1945.
108:e årgången.

Häfte N:r 10
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Krigserfarenheter och kustartilleriförsvar.
I nlcdningsa niörande i örlogsman nasällskap et jäml. sällsk apets
stad ga r § 31 av ledamoten Eng.

Vid invasion mot kustartille riförsvara d kust har - av
n aturliga skäl - en strävan varit att utföra själva landstigningen vid sidan av de starkast försvarad e områdena , för aU
sedermera betvinga dessa genom anfall i rygg och flanker.
Då i regel det starkaste försvaret koncentre ras till de (bästa
urