såsom förolyckade , kondemnera de , sloa i utländsk ägo:
el ler öfvero·åno-n
pade
c
b
o
Nybyggda inom riket.

l
.Ar.

.Angfartyg .

segelfartyg.

Förvärfvade från utrikes
ort.

l

.Ångfartyg.

l
l

Segelfart~·g.

Antal. l Tons. Antal. l Tons. Antal. l Tons. Antal. l TonR.

1897
H398
1899
1900
1901
1902

...... ..... .. .

············ ···
···············
···············
...............
...............

25
31
34
23
42
42

l

l

2,7491
3,673'
3,176
1,398
3,506
3,962

i

l l Tons .
1897
1898
1899
1900
1901
1902

l

3,4491
2,424
5,315
3,739
3,779
3,621

,-\ngfa~ F:egelf~

il

Tons.

1

Jngfart.

~ l Tons. &l Tons.

1

Öfvergångna i utländsk ägo.

Segelf~ Ångf~~

il

Tons.

~ l Tons. l
16~

6,263
51 1,4951 141 3,202!
733 21 6,301 14 3,966
5,551 66111,307 16
6,5611 63 10,591 5 1,0161 14'· 5,282 21 12,132,
111 18, 6,370 13 6,453 1
2,431 431 6,526 3
40" 201 8,335 11 6,397 1
3,528 ' 31 5,1331 l
8,735 ,117113,794 11 1.8671 24 7,762 15 ( 4,590

l 39 7,7721 7i 2,6401 521 9,586
49 8,697 J G
381 8,1261 71
31 7,964 5
171 3,409 61
80 14,6851 11

69 117,244: 37 135,556
39,3721
107 24,073 45
46,922
117 19,0671 53
31 , 619 l
105 19,3311 38
110 23,5091 22
22,5031
25,998
54 13,129, 21

Kondemnerad e eller
slopade m. m.

Förolyckade.

l Scgelfart.

21
22
35
22
28
25

.

1
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segelfartyg.
Antal. Tons.

Ångfart.1·g.
Tons.
Antal.

41

6,-:1-H

1,077

79
7

8,005
] ,966

l

11-±
1-16
50

4
2

Summa 127 16,-±02
1,386
8
om
segelfartyg
221
afförts
1902
år
hafya
Sammanlag dt
de
utom
alltså
tons,
16,192
36,2-H tons och 37 ångfartyg och
förutnämnd a 94 segelfartyg om 19,83G tons och 29 ångfartyg
om 13,806 tons.
Af de u nder år 1002 förolyckade fartygen lämnas här
nedan ett sammandra g af de fall , då fartygets beskaffenhe t
eller öfverlastnin g kunna hafva framkallat eller bidragit till
inträi'fad sjöolycka, nämligen:
Förlista genom sjunkning efter att hafm sprungit
.. .. ... ... .. .
läck .. .
Kondemner ade efter att bafva sprungit läck ...
Öfvergifven på öppen sjö .. ... ... .. .. . . . . . . .
Försnmna med man och allt

Antal.

Tons.

G
4

J ,G-±6
66-±
90
1,792

l
5

Summa 16 -±,lDO
I förhållaude till hela fartygstillgå ngen vid l 002 års ingång utgjorde samtliga fyra gruppers fartyg 0 ,52 proc. och de
hänn e först angifna gmppernas fartyg - förlista eller kondemnerade efter att haha sprungit läck - endast 0.32 proc.
MotsYaram1 e relationstal med afseende på dräktighete n Yoro
resp . 0 ,G5 och 0,3G pro c.
Hemmahöra nde i rikets städer och köpingar Yoro af segelfartygen 692 (3-l-,o proc.) med en samfälld dräktigh et af
13-±,072 tons (-±8,0 proc. ) samt af ångfartygen 768 (79,6 proc.)
mätande tillsammans 336,232 tons (9-±,o proc.), medan till lands-
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Procen tförhål lanclen a härför äro följande:

bygden hörde af de förra 1,3-!3 (66,0 proc.) med 145,151 tons
(52,o proc.) och af de senare 19-! (20,-t proc.) med 21,278 tons
(6,0 procent) .
De svenska städer, hvilkas baudelsfartyg vid 1!)02 års
slut hade en totaldräktigbet öfverstigande 10,000 tons, voro
följande:
segelfartyg.
.lntal. Tons.
Gö tebo rg ... ..... .. ... ..
Stockholm ............
H el singborg .........
1\blmö .......... .. ......
Gäfle ········· ·· ······ ·
Oskarshamn
Simrishamn .........

58
37
55
26
12
51
26

21,887
5,888
13,775
10,2 72
5,631
7,885
10,416

Å ngfartyg.

Antal.
200
177
48
17
25
7

Tons.
10G,423
76,926
52,040
10,257
13,955
3,947

f:lumma.
Antal.
Tons.
258
214
103
43
37
5H
26

128,310
82,814
G5,815
20,529
19,586
11,832
10,416

Medan, såsom häraf framgår, Göteborg år 1902 både i
fråga om segelfartyg och ångfartyg intog främ sta rummet,
kom visserligen i andra rummet Stockholm i afseende å såväl
summa segel- och ångfartyg som särskildt ångfartyg, men däremot icke i fråga om särskilett segelfartyg, i hvilket afseende
andra rummet iutogs af Helsingborg.
Huru den svenska hnndelsflottans fartyg fördelade sig på
olika dräktighetsgrupper vid slutet af år 1902 framgår af nedanstående tabell:
segelfartyg.
Antal. Tons.

Angfartyg.
Antal. Tons.

Hkr.
14,427
lG,GOO
36,411

54
35
23
lO

23,921
41 ,699
44,673
56,856
35,228
24?210
20,796
19,320
12,520

187
133
228
78
49
38
47
85
98
9

6,441
9,706
30,028
18,989
16,898
17,032
:28,155
71,155
131,791
26.315

15,128
14,722
21,294
42,527
72,341
11,580

Summa 2,035

279,223

952

356,510

2G7,9!J'

20 intill
l ) Om
50 tons
2) ,
100 >
50
200 ,
3)
' 100
4) >
300 >
200
400 >
5) >
300
500 >
400
6) >
700 >
7) . >
500
1,000 >
700
8) >
9) > 1,000
2,000 '
10) > 2,000 tons och däröfver

679
598
308
2:!5

103

22,~JG8
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Grupp.

.,

1)
2)
3)
4)
5)
lj)

7)
8)
9)
10)

segelfartyg.
Antal.
Tons.
33,4
29,4
15,1
11,1
5,1
2,6
1.7
1,1
0,5

8,6
14,0
1G,o
20,.J
12,6
8 ,l7,-!

G,!J
4,.)

.Angfartyg.

Antal.

Tons.

Hkr.

HJ,G

1,8

5,-1

14,0
24,0
8,-•)

9... ,l-

6.2
13,0

0,2

4,0
4,!)
8,n
10,3
0,9

8,4
5,3
4,7
4,8
7,0
20,0
37,0
7,4

8,6
5,(1

5,;)
7,0

15,9
27,0

4,3

Af ofvanstående framgår , att, såsom grupperna här anordnats, största antalet segelfartyg, eller 33,-t proc., finnes inell er 2-i ' 1
åno"fartvo·
om den första ...grur!l)en och största antalet
.lb'
'
b
proc., inom elen tred je, medan i fråga om samfälld dräktighot
den fJ'ärelen största betydelsen tillkommer bland seaelfart\·o·en
.;n
a
de gruppen med 20,± procent, bland ångfartygen den nionde
med 37 ,o procent.
Men om man för Yinnancle af en jämnare gruppering
sammanslår de håda första dräktighetsgrupperna till en och
förd elar de högre grupperna efter jämna hundratal, så befinsom åno·farnes det, att i fråga om antalet såväl inom seaelb
o
de ojämäro
tons
00
l
under
storlek
en
af
fartyg
tygsflottan
förligt talrikaste, medan med hänsyn till elen samfällda dräktigh eten, hvilken bäst torde uttrycka de olika gruppernas Yerkli ga betydelse, bland segelfartygen de båda grupperna om 20100 och 200--300 tons spela den största rollen , bYaremot bland
ångfartygen de båda grupperna om l 00- 200 och 700-800
tons intaga de främ sta rummen.
II vad förhållandet emellan segel- och ångfartyg beträffar,
ställde sig detta vid 1902 års slut sålunda, att de förra utgjorde 68,1 proc. och de senare 3l,'J proc. af hela antalet fartyg, hvaremot i fråga om dräktighet segelfartygens andel endast uppgick till 43 ,\J procent mot ångfartygens 56,1 procent.
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Denna skillnarl i det inböreles förhållandet mellan de båda
fartygsslagen , allt efter som det ses ur antalets eller tontalets
synpunkt, sammanhänge r gifvetvis därmed, att ångfartygen
äro relativt talrikare representerade inom de högre dräktighetsgrupperna, hvilka, om därtill räknas fartyg om 500 tons eller
däröfver, upptaga 25,1 proc. af ångfartygens, men endast 3,3
proc . af segelfartygens hela antal. Ett uttryck af samma skillnad är äfven den olika med eldräktigheten, uppgående för segelfartyg till 137 tons, m en för ångfartyg till ej mindre än
37-1 tons.
Huru detta förhållande utv ecklat sig seelan år 1870 framgår af efterföljande sammaoställni ng:

Ar.
1870 ......
1875 .... ..
1880 ......
1885 ......
1890 ..... .
1895 ......
1900 .. ... .
1901.. ....
1902 ... ...

Angfartyg. :.'vledeldräktighet.
segelfartyg.
Tons.
Tontal.
Antal.
Tontal.
Antal.
o;o Segelf. Å ng E.
o;o
o/o
o/o
S~J,1

8-!,3
82,6
77,9
73,8
73,5
G9,5
G9,6
68,1

92,0
83,6
85,1
78,7
72,4
62,5
47 ,0
4G,6
43,0

10,0
15,7
17,4
22,1
26,3
2G,5

30,5
30,·1
31,9

8,o
16,<1
14,0
21,3

27 ,6
37,5
53,0
53,·1
56,1

106
119
129
132
129
1MJ
13:J
138
137

75
125
108
125
13~

247
357
362
374

I fråga om fartygens användning saknas uppgifter beträffande ej mindre än 126 segelfartyg om 9,404 tons och öO
ångfarty2: om 3,-108 tons, eller tillsammans 176 fartyg om 12,8 12"
tons. Af öfriga till vår handelsHatta räknade 1,909 segelfartv o· mätande tillsammans 269,819 tons , och 902 ångfartyg,
J b'
med en sammanlagd dräktighet af 363,102 tons, hafva 3-1 segelfartyg om 3,677 tons och 36 ångfartyg om 4,666 tons under år Hl02 ej varit till handelssjöfart använda, utan antingen varit upplagda i hamnarna eller ock användts uteslutand e
såsom fiskefartyg eller till annat, ej med handelssjöfarte n dir ekt sammanhörand e ändamål. Till verklig handelssjöfart bafva
däremot under år et användts:

209segelfartyg.
Antal. Tons.

Ångfartyg;.
Antal. Tons.

I fart endast mellan utländska hamnar ..... .
40
24,812
13
13,122'
direkt fa rt m ellan svensk och utländsk
hamn
95,297
395
152 143,678 .
I fart såväl mellan svenska som mellan
svenska och utländska hamnar............. .. 899 117,962
252 141.091·
I fart endast mellan svenska hamn ar ... ... fi41
28,071
450
50,545
--------------~~~~~~~~·
Summa använda fartyg 1,857 266,142
867 348,436 .
I

,.

Medan sålunda största antalet segelfartyg eller nära 50·
proc. sysselsatts i fart såväl mellan svenska som mellan svenska och utländska hamnar, har största antalet ångfartyg, mer
än 60 proc. , haft sin användning uteslutande i fart mellan,
svenska hamnar. Af ångbåtsHottans tonnage hafva dock dessa
sistnämnda ångfartyg r epresenterat blott en jämförelsevis obe-tydlig del, 14,5 procent, medan af detsamma 81,7 proc . gått
antingen i direkt fart mellan svensk och utländsk hamn elleri fart såväl mellan svenska, som mellan sv<:nska och utländska
hamnar, och 3,8 proc. i fart endast mellan utländska hamnar.
Efter det olika byggnadsmater ieJet fördelade sig svenska
handelsflottan sålunda:
segelfartyg.
Antal.
Tons.

Ångfartyg.
Antal. Tons.

Summa.
Antal.
Tons.

Af trä ........ .......
> järn ............
trä och järn ...

1,989
34
12

255,14~

19,834
4,240

44
789
119

4,228
338,274
14,008

2,033
823
131

259,377
358,108
18,248

Summa

2,035

279,223

952

35G,510

2,987

63fi,733

)

De motsvarande relativa talen voro:
segelfartyg.
Ångfartyg.
Antal.
Tons. Antal. Tons.
AE trä
······························
järn ...........................
trä och järn ······ ······ ···
)

)

"/o
97,7
1,i
0,6

o;o
91,.~

7,1
1,5

o/o
4,6
82,9
12,5

Summa.
Antal. Tons.

o;o.

o/o

o/o

1,2
94,.9

68,1
27,5
4,4

40,8
5G,s
2,9

3,9

Sålunda utgöres den svenska hand elsflottan, efter fartyasantalet seclt, till mera än två tredjedelar af träfartyg och
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mera än en fjärdede l af järnfarty g, uneler det att farty~e\l ~f
:bla 1cladt byganad sämne endast uppgå till -±,4 procent a 1e a
o
tl 1 t Räknar
man däremot ef ter cl ra··kt.l g·l1 eten , såc befinnas
:.
a.~1. afear.tyae~ utgöra nåaot mera än hälften (56,3 proc,), trafarJarn < b
b
d
1 ···
tygen 4.0 s proc. och fartygen
af hå e trä oc 1 ]arn endast 'J- ,Q
af ' hela tonnaget . Skillnad en i detta hänseend~ mellan
procl.- ocl1 ånafartv g visar sig vara starkt utprägla d , I det att
·seae
b
J
t ·~konstruktionen är lika förhärsk ande blancl d e r·orra, s·om
Ic
.
Af seaelfiot tans hela tonjärnkons truktione n bland c1e senar~.
.. . _"'
r•
•
olt:ll1Cla 91 ± I)rOC. pa trafart' g och blott / ,l proC
nao·e Jwmma Sa<
c
'
•
.•
o
·b
;
t
fl
tt
påb järnfarty g, medan de motsvara nde talen for an g a s o an
.utgjorde resp. 1,2 och 9-±,9 procent.
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Carlsk1·ona stations betydelse för Sveriges
försvar.
A nförande, hållet i K ung l. Örlogsma nnasällska pet den l mars 1905,
af dess ordförand e, konterami ralen C. A. 1-lj~~lhammm· .

l.

Inledni ng.

Den uppmärk samhet, som flyttning en af flottans station
i Stockhol m under en följd af år tilldragit sig, synes naturli gt nog hafva ökats ju närmare tidpunkt en för ett genomförande nalkas. Det är emellerti d hufvudsa kligen den dagliga
pressen, som genom mer eller mindre inspirera de och fackmässiga bidrag, hållit frågan vid !if hos allm änheten. Den
militära facklitte raturen har däremot hittills föga inlåtit sig på
en pröfning och bedöman de häraf, då frågan alltjämt varit
föremål för utrednin g hos vederbör ande myndigh eter och ännu
ej, så vicH man vet, därstäde s erhållit sin slutliga lösning.
Den lojalitet, som därigeno m visats, torde ej böra underkän nas. Den har säkerlige n icke härledt sig från bristande åsikter utan snarare från en önskan att låta den erforderl iga utredningen pågå utan tryck af tillfälliga , mer eller mindre vederhäftiga och subjektiv a uppfattn ingar. Emellert id förekom för
något öfver ett år sedan ett undanta g från denna uppfattn ing,
då nämligen i detta sällskap en ledamot, i ett föredrag benämndt »Stockho lm eller Carlskro na ?» , sökte påvisa nödvändigheten att redan i fred förflytta Sveriges kustflotta från Cm·lsTidsk?·ift i Sjöväsendet.

14
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krona till någon plats i Stockholms skärgård, enär denna Hotta
eljes skulle blih'a utsatt för att afskäras från sitt egentli ga ocll
bästa operationsområde . Detta anförande har som bekant jämväl blifvit infördt i sällskapets tidskrift. Så har däremot icke
Yarit fallet mod den diskussion, som ägde rum efter förEdragets slut, och h varuti fl ere af sällskapets ledamöter togo ·del,
för att gendri f va de åsikter, som utvecklades i Jet nämnda
föredraget, ooh som sålunda ingalunda få anses utgöra en exponent för örlogsmannasällska pets egen uppfattning i frågan .
Jag skulle icke nu, sedan mer än ett år passerat, hafva
återkommit härtill, om icke en ledamot af Rikselagens andra
kammare vid remissdebatten den 23 sistlidne januari såsom
stöd för sina åsikter erinrat just om detta föredrag och därvid kommit till konsekvenser , som kunna medföra de allra
största rubbningar i vårt sjövapens utveckling. Såluncla framhålles beträffande Carlskronn, att in gen säkerhet förefunnes,
att Hottans mobilisering där kunde ostördt fortgå., enär stor
»Sannolikhet förelåge, att hon därstädes vid krigets början
blefve instängd o. s. v.» Vidare att då »frågan om tiottans
hufvurlstations fiyttning eller dess ökning bär uppe tränger sig
fram med oemotståndlig kraft» , man icke borde alltj ämt öka
antalet byggnader och allt hvad därtill hörer i. Carlskrona».
Som en följd häraf framhåll es olämpligheten af att bevilja
199,000 kronor till en »mobiliseringskaj vid en station, där
ingen säkerhet finnes, att flottans mobilisering ostördt kan fortgå >> . Vidare att 300,000 kronor till ökning af Hottans sj ukhus i Carlskrona är onödigt, då hufvudstyrkan af personalen
skall ligga i. Stockholm, och slutligen att om till bufvudstationens förfl y ttning till Stockholm kommer att åtgå att helopp
af cirka 30 millioner kronor, »då är det icke lämpligt att
komma till riksdagen och begära mellan tre och fyra millioner kronor i extra anslag för nybyggande af fartyg» .
Då htir dragna konklusioner utan tvifvel måste anses
framgå ur rlo gifua premisserna och således stå eller falla mod
dom, så är ju af största vikt att undersöka hållharbeten hos
dessa, från det berörda föredraget hämtade premisser.

2J3 -

Jag anser för detta ändamål lämligast att i korth et här
sammanfatta de inl ägg mot föredragets innehåll, som gjordes
uneler den efter föredragets slut förda diskussionen, hvilken af
mig inleddes, samt därtill foga lwad som kan anses inverka
på frågans nuvarande ståndpunkt.

Il.

l~

Flottans strategiska användning.

At föredragets första afdelning ägnades under diskussionen allmänt erkännande för dess öfverskådliga uppställningsform . Enligt förebilden af Mallans akademiskt affattade och
försvarade satser, upptages här en omfattande redogörelse för
vårt lands läge, sedt ur olika synpunkter, och för vår flottas
användnin g. Såsom ett allmänt r es ultat af dessa satser framgår den stora fördel vår flotta bar genom att kunna yälja det
lån ga Fikärgårdsområdet vid vår östra kust såsom operationsområde under krig. Där visas huru flottan, hvars hufvaduppgift blir att skydela vår sjögräns mot en större landstigningsGxpedition öfver hafvet, med tillämpning af Heet-in-being principen skall i detta skärgårdsområde hålla sig oskadliggjord »tills
flenel en är betänkt på att utskicka denna landstig nin gs9xpedition ». Vågar han e u dy lik expedition »skall den omintetgöras genom förstörelse ». För detta ändamål »hör mau bafva
så många rekognosceringsfart yg, sow kunna undvaras fråu
huf vudstrykan, i öppna sjön med order att observera elen
fi entliga transportHottans sammandragning ooh rörelser och
att imapportera desamma ». Mot dessa strategiskt riktiga
grundsatser finnes ju intet att anmärka, och visserligen kommer b varje befälhafvare att så viclt möjligt tillämpa dem. Men
förtänksam och erfaren befälhah·are lä re r vara san bo· viingen
•
msk nog att boppas på ett så idealiskt förlopp af kriget som
det angifna. Föredraganden fullföljer ock själf de enkla argument, som tjäna att kullslå den lockande teorien . Han säger
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om fiend en : »handlar han strategis kt rikti gt, utsänder han antagligen alla ti ll gängli ga rekognos ceringsfa rtyg, för att dels ta~a
kännedo m om !war svenska Hottans hufvuds tyrka befinner sig,
dels undanträ nga och förstöra alla våra regognosceringsfa~tyg
som finnas i öppna sjön ». Utan tvifvel kommer detta att bhfva
en fiendes uppgift, och vi böra förutsätt a att han åtmin stone
del vis skall lyckas. När därför föredrag anden y ttrar att »Våra
rekognos oeringsfa rtyg, tillhöran de yttre bevaknin gen, böra göra
allt i si n makt att följa transport Hottans sa mmandr agmng och
därom ticlt och ofta inrappor tera till högsta befälhaf varen » så
'ir detta en hvpotes som har ytterst ringa utsikt att vinna
; il lämpnin g i k;·i gets ~livar. Fi enden lär icke ä fv en enligt föredraganel ens beräknin gar utsänrla sin transport Hotta, innan han
tillkämp at sig ett visst herravälc la till sjöss, och ett sådant lärer framför allt afse rubband et af vår rekognos ceringstj änst.
När vidare föredraga nelen påpekar att sedan fiendens transport flotta utlöpt, det är ,, af största vikt, att högste befälhaf varen
för vår flottas huf vuclstyrk a oupphör l igt hålles und errättad om
transport Hottans rörelser» samt ti ll ägger, att när han >>erhållit
siiker kännedo m om elen fientliga tra nsportflottans befi ntligh et,
kurs och sannolik a p u nkten för landstign ingen, går han med
s;;uulad ~tyr lm ti ll sjöss unel er skydd af mörker och forcerar
kortaste vägen mot transport flottan samt gör sitt bästa i att
anfall a och förstöra denna >> , så inses lätteligen att äfven detta
är teoretisk a utl äggninga r, som i verklighe ten aldrig få tilllämpning . Ä f ven om vårt rekognos ceringsv äsen vore fullt
orubbba dt då fienden utsänder sin landstign ing sfiotta, hvilket
dock ingen förtänks am sjöstrate g kan förutsätt a, så lärer föga
sannolik het förefinna s att vi skola erhålla säker kännedo m om
hvar denna fi otta i ett gifvet ögonblic k befinner sig, eller om
des~ kurs eller sannolik a landstign ingspunk t, men än mi n d re
känn edo m lära vi få därom, ifall fienden bandlat efter riktiga
strategis ka grunder, en för utsättnin g som vi göra klokast i att
. antaga, ty ett underska ttande i otid af fi en dens förmåga straffar sig alltid förr eller senare. Det sannolik aste är därför att
när en fiende funnit tiden inne att utsända en landstign ings-
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flotta, skola vi sväfva i den allra största ovisshet om h vari från
och hvarthän den na flotta kommer och går. Vi skola vilseledas af osanna rykten och skenföre tag i sådan grad att helt
visst många onyttiga utfall skola iscensätt as och ändå kanske, när ulfven kommer , ingen styrka vara till hands att
»under skydd af · .. irker» kunna »forcera kortaste vägen mot
transpor tHottun >> . H vilka slutsatse r skola vi nu närmast draga
häraf? J o, att det vore en i bög grad astralogi sk oc h således
oförsvarl ig handling att vid första budskap om en befintlig
landstign ingsfiott a låta hela vår samlarle styrka gå till sjöss,
att uppsöka det ovissa målet. Å andra sidan få dylika budskap ingalund a ignorera s. Meu allt får ej sättas på ett kort
och hela vår flotta ej använda s till ovissa ändamål. Detta
k unde hafva varit berättiga dt och nödvänd igt, då flottan bestod af ett fåtal pansarfa rtyg. At.t numera vid första budskap
om en transpor tfiattas tillvaro mot denna löpa till strids med
vårt hela du ssin pansarbå tar vore ett företag, som väl få befälhafva re ville tillråda. Visshet om de företag en tiond e vill
dölja erhålles nu som förr genom forcerad rekognoscering, men
härtill använde r man icke sin hela styrka utan den största ri sk.
Kl okheten bjuder därför med ledni ng af strategie n, som vill
spara hufvudk rafterna till afgöraud ets st.uncl, att till dessa
ovissa ehuru dock vik ti ga företag an vända endast mindre delar af våra tillgängl iga krafter. Vi få härigeno m en naturlig
uppdelni ng af vår ku stfl otta , operei'an de för olik a ändam [tl på
olika tider och ställ en. Då dessa ställen med li ka sannolik h ot
kunna bliha i Sveriges södra farvatten , som i dess mell0n3ta
eller norra, så lramgår ock därur önskvärd heten a.f ntt bnh·n
delar af vår flotta statio nerade på dessa ol ik a ställen och <~tl
där äga ordnade replipun kter, hvarigen om ett kraftigt ho1 I ll<~t
fi endens transport - och andra företag kan å\·ägaLr ingas, utan
den tydliga risk som långa förfiyttni ngar i ett osäkert farvaLten innebär, och hvarigen om slutligen framför allt on möjlighet finnes , att, efter mi sslyckad e företag, föranled da af felakti ga rapporte r, ell er efter lyckligt full gjorda värf, nå egen
bamn, utan att behöfva löpa den dubbla risken af ett långt
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återtåg om fienden behärskar sjön, eller af att söka in på neutrala vatten, om sådana stå till buds. Det är därför repli punkter af alla nationer ordnas på olika ställen för olika ändamål. Dessa fordringar äro byggda på strategiska grunder,
som isynnerhet gälla för dem, bvilka i likh et med oss måste
basera sitt försvar på den strategiska defensiven. Det är häraf som den stora betydelsen af Carlskrona station för vår tiottas riktiga strategiska användning framgår. Det är häraf som
uödvändighete n af e11 repli för f:lottan såväl på västkusten (Göteborg) som i N orrlancl framgår. Det är häraf som olägenheten att sammandraga hela vår flotta till ett visst område
Härm ed har
i vår långsträckta östra skärgård framgår.
hvilken för
principen,
ingalunda elen moderna f:leot-in-being
närvarande har så bög kurs, efter Colombs och Mabans anvisningar, blifvit frångången, den bar blott blifvit på ett förnuftsenligt sätt tillämpad på våra förhållanden. Härmed afsäga vi
oss ej hällor våra skärgårdars användning på lämpligaste sätt,
utan nå äfven där snarare en fördel genom styrkornas fördelning, ty såsom kändt är navigerar man där ej i samlad styrka
utan risk med det antal fartyg, hvaraf vår flotta numera
består.
Teorien för fleet-in-being principen fordrar ej hälle r alla
stridskrafters koncentrering på en plats. rreoriens grundläggare hade visserligen behof af en kraftigare koncentrering än
hvad honom kunde bringas, då han erhöll order att angripa
sin öfverlägsna motståndare, men det var ej teoriens fel att
denna koncentrering icke lyckad es, och ej häll er har någon
hvarken då ell er se<lan yrkat att Englands flotta skulle ständigt hållas koncentrerad af fruktan att åter kunna mi sslyckas
i slika kritiska fall.
Spridning för bevakning och koncentrering för strid är
en strategisk regel som, med klokhet tillämpad, gäller i all
krigföring, således äfven i England , så ock för oss. Den gäller ej ondast för rekognoscering sfartyg enbart utan delvis äfatt
tilläauas
Emellertid fört]. ä nar
ven för stridsHottans fartvbo·.
bb
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såsom sin närbelägna reträtthamn, hade hela hans flotta med
säkerbet förgjorts. Nu räddades största delen bakom de sky<1dancle grunden och blef ej ens af Tourville blockerad , utan
antages hafva, oaktadt sitt decimerade tillstånd , bidragit att
rädda England från Tourvilles fruktade lanclstigniugar .
I alla händelser måste vi utgå från våTa egna förutsättningar, och de visa så säregna förhållanden att ett kopierande
efter utländska mönster måste äga rum med största urskillning.
Ej blott under våra stormaktsclaga r, utan jämväl ul!Cler det senast
gångua seklet, alltsedan vår sjögräns erh öll sitt nuvarande utseende och ångan började sina omdaningsförs ök på strategiens
l~gar , har en flottstation på södra Sveriges östersjökust gjort
s1g gällande som ett oeftergifligt villkor för landets försvar .
Alla våra kommitteer från 1809 · och 1816 års sjöförsvarskorn mitteer till 1808 års befäst.ningskom mittc och H)Ol års sjömaterielkom mitte, hafva härom varit ense och utvecklat ~käl en
härför. Den moderna strategien har ej häller lyckats jäfva
dem , ty strategiska grunder växla ej form lika lätt som tYpernas detaljer. Jag vill därför vidhålla, att de strategiska b-etingelserna för vår f:lottas användning nödvändiggöra bibehållandet af Carlskrona station såsom en plats hvarost flottan under fred som krig kan hafva sitt uppehåll och finna med el
till underhåll och reparation.

III .

Flottans förläggning sorter.

Föredragets senare del ägnades i.\t und orsökning a[ de
ford ringar, som borde ställas på vår flottas för lä bo-g n in ho·so rt. i
f
redsticl. Härvid uppstä llas för unelersö kning 8 satser. Såsont
en röd tråd genomgår äfven här föredragandon s uppfattning
att vår flotta ständigt bör finnas koncentrerad på enelast ett
euda ställe. Här gäller ständigt antingen - eller. Antingen
Stockholm eller Carlskrona. Då jag i det föregående sökt visa
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att denna utgångspunkt icke är hållbar, enär båda dessa platser äro nödvändiga för en riktig strategisk användning af vår
fiotta, så skulle jag nu kunna inskränka mig till att blott hänvisa därpå. Emellertid torde jag Mven här bcra framhålla
åtskilliga synpunkter, afvikande från föredragand ens .
l. A t t en flottstation behöfver vara centralt belägen på
sjögränsen är en nyh et, som förut ej sports. Denna fordran
påminner mycket om den numera afiifvade centralförsvarsprincipen, m en föga om moderna fiottors behof af replipunkter.
Vår flottas sed[m länge erkända behof af replipuukter i Stockbolm, Carlskrona, Göteborg och Norrland har tillkommit på
gruud af farvattnens åtskildhet och torde ej af andra orsaker
kuont>, rubbas. Flottan är det rörligaste af alla vapen och
lärer därför ej hafva särskildt behof af central utgångspunkt
på kusten , däremot framstår väl behofvet af en närbelägen replipunkt efter slutad strid, och detta bohof pekar på Carlskronas bibehållande och ej på motsatsen . För detta behof fordras
äfven öfriga replipunkter.
2 och 3. Här fordra s att stationen skall gifva skydd under mobilisering och att flottan ska ll därifrån kunna intaga
sitt strategiska operationsläge, utan att bliEva afskuren. Vi såväl som andra nationer måste utgå ifrån att största delen a[
flottan vid krigstilfälle är mobiliserad. Vår nuvarande orgalli sation har detta mål i sikte och det måste fyllas, om vi
skola l)åräkna ett aktivt ingripand e vid krigets början. En
stor del af våra fartyg li gga därför klara större delen af året
ot:h dessa behöfva intet skydel för sin mobilisering. d e skola
tYärtom bidraga till mobiliseringsskydel åt andra, där sådant
behöfv es. Behof af mobiliseringsskydel för denna största del
a f flottan är sålunda en oriktig utgångspunkt. Skulle sådant
b0,hof uppstå, lärer det emellertid kunua fyllas i Ca rlskrona
lika väl som i Stockholm, ty om CarlsJuona skall kunna användas som repli und er krigets gång, måste det ännu bättre
kunna fylla sin uppgift so m skyeld vid krigets utbrott. Det
skall såluuda äfven kunna fylla behofvet af skyeld för d en
mindre del af flottan , so m först vid krigsutbrott mobiliseras

-

219 -

och som efter nödiga öfningar skall ingå som reserv, där sådan fordras. Ty tlottan såväl som andra vap en fordrar sin
reserv , men hvar denna måste insättas, beror af krigets gång.
Beborvet cläraf kan visa sig lika väl i våra söd ra farvatten
som i el e öfriga; äfven denna bör sålunda vara fördelad på
ett af sannolika kraf föres tafvadt sätt. Enligt här gjorda antaganden måste reserv finn as att tillgå såväl i Stockholms som
i Carlskrona station . Kom mer så i dessa punkter det stora
spörsmålet, huruvida hufvndflottan ~ kall frå n Carl skrona lyckas intaga sitt strategiska operationsläge. Detta spörsmål, som
så ofta dryftats und er våra sjökrigsspelmed omväxland e lycka,
besvaras af föredragand en med nej. Här gäll er först att klargöra utgångspunkten . Författaren antager att hela vår fl otta
är lagd i Carlskrona och att hon vid krigets början skall mobilisera . D etta skulle äfven enligt min uppfattnin g m edföra
stora risker. Vi skola därl'ör unelanrödja en del af dem medan tid är. Vi lägga enl igt förut gjorda antaganden endast
en del af vår flotta i Carlskrona och dessutom låta vi större
delen af denna ligga ständigt klargjord och i stridsdugli gt skick .
P å denn a sista fordran kan för fiottans egen räkning ingen
prutmån göras , och därmed ändrar sig helt naturligt faran t~[
uppehåll et i Carlskron a. Huru skull e verkligh eten elj es te sig?
Skulle vi a [ fruktan at t icke i tid hinna till Stoc:kl wl ms skärgård icke kunna låta våra klargjorda fartyg uppeh ålla sig i
Carlskron a, huru skull e vi då någon sin kunna låta clen1 gå till
platser änd å längro bort belägna t. ex. till sund et ell er västkusten , till Libau ell er Ki el. D e tydliga öFverdriftern a i Llessa
fordrin gar ba fv a kom m i t ge nom de gjord a för u tsättu in garn a .
När d essa blifvit behöri gen reglerade, bortfaller ock Lien bel'arade risken . Således - · någon fara för att den klargjorda
delen af stridst-lottan uppehåller sig vid ell er :·örlägges till
Carlskrona station finn es icke; lika litet kan fara uppstå för
den mindre del, hvilken här skall mobilisera för att tjäna so m
reserv, där sådan erfordras. Hvilk a ocrhörda fördelar däremot tlottan oc:b synnerligen en modem flotta, som ständi gt
skall hållas stridsduglig, har af en sådan hamn som Uarlskrona ,
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det behöfver jrtg ej här orda om, det vet bvarje sjöofficer och
kan lätt inses rtf bvarje annan. Det bör äfven bär frambållas gent emot påståendet att Oarlskrona med lätthet kan blockeras, att sjökrigsmaterielens utveckling gjort sådan blockad
vida svårare nu än förr. Genom en fterfald särskildt anställda
manövrer för att lösa blockaelfrågan såväl i England som
Frankrike har man insett svårigheten att hindra fartygs utlöpande ur blockerad hamn, äfvensom de stora faror, som blockerande styrkor löpa, att uppehålla sig inom den radie, som
betingas af nattliga anfall. Afven de senaste krigens tilldragelser, så vid t de hittills kunnat studeras, bestyrka dessa erfarenheter, h vilka därför vunnit fullständig anslutning i såväl England
som Frankrike, och vi Ekulle illa förfara, om icke äfven vi däraf
toge lärdom. li'aran för blockerande styrkor ökas dessutom
hvarje dag som undervattenskriget vinuer i utveckling. Krigserfarenheter lära såväl hvad vi icke böra göra som hvad vi
böra göra . Aro möjligheterna att blockera Oarlskrona numera
mindre än förr, bur kan då dess existens hotas genom att påstå motsatsen? Sanningen lärer väl snarare vara den, att
ingen hamn skulle kunna ligga bättre till för ett ständigt
hot mot blockeranc1e styrkor och mot cle förbindelselinjer,
som äro bland de mest vitala för vårt land, nämligen de,
som gå mot våra från hahret minst skyddade delarna af
kusten och mot de rikaste af vårt lands provinser. På
hamnar i världen, orn ens någon, erbjuda sådan lätthet
vid försvarets ordnande rned r·inga medel och sådana möjligheter till offensiva initiativ rned 'rörli.r;t försvar sorn CarlskTona. Detta befordras genom dess läge tätt intill hafsbandet med dess mångfald af utlopp, skyddade af omgifvande
farliga grund, på samma gång som dess utsträckta och jämförelsevis tillbakadragna läge gör en besk j ut ni ng svårutför bar,
osannolik och ofarlig till sin verkan. Beträffande utloppen,
som af föredragauden angifvas till ett för närvarande, h änvisas till 1898 års bdästningskommitte, enligt hvilkens utredning västra loppets fördjupande till användning för flottans
samtliga fartyg skulle kräfva en kostnad af omkring 2,000
kronor, bvarjämte angifves att östra inloppets upptagande och
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befästande skulle kunna utföras för tillsammans 300,600 kronor. Upptagningen af västra loppet torde ock enelast vänta
på afslutanclet af där anlagda befästningar. Utom de tre större
loppen finnes som bekant ett flertal för torpedbåtar användbara lopp. Man krtstar ej alla dessa fördelar öfverbord, när
man en gång fått sikte på dem , synnerligen icke af sådana
ohållbara skäl som de, hvilka bjuda hela vår Uottas koncentrering i Stock hol m s skärgård redan i fredstid.
Punktema 5 och G, som fordra att förläggningsorten så
lägges, att f-lottan utan tidsutdräkt kan intaga sitt operationsläge, och att den icke skall kunna anfallas från vare sig land
eller sjösidan, torde i de föregående punkterna vara så besvaracle, att jag intet behöfver tillägga. Punkterna äro i fullt
mått genomväf:da af samma röda tråd, som jag förut sökt afklippa . Beträffande 7:e punkten, att stränga vintrar ej få verka
hindrand e, så erkänner visserligen föredraganden att Carlskroua
är Stockholm öfverlägset, men tillLigger att detta >>ej äger samma betydelse numera som fordom>>. Jag vågar med stöd a[
erfarenheten alldeles bestrida denna sats. Visserligen kan man
numera , med isbrytare fortare skapa ränna för ett visst lopp
än fordom. Men detta lärer icke vara nog. Till och med i
en sådan ränna är det som bekant vådligt för moderna stridsfartyg att passera. rrorpedfartyg på grund af sin tunna bordläggning och svaga propellrar, större fartyg på grund af skador på undervattenstuber. Men dessutom tillkommer att man
icke går till strids i isrännor, utan för sådan söker öppet vatten, och detta saknas under stränga vintrar i stockhol m s skärgård, då det däremot ofta samtidigt finnes i de södra fana ttnen . Häraf kan framgå e~1 blockering i Stocl-::bolmsvrtttnen,
som är farli gare än någon i CarlskroLa. H vilken betydelse
isgången spelar på andra håll framgår först af ryska tiottans f-lyttning från Kronstadt till Libau, och sedermera, då
efter hamnanläggningarna i Libau isgången äfven där blifvit
oförd elaktig, ben nes påtänkta tlyttning med dryga kostnader
från Libau till Heval. Vi hafva under de senaste åren sett,
att äfven den strängaste vinter icke får utgöra hinder för ope-
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rationer till sjöss, äfven i klimat lika stränga som vårt. Vi
få därför icke bagatellisera de olägenheter, som isförhållandena
kunna medföra , hvilket bör väl öfvervägas, när Carlskrona
lägges på vågskålen.
Man kan också blott förvåna sig öfver att föredragangen kan rörande isförhållandena i Stockholm trösta siao därmed, att det skulle vara »obehöfligt för vår flotta att numera
komma ut i öppna sjön ..vid krigets utbrott, då ju ej någon
kamp om herraväldet i Ostersjön från vår sida numera kan
förekom ma».
Jag ho]Jpas att vi ej någonsin må erhålla en befälbfvare, som mot en blifvande fiende skulle vilja infria en dylik
växel.

IV.

Slutord.

Ehuru ännu mycket skulle finnas att anföra i den föreliggande frågan, hoppas jag redan hafva visat tillräckliga skäl
för att den strategiska bevisföring, som föredraganden åstadkommit, oj kan anses tillfyll estgörande hvarken för att afgöra
platsen för vår fiottas riktiga strategiska förläggning j fredstid, eller att förringa betydelsen af Carlskroua station för flottans
användning i krigstid. 'rvärtom torde de skäl jag framhållit
snarare visa, att det vore ett ödesdigert missgrepp att nu föret~ga väsentliga ändringar i de planer för vår flot tas förläggmng och användmng, som allt hittills blifvit af alla kommitteer förordade och af våra myndigheter godkända och tilllämpade.
Tungt sknlle sannerligen deras ansvar bli, som utsatte
landet för de vådor, ett bortryckande af en a f flottan s förnämsta
stödjepuukter i fred och krig sku ll e medföra. Tungt skulle
äfven deras ansvar bli, som läte hela vår flotta hopdragas på
en euda punk t på vår kust för att därifrån skydda allt, lämnaude just våra mest sårbara kuster och landsdelar utan när-
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beläget och lätt anordnadt skydd. Länge torde clet ock dröja,
innan någon regering i vårt land skall finnas villig att ingå
på dylika företag. Härmed vare intet sagdt emot behofvet. af
flyttning af flottans station i Stockbolm, men detta behof måste
bedömas och pröfvas efter där rådande utrymmes- och andra
lämplighetsförhålland en och ej anteciperas på ett und erskattande af andra behof. Den fördelning af flottans materi el, som
bittills i allmänhet antagits och äfveu i kommitteer frambållits
såsom lämplig under fredsförhållanden, nämligen omkring balfva
stridsmaterielen på hvarj e plats, torde på goda skäl kunna anses framgå ur de riktiga strategiska förhållanden , som i fredstid och innan krigsläget betingar bestämda ändringar kunna
sägas vara gällande. Huru än fördelningen bestämmes, miiste
dock alltid en viss del :=tf denna materiel finnas ständigt klargjord och stridsduglig med öfvade besättningar att närhälst
och hvarhälst så påfordras kunna ingripa för det ändamål,
krigsläget kan uppställa.
Äro dessa förutsättningar och slutledningar riktiga, då
hoppas jag ej häller att vid årets riksdag några svårigheter
skola uppstå att erhålla begärda och nödvändiga anslag till
såväl deu fl ytande stridsmaterielen, som till fullbordaudet af
behöfliga anstalter vid Carlskrona station.
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Rysk-japanska kriget.
Af J-l. Elliot.

(Fo rts. från sicl . 713. )

Dagen efter Petropavlovsks und ergång den 14 april närmade sig japanerna med si na kryssare Port Arthur, dock utan
att dessa kolllmo inom skotthåll. Först den l:) april började
Togo uppträJa mera aktivt. Klo ckan 3 L m . denna dag framsäucles 2:a, 4:o och 6:e jagnre(li visionen snmt 9:e torpedbåtsdi visiouen för att rekognoscera. De gin go ända in på yttre
redden, men intet ryskt fartygt var syn ligt, och torpedfartygens verksamhet inskränkte sig till att bringa tvänno ryska
minor, hvillm påträffades drifvande, till explosion. Vid 7-tidon
på morgonen, då Je ja panska lätta kryssarn e närmat sig hamnen, drogo sig torpedbåtarue tillbaka till dessa. Klockan 9 f. m.
komnw de japanska slagskeppen och pansarkryssame i sikte.
Amiral 'rogo afsände Je båda pansarkryssame Nisbin och Kassuga till Dufyikeu och kvarbiet med resten af sin flotta utanför inloppet. Vid passerandet af Liaoteschanberget förstörde
do båda detacherade fartygen ett på d&tta berg uppfördt fort.
l~'rån Dufviken besköto do sedermera med indirekt eld staden
och hamnen, hvarvid några få personer dödades och sårades.
Don jetpanska elden besvarades från batterierna i land. Äfven
fart ygen, särskilLit Pobjeda, sökte från hanmen medelst kastskott träffa Nishin och Kassuga. Den ryska elden had e emellertid ingen verkan. Klockan 12t. 40m. e. m. drogo sig de
japanska fartygen åter till sjöss.

Efter detta bombardernen t rådde en längre tid lugn viii.
Port Arthur. Den japanska lmfvudstyrkan höll sig utom synhåll, och do ryska fartygen st.annade inne i hamn on och sysselsatte sig med reparationer i förväntan på sin nyo högsto
befälhafvare. Denne var amiral Skriclloff, f. d. chefen för Svarta
bafsHottan. Han gjorde sig emell ertid ingen brå<l:oka, och uuder tiden uppe hölls befälet af vicekonungen , amiral ~\l exejeff,
som den 17 april hissat sin flagg på slagskeppet RevastopoL
Miuorna läto i medio af april tala om sig och utgjorde
ett allvarligt hot mot sjöfarten. Såväl i Gula hafvet som Petschiiibuk ten funnos minor i drift. Så bragte japanska kryssaren Asama , lwilken 40' [rån land fann en mina , denne till explosiou . Rvssarne
fortsatte ännu mod utläaaand
e af minor··.
J
bb
Nu vil le de medelst sådana göra farvattnet, från hvilket japan erna utfört si na bom bardomen t, osäkert, och i närheten af Liaotescban sysselsattes en mängd minutl äggn ingsfartyg och båtar.
Därvid inträffade den 22 april en olyckshändelse. En slup ,
som var sysselsatt med utläggande ar minor, råkade af oförsiktigh et bringa en sådan till explosion under akterstä fv en.
Härvid dödades l officer och 20 man .
Den japanska eskader, hvilkon under konteramiral Kamimura uppehöll sig vid Koreas ostkust för skyddande af trupptransporter, hade en längre tid haft det fullkomliot
o lu bant ) men
i slutet af apri l fick <lensamma ånvo
svssolsättnin
o·.
J
,J
D
Vladivostokeskad ern lämnad e helt plötsligt trots is och
dimma sin aukarplats och gick till sjöss. Befälet på denna
eskader, hvilken fortfaraude bestocl af kryssame Hossija , Rurik , Gromolloj och Bogatir, hade nu öh·erflyttats till konteramiral Jessen. Dess förre bcfälbafvaro öfvertog befälet öfver
jagareflottilj en i Port Arthur. Det var elen 23 april i dagningen , som amiral Jessen med sina fyra kryssare jämte tvänne
torpedbåtar hörjarle sin kryssning. Följande dng uppfattade
under tät tjocka den ryska eskadern en del tecken på sina
apparater för telegrafering utan tråd. l\lan drog häraf don
slutsatsen, att Kamimmas eskader befann sig i närheten, hvilket också var fallet. På grund af detta beslöt amiral Jessen
~
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att hemsända den minst snabbgående af sina kryssare Rurik
och fortsätta färden n1ecl de öfriga. Rurik fick order att i
Vladivostok förbereda på den japanska eskaderns förmodade
ditkomst.
P å morgonen den 25 april var den ryska eskadern utanför C+onsan på Koreas ostkust. Under det att de tre kryssame
af fruktan för minering höllo sig till sjöss, inskickades de
bå<1a torpedbåtarne i Gensans hamn att rekognoscera. rrorpedbåtarne funno därstil<1es til l ankars en liten japansk hanelelsångare Goyo Maru på omkring 500 tons. Sodan LesättDingen på order gått iland, sänktes ånga ren med eu torped.
Därefter återvände torpedbåtarne till eskadern. Stadeu Gensan, hvilken under sista tiden yarit en bas för Kamimuras
fartyg , hade en jrrpansk garnison på 800 man jämte något
fältartilleri . På grund af rädsla för de ry8ka kryssarue vågade denne emellertid icke motsätta sig torpedbåtames förehafvande.
Torpedbåtames expedition hade räckt fyra timmar. När
de vid middagsticlan återkom rn o, satte amiral J ossen åter knrs
mot l'ort Arthur. Härvid höll man väl ut till sjöss för att
om möj ligt undgå att trM'fa Kamimuras eskader. Kl. 8 på
kvällen mötte man don med krigsförnödenheter lastade japanska 220 tons ångaren Nakanura i\Iaru, bvilken , seelan dess 20
man starka besättning tagits ombord å de ryska fartygen,
sprängcles medelst en i maskinrummet placerad laddning. Därefter fortsatte kryssared i visionen vidare nordvart, och kl. 11
på natten siktades åter en japansk ångare. Denne gång hade
den ryske amiralen bättre tur. Det var en stor ångare, som
förde en synnerligen vänlefull last. D en hette Kinshiu Maru
och mätte ej mindre än 3,850 tons; var bestyckad med 4 ss.
kanon er och hade ombord utom ris , ammunition och diverse
andra förråd 2,000 tons kol för Kamimuras eskader. Men
jämte passagerare och kulis till stort antal fanns där äfven
ett helt kompani soldater. Ångaren, hvilken i mörkret tog
eskadern för Kamimuras, styrde upp mot deusamn~a för att
lämna sina kol, men blef emellertid snart tagen ur sin villfa-
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relse. Den beordrades att stoppa, och Rossi]a framsäucles mot densamll1 a. Ångarens befäl befalldes ombord på den ryska kryssaren, och en af dennes båtar gick ombord på Kinshiu Maru.
Besättningen å den ryska slupen upptäckte snart soldaterna,
oaktaclt dessa sökte dölja sig under däck . Japanerna beviljades en timmes frist för att gifva sig. 7 officerare, 20 soldater, 81 kulis och 65 man af bosättninge11, som gål'vo sig, togos
ombord på de ryska fartygen. Men de flesta af soldatorna
och deras officerare stannade kvar. Efter timmans utgång
gaf amiral Jessen, hvilken med sin hufvudstyrka befann sig
på omkring 1,500 meter från Kiushiu l\iarn, order till de ryska båtarne att lämna fartyget. Då båtarne lämnade ångaren
kom mo japanerna upp på däck och började beskjuta dels dessa
dels Hossija, hvarvicl några ryssar sårades. Rossija drog sig
något tillbaka och besköt Kinshiu Maru med sina lätta kanoner. Slutligen klockan 2 e. m. afsände den en torped mot
den j apanska ångaren, hvilken träffades midskepps och började sjunka. Ännu i det sista fortsatte de japanska soldaterna
att skjuta. När emellertid japanerna sågo, att fartyget var
dömdt till undergång, begingo många af dem »harakiri » eller
nedsköto h varandra. F lera passagerare och kulis hade gått
i Kinshiu Marus båtar, och efter torpedexplosionen följdes de
af några soldater. l allt lyckades 45 soldater och underofficerare, 6 kulis och 3 passagerare nå den koreanska kusten, under det att 6 oHicerare och 7 ö soldater drunknade eller dödades . Sedan amiral J essen sett Kinshiu Maru gå till botten ,
satte han kurs på Vladivostok, dit ban ankom den 27 på aftonen, och h varest han aflämnade de 21 O japaner, han tagit
till fånga.
Under det de ryska fartygen voro ute på sin kryssning,
hade japanernas sjöstridskrafter opererat på följande sätt.
Den 23 april, samma dag som Jessen lämnade Vladivostok, afgick amiral Kamimura med 10 kryssare och 6 torpedbåtar från Gensan för att söka nå Vladivostok. Utkomna till
sjöss möttes japanerna af svår tjocka, men fortsatte det oaktadt nordvart, och på eftermiddagen den 24 voro de japanska
Ticlshift i Sjöväsenclet.
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fartygen i nä rh eten af sitt mål. l\Ien nu var tjockan så tät,
att det blef svårt hålla fartygen tillsa mmans , och amiral Kamimura, so m såg att intet under sådana förhållanden var att
ntri.Ltta, fann sig nödsakad att vända tillbaka. Den 26 på
middagen, sedan tjockan ändtligcu lättat, ankrade ban åter i
Gensan. P å så sätt hac! e dc ryska och japanska eskaJraruo
tviinn e gånger på ganska nära håll passerat förbi hvarandra ,
men tack nne tjockan ej Jått sikte på hvmandra. En oerhörd tnr för den underlägsna ry ska es kadern.
Vid ankomsten till Gensan erhöll den japanske amiralen
underrättelse om, att Goyo Maru sänkts samt l{inshiu Maru
saknad es. Kinshiu l\laru med ett kompani soldater ombord
och und er betäckning af e n jagaredivision lämnade Gensan
don 25 tidigt på morgonen. Den var utsänd för att förhindra
ett befaradt inbrott af ryska ströfkårer i norra Korea och anlän de till sin bestämmelseort kl. 2 e. m. Som emellertid inga
rysk a trupp er påträffades, gingo <'l e japanska soldaterna snart
åter ombord, och kl. 6 e. m. styrde Kinshiu Maru med eskort
åter sy(lvart för att uppnå Gensan. \ Tädret blef emell ertid
stormi gt, hvarför jagarne tvinga<'les söka hamn , unel er det att
transportåugaren fortsatte e nsa m och såsom förut nämnts träffad e samman med Jessens eskad er.
Fruktande att Kinsbiu Maru jämte betäckning råkat ut.
för fi en den beslöt amiral E:amimura, O.å han den 20 ankrade i
Gensan, att genast gå till sjöss för att uppsöka och jaga denna.
Mon då inträffade därstädes elen jugaredivision, som eskorterat
den japanska transportångaren utan denna, och beslutet ändrades till utsändand e af några jagare för rekognoscering, och först
följand e morgon afgick Kamimura. Utkommen till sjöss detacherade den japanska amiralen torpedkryssaren Tchibaya jämte
några jagare att rekoguoscera kusten norr om Gensan, uneler det
att öfriga fartyg med hög fart styrde mot Vlaclivostok. Dit
anlände den japanska eskadern natten mellan den 28 och 29
april, el. v. s. en dag efter den ryska eskadern, och sände genast n ågra torpedbåtar mot östra inloppet, hvilka observerades
fr ån land. Vid 7-tid en på morgon en löpte hela eskadern för -
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bi Askol<'lön in i Ussuribukten, men kunde till följd af tjocka
in geuti ng företaga och styrde klockan lO f. m . åter tillbalat
mot Gensan. På å tenägen upptäckte kryssam e Naniva och
Izuma i öppna sjön några Hytminor, hvilka förstördes. Vi rl
ankomsten till Gensan erhöll s Ull(lorrä ttelse om Kinshiu J\larns
und ergång .
Första dagarne af Murs började <l en japanska första armen si n framryckning från Söul mot Ko reas nordgräns J al uflod en. Samticligt ändrades debarkeringsorten för trupptran sporterna frå n Söuls hamnstad ChenJUlpo till Uhinampo . D en
senare orten ligger ungefä r halfvägs rnellan Che mulpo och
Jaluf-J oden. Redan i börj an af april had e japan erna nått J alufloel en e fter några obetydli ga strid er mellan första armens avantgarde och smärre af ryssa rn a i Korea in sända kosack sty rkor.
:\1on vid denna flod afstaonad e tills vidare framr ycknin ge n; ty
på dess norra strand stod väl förskansad en stor rysk styrka .
D en japanska bofälhafva ren ville först draga till sig förstärkningar, innan han angrep ry ssarne, och sådana ankommo da gligen. Till understöd åt fäl tarmen a[sändes äfven en liten afdelning af japanska flottan und er befäl af konteramiral IIosoya.
Denna afllelning utgjordes dels af smärre kanonbå tar, såso m
Kaimon , ::\Iaya och Uj i, (leJs af torpedbåtar sa mt bevärade
ångslupar och roddbåtar. Med de bevärade båtarne anordnades patrulltjänst i den öfre, norr om Vidju belägna rlelon af
flodmynningen. Kanon- och torpedbåtar bevakade den nedre
delen och skyddade den därstäd os belägna staden J ongampo,
i hvilken nu landsattes trupper, kanon er och broslagningsmateri el .
Under de tre första veckorna af april inträffad e end ast
smärre patrullstrider och samman stötningar mell a n båtar i
Jalutiod en . Först den 25 a pril b örjades förb eredelserna till
japanernas vidare framryckuing. Ställningen var då följ and e.
På rysk sida funnos tillgängliga delar af l :a, 2:a och 3:e sibiriska armokårernn , i allt uppgåend e till 30,000 man och stående
unel er högste befäl aE gen erallöjtnant Sassulitj. Af dessa trupper stodo en kosackdivision vid flodens mynning, två rege
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menten (9:e och lO:e) jämte något artilleri vid Antung, och
två regemeuten (12:e och 22:a) jämte hufvudstyrkan af artilleriet vid Kiulientschen. Såsom reserv på vägen till Fengvangcheng var uppställdt ett regemente (11 :e) och ett fåtal
kanoner. På japanska sidan var koncentrerad hela första armen under befäl af general Kuroki, omkring 80,000 man. Den
bestod af tre divisioner, af h vilka den J 2:e stod fördelad mellan Vidju och Jongampo och gardes- och 2:a divisionen hade
intagit ställning norr om denna plats.
Den 26 april gjorde gardes- och 2:a di visionen ett försök
att sätta sig fast på öarne framför Vidju. Försöket lyckades,
till stor del tack vare amiral Hosoyas kraftiga hjälp . En del
af llen japanska eskadern, de två kanonbåtarne Uji och Maya,
två torpedbåtar och två bevärade ånga re gingo långt upp i
floden och deltogo vid själfva angreppet af landtrupperna Jifligt rned sitt artilleri. De höllo med sin eld dels kosackerna
vill iiodmynningen i schack, dels oroade de i väsentlig mån
genom en kraftig eld ryska trupperna på de öar, a[ h vilka
japanerna önskade komma i besittning. B'öljande dag den 2G
drogo sig de sista ryska besättningstruppe· " el på öarne i fioden
under betäckning af artilleriet vid Kiulientschen tillbaka till
Jastlandet. Afven denna dag deltogo fartygen i striden.
Enär Kuroki insåg, att ban svårligen genom ett direkt
angrepp mot den starka ställningen vid Kiulientschen skulle
kunna öfvergå floden och kasta ryssame tillbaka, afsände han
12:e divisioneu·") norrut att anfalla fienden i fiauken. Den 28
april slog denna division en pontonbrygga öfver Jalu vid Snku.
En mindre styrka framskickades, bortdref ryssacne vid Chussan
och befästade sig därstädes för att skydda hufvudstyrkans af
elivisionen öfvergång. Följande dag börjades denna, på samma
gång som kanonbåten Maya och två torpedbåtar besköto ryssarnos högra fiygel för att afleda uppmärksamheten från 6:e
divisionen. Men Sassulitj förstod japanernas afsikt. Han för*) l'å b.rlan öfver Jalu-öf,·ergången står upptill: >VI. Div.>; skall vara
Red:s anm.
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stärkte sin vänstra flygel och lyckades drifva japanerna tillbaka ö[ver pontonbryg gan samt tvingade <lem medelst kraftig
artillerield att undanföra denna. Natten emellan den 2!) och
30 april slogs emellertid en ny bro, och den 30 på eftermiddagen framträngde efter en förbittrad strid 6:e divisionen öfver Jalu till Aiho-Hodens norra strand. Donna dag stod striden utefter hela linjen. 1:1edan klockan 10 f. m. öppnalles
eld från det japanska artilleriet vid Vidju mot ryssames ställning vid K.iulientsch en och Potetymza. Japanerna disponerade
här icke mindre än tolf 12 cm . kanoner och 2-1 fältkanoner.
Under bombarelem entet slogos broar öfver till västra stramlen
från öa rue, och på natten öfvergingo gardes- och 2:a di visionen floden . Ryssames högra flygel besköts und er den 30 af
japanska fartyg , hvilka själfva utsattes för eld från fältartill eri.
Förlusterna å ryska sidan tyckas emellertid här icke hafva
varit stora, och de japanska fartygen träffades ej .
l daggryninge n den l maj började åter bombarelem entet
och forsattes m ed stor häftigh et. Kl. 7· f. m. upphörde det,
och samtidigt r yckte hela den japanska hären fram mot ryssames ställningar; 12:e divisionen vadade härvid öfver A i hofloden. Ryssarne kastades ur sina ställningar, och klockan 0
voro de stadela i fullt återtåg. Japanerna eröfrade 28 fältkanoner och 8 maskinkano n er. Förlusterna i folk voro å rysk
sida 2,400 man, å Japan sk sida 900 man .
Under slaget vid Jalu hade on stor transportflo tta med
2:a japanska armen ombord legat vid Elliotöarne klar att , om
så bellöfdcs , öfverföra denna till förstärkning af Kurokis här.
Efter Kurokis seger bcllöfdes detta emell ert id ej, ocb man beslöt, att 2:a armen skulle snarast möjligt fullfiilja sin ego ntliga uppgift - aL. . . ngripa Port Arthur.
Som en landstigning af så stora truppmn.sso r med en fientlig
flotta i närb eten var förenad med ytterlig risk, vill e ma11 ont
möjligt först tvinga denna att icke lämna sin hamn, och två
dagar efter Jaluslaget gjorde rrogo sitt tredje försök att stänga
Port Artburs inlopp. Denna gång hade ban bättre fram gång.
Den 2 maj på aftonen detacherade s från japanska huf-
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vudfiottan, hvilken låg till sjöss utauför Port Arthur, den för
spaningsförsöket afseelda flottiljen. Den stod under bögsta befäl af kommendörkapten Hayashi och utgjordes af icke mindre
än 12 för sänkning afseelda ångare jämte betäckning af kanonbåtar, jagare och torpedbåtar. De 12 ångarne voro Totomi
Maru, Sagami Maru, Mikava Maru, Saknra Maru, Odaru Maru,
Asagao Maru , Aikoku Maru, Yedo Maru, Sibata Maru, Kokura
Maru, Fndasan Maru och Nagatu Maru. Dessa ångare voro
bemannade med frivilliga; de mätte från 1,700 till 3,000 tons
och hade till afvärjande af anfall från torpedbåtar bestyckats
med lätta snabbskjutande kanoner. Samtliga voro lastade med
sten och hade sprängladdningar placerade utefter fartygssidan
under vattenlinjen. Eskorten utgjordes af kanonbåtarnc Akagi
och Tchokai, 2:a, 3:e och 5:e jagaredivisionerna samt tre torped båts di visioner.
Olyckligtvis uppstod vid 11-tiden på kvällen, ett par timmar efter det att spärrningsflottiljen lämnat japanska flottan ,
sydostlig storm med mycket upprörd sjö, och fartygen kunde
på grund af denna ej hålla tillsamman, hvarför befälhafvaren,
kommendörkapten Hayashi, beslöt att uppskjuta företaget och
gaf signal därom till sina fartyg. Men dessa voro nu så spridda,
att oaktadt två timmars signalerande ordern ej uppfattades, och
alla fortsatte mot inloppet. Kl. l f. m. elen 3 maj öppnade
forten och vaktfartygen, kanonhåtarne Otvaschni, Giljak och
Gremjaschi eld mot några torpedbåtar, hvilka ingått för att
rekognoscera. Nu voro ångame, trots svårigheten att navigera
i den upprörda sjön, oj långt borta, och den närmaste, Mikava Maru, hvilken tog de beskjutna torpeclbåtarne för spärrniugsångare , satte kurs mot inloppet för att fullgöra sitt värf,
och snart följd e de öfriga efter. Mikava Maru möttes af en
haftig eld, m en ly cka des passera rännan mellan bomstängslon
vid Gyllene berget och sänkte sig långt inne i mloppot. Vicekonungen, nmiral Alexejeff, bogaf sig genast ombord på ett af
vaktfartygeu, ocl! und er hans personliga ledning utvecklad e försvararne sina yttersta krafter. Men oaktaclt elden från hundratals kanoner, oaktaclt utanför inloppet utlagda minor , som
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sprängdes och oaktadt jagare, som framsändes att hindra i'Ln·
garnes framfart, utförde dessa sitt uppdrag. Nummer två i
ordningen anlände Sakura Maru, men råkade hålla för lån gt
babord , ankrade upp under land och sänkte sig. Hon följdes
af Totomi Maru. Med full fart styrde denne ångare mot inloppet ; två hårda stötar kändes, ångaren lade sig tvärs för
detsamma och sänkte sig i ett synnerligen förmånligt läge .
Det var ryssames bomstängsel , som åstadkommit :;tötarue och
giren. Yedo Maru höll just på att ankra mic1t emellan bomstängslen, då dess chef dödades, men befälet öfvertogs genast
af hans närmaste man , hvilken ankrade och bragte sprängladdningarne till explosion. Odaru Maru och Sakami Maru
lyckades taga sig upp babord om Yedo Maru och sänktes af
sina besättningar. Aikoku Maru stötte på en mina omkring
1,000 meter från inloppet och sjönk ögoublickligen . Asagao
Maru fick sin styrapparat i olag, Den sprängde sig och sjönk
under Gyllene berget. Öfriga fyra ångare lyckades icke navigera sig fram till Port Arthur, men de 8, som kommit fram,
hade uträttat tillräckligt. Af dem lågo nu fem i själfva inloppet, som faktiskt var spärradt utom för småfartyg. Togo
hade nått sitt mål - men det var dyrköpt .
Oaktadt jagares och torpedbåtars utomordentliga ansträngningar att under den mest mördande eld och i upprörd sjö
söka rädda besättningarne på ångarne, blef förlusten i folk stor.
På fyra af ångarne Odaru Maru, Sagami Maru, Saknn1 Maru
och Asagao Maru lyckades man icke rädda en onda man. På
de öfriga fyra räddades sammanlagdt 41 man. 5 officerare
och 102 man voro döda, sårade eller saknade. En del af de
sistnämnda hade tagit sig till närmaste land och tillfångatogas
af ryssarne.
U n der försöken att rädda ångames besättning ar 6ck torpedbåten n:r 67 sin panna genomskjuten af en projektil och
blef oförmögen att röra sig, men torpedbåten n:r 70 kom till
hjälp och drog undan sin nödställda kamrat. Jagaren Aotukas
babords maskin förstördes. Skadorna på folket å konvoJfartygen voro ringa -- sammanlagdt 2 dödade och 3 sårade.
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Ryssarne ledo inga förluster. Klockan 4 f. m. föllo de sista
skotten. Klockan 6 f. m. kommo de japanska pansardäckskryssarna och klockan 9 slagskeppen i sikte från Port Arthur.
Togo företog ett noggranat sökande efter möjligen öfverlefvaude, och först klockan 4 e. m. voro hans fartyg åter utom
synhåll.
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Handlingar rörande expeditionen till Wästerbotten 1809.

(Forts.)

Meddelade nf G. von Horn.

l:o) Bref från Amiral Puke till Amiralen von Platen.
Chefskeppet Konung Adolf Fredrio till Anckar på Hornösands yttre Redd den 1-1 Aug. 180!).

,.

S. 'r. Min käre Bror l
Att den snälle och käcka Major \Virsen, som jag uppdrog befälet af lilla flottan, med de mesta trallsport-farty gen
seglade från Grädsö den 3:dje, och att jag seglad e don 8:e
från Tjockö, det vet Du. Jag, mod de fartyg, som jag ba<le
med mig, ankrade här den 11 om aftonen och efter min gissning kom Wirscen med hela sin armada i går afton hit, sedan han hållit sjön i 3:ne dygn, icke utan att (]etta kostat på
folk et att i dessa öppna slupar sitta jämnt i 3:ne dygn: detta
är nu gjort, de har fått räta benen, intaga sitt vatten och förse
sig med proviant; så att jag hoppas på dagen kunna komma
till segels mod hela smältan på det sätt, att jag tager <lem
med mig utom skiärs på släp mad mina seglande rartyg, förlitande mig på Guds bistånd och vackert väder. H varest jag
landar med allt detta, kan jag intet med säkerhot bestämma;
men efter de underrättelser vi i går hade ifrån General Sandels, a.tt Ryssam e, som uppsagt stilleståndet, som slöts el. l J,
ämnad e deu 13 attaquera honom , Sandels, hvarom vi måste
hafva underrättelse i dag på förmiddagen . Konuner denna,
får jag mera lj u s; mon efter h vad vi veta, skall han , Hyssen
stå med sin styrka på denna siclan Umeå bros södra udde,
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dock så att ban stödjer sig vid Umeå, på en half mil nära.
livad styrka han har i denna stad, kan ingen upplysa. Jag
ämnar debarquera antingen vid Rattan eller längre upp vid
Guarnebo, allt som jag får upplysningar då jag passerar Qvar-'
ken ell er får folk ifråu land. Intet skall försummas, derom
kan du försäkra vår nådige Konung, som Du torde vara god gifva
del h ära f; ty min underdåniga rapport kan ej bli så fullständig.
Jag höll en Conseil i går. Min föresats var, att, om vVirsen ej inträffat i går, i dag gå med de trupper jag hade för
att kasta dem i land vid Skiellefteå och der taga en fast position. Sedan jag af Conseilen blirvit öfverbevist, att det ej
lät sig göra, att med 2,000 man intaga sjelfva Umeå stad,
som skall ega trenne Batterier. Hade detta kunnat verkställas, så hade det med våra Ryssar varit förbi; men Herrar Generaler fuuno detta för mycket vågadt*), och jag fann det
sjelf. Nu hoppas jag att kunna på ett eller annat sätt få dem
ändå i klämman. General Grefve Wrede är en ypperlig man
på allt sätt; jag tvifia r inte att han skall göra allt sitt tilL
Måtte endast vi kunna hastigt nog cornmunicera våra tankar
oss emellan. Men detta måste ske sjövägen, som ej alltid går
så fort. Man får likväl ej misströsta; jag lemnar åt W rede så
mycken styrka af canonslur,ar, som behöfves för att betäcka
dess fiank: resten följer mig. Gud gifve oss makeligt väder
och rent vatten för mina fartyg; men det är en ledsam sak,
att ej vara säker för grundbankar och bergshällar i detta okända farvatten; men ingenting kan eller får afskräcka oss.
Briggen Svalan, förd af Capiten Grefve Cronstedt, och
cuttern Öhrn, förd af Capiten Wallin, kom öfver i går till mig.
':') Planen till denna expedition, som i det hela kan sägas hafva mi ss lyckats, men som dock loranledde fienden all utrymma svenska landet , var uppgjord
a f en ledamot i Konungens ConseiL Enligt denna plans bokslafliga före skrift,
skulle Amiral J'uke ensam hafva hufvudbefälet så väl öfver Landttrnpperna, som
Flottan , och alla öfriga Befälhafvare blott lyda och verkställa dess ordres.
Men se dan L'bnens författare blifvil commenclerad åt en annan sida af Riket, och
redan b egifvil sig till si n bestämmelse, ändrades planen sålunda, att hvarje Befälllafvarc var oberoende af Amiralen, och att hvad som borde företaga s, skulle be·
stä1n1nas genom rådplägning.
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Att proviant ej måtte tryta oss är hvad jag hoppas. Nog låfvar General-Intendenten så, men litet deraf bafva vi nu. Moije
mår bra, och ber hälsa dig. Alla äro lifvade så väl, som
denne redlige vän för Konungens och Rikets tjänst .
Lägg mig för Konungens fötter, och tro sjelf min Bror,
att jag aldrig upphör att vara
Din redlige vän och ödmjuke tjenare
C. Pulcc.
P . S.

Hälsa U. Adolsparre.
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och dess alster ur ti ll godogörandets synpun kt och ur möjligheten att sätta olika produktionsgebiet i förbind else med hvarandra. I öfvorensst~Lmmel se bärmed lämnar författaren i arbetets första band on redogö r el~e öfvet~ grundbegreppen för
haf och land , öfver hanmar, fioder och sjöar, öfver nyttiga
Yäxter, hu sdjur och minerali er, äfvensom slutligen öfver samfärdsmöjligh eter och do däraf uppkommand o vidtomfattande
samfärdsförhåll and ena.
I det andra bandet un dersöker författar en, efter i hufvudsak samma synpunkter de e nskilda li.Lnclerna och de af dem
bildad o stora hand elsri kena.

-
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Hela verket ä r afpassat efter rlen högre handelsskolans
behof. Det faller do ck af sig själf att äfven inom sjömilitära
och särskildt in om handelsmaritima kro tsar denn a bok skall
komm a att om fattas med intresse. Särski ldt är <lon pft grund
af sitt omsorgs full t u tarbetade sn kreg iste r att sftsom uppslagsbok rekommendera.

(Genmäle.)
'' Öfversikt af marinorganisationerna inom de europeiska
och förnämsta utomeuropeiska staterna ". 1 tidskriftens första
häfte 1906 läses on insänd och med signaturell P. D. märkt
r ecension öfver det på marinlittera turföreningens förlag utkom na arbetet me(l orvanstående titel, hvilken recension dels drager i tvifvelsmål lämpligheten af arbetets utgifvande på föronin gens förlag, dels i några punkter vänder sig mot själ!'va
arbete t.
Insändaron J'ramkommer merl det påståend et, att antagligen icke många officerare äro intresserade af organisatoriska
frågor, ett påstående , som uteslutande må stå för hans egen
räkning. Bokens författare har i motsats härtill den bestätnda uppfattningen, att det ofantligt Jifaktiga intresse för sitt
vapen, som kännetecknar de svenska sjöo ffi cerarna, äfven har
sträckt sig till or gauisationsfrågor. Insändaren erkänner, att
Hertalet officerare icke äro i t ill fälle att följa främmande marin ers "organiska om vandlingsprocesser " och att för dem, so m
äro intresserad e, det otvifvelaktigt bör vara välkommot att erh ålla en sammanställning af den beskaffenh et, som här lämnats -- men han anser ändå att marinlittoratur[ören iugon icke
bort utgifva boken och detta därför, "att man icke sätter sig
ned att läsa (deu) från perm till perm ", äfvensom därför att
organisationer förändra sig. Såvidt mig är bekant har icke
marinlitteraturfören ingen satt so m sitt mål, att dessa böcker
alltid läsas från perm till perm , men är tvifvelsutan tillfredsställd om någon af desamma kunde tjäna till "uppslagsbok
vid tillfälle». Som nästan allt annat äro organisationerna u n-
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derkastade förändring, men därför är väl icke skäl att helt
och hållet lämn a clem åsido. Atminstone bar man icke tänkt
så vare sig i utlandet eller inom vår arme, där arbeten af ifrågavaranek slag redan länge l'unuits utgifua. Med iustindarens
åsikt.er skulle man knnppast våga beträda någoL område inom
ma.rinväsendet , ty hvarje år fogar utveckling ti ll det gamla.
Gifvetvis inträffa också organisatorisk a förändringar, men don
nu lämnade framstä ll ningen kommor alltid att för en viss period kunna gifva en bas för ma.rinorganisa toriska studier och
en sådan bas har icke förut varit hos oss puhliceraLl.
När insändaren nätpner att boken utgifvits såsom marinIi tteraturförenin gens , årsskri f t», synes ett m iss tag föreligga.
Kågon årsskrift utgifves icke, utan till föreniugeu inlämnade
arbeten uLgifvas i den mån tillfälle kan beredas; således en,
två eller flera böcker om året.
I-Wrande själfva planläggningen af arbetet anser P. D.
att elen bort göras så, att framställningen blifvit mera beskrifvande. Men det har alls icke varit författarens lllening att
lämna en så att säga tillämpad organisationslä ra med därtill
hörande jämförelser och omdömen, utan blott och bart att
framställa en Ior·mell organisation, angifvande rena fakta. Den
som är van vid organisatoriska frågor kan just af dessa fakta
uppfatta och bedöma de organisatoriska förhå1landena.
Slutligen har insändaren fäst sig vid tvänne, som det synes, tämligen oviktiga uttryck i arbetet, hvaraf det första berör den ställnin g, som »the first lord, intagor i engelska amiralitet. Detta amiralitet är en ganska säregen institution, där
en kommission trii.dt i stället för en person (Lord High Admiral). Inom detta amiralitet intager emellertid the first lord
plats icke blott såsom kollega, utan såsom den inför pm·lamentet ansvarige ministern. Det är i detta samma nh ang, som
det af insändaren anmärkta uttrycket framkommit, att the first
lord »motsvarar fullkomligt hvacl vi mena med sjöminister».
Därmed är icke sagdt att han i a ll a funktioner har samma
srällning som statsrådet och chefen för sjöförsvarsdep artementet i Sverige .
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Den andra anmärkningen rör de två uttrycken (Holland)
att ,konungen (drottningen ) innehar h ögsta befälet öfvcr krigsmakten , och att marinministom »Omedelbart ~ix marinens högsta myndighet». Häri spårar insänclaren on motsats, af intresse att belysa. Saken är cmellcrtill bvarken så intressant
som insämlaren menar, ej h äller på något sätt i n veck lad, ty
ehuru >>konungen (drottningen) inn ehar högsta bel'illot öfver
krigsmakten>>, utöfvas icke detta befäl personligen utan ondast
medelbart genom mariuministern , hvilken >>omedelbart iir marinens h ögsta myndighet».
Insändarens artikel synes vara vänd dels mot författaron
som skrifvit boken, dels mot marinlitteratur föreningen som utaifvit den dels slutlibo·eu mot Tioskrift i Sj·öväsendot, som roo
'
.
oenserat densamma. Såsom författare anser jag mig stå den
omtalade boken närmast och därför berättigad att bemöta den
extra recension, hvilken insändaren [unnit min bok vara värd.
Stockholm elen 7 mars Hl05.

Otto Lybeck.
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Kungjorda patentansökningar.
(Mec1Jeladt genom Th. 'N awrinskys Patentbyrå, Stockholm,
som omhesörjer nfskrifter af ansökningshandlingarna, kopior
af tillhörande ritningar och invändningar mot meddelande af
patent.)
Dat n m.

21

Diariinnmmer.

]fU1 .

28 Jilll.

28 pn.

28 Jan.

193Ci/03

u'ppfinningcns art.

Instmment får rnätnin_q af hafsdjup.
J. P. Sigurdson, Nordby, Fanö, Danmark. Från den 16 augusti H104.
Anordning vid lifräddningsboj. F. C.
N. Parizot, Bremen, 'l'yskland. Från
den 9 maj l ~-l04 .
Uncle'r vattensbatteri eller fort. R G.
Liepe, Stockholm. Från den l g oktober 1903_
Båt. C. A. de Lambert, Versailles,
Frankrike_ Från elen 8 juli 1904.

Under två månader från ofv::mstående data kunna invändningar mot dessa ansökningar ingifvas till Patentverket.
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Innehåll
tidskrifter.
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113: The Range and Sighting of Naval Grms; sid. 136: Capped and nncapped
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Proeecdings of the Royal Artillery Institution,
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Marinorganisation. Nantical Magazine, sid. 145: A japanese naval training ; sid. 159: Th e marine Sociery"s tmining ship vVarspite. - United Service
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-- Nautical :\1agazine, sid. 103: Ad miral the Earl of Dundonald. - Norsk Tid sskrift i S11w:ese n , sid . 39: Den ru ss isk-japa nske krig; sid. 1: Prisopgave. Giv en
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sid. 23fj: Börresen s Torpeclo-Viralor.
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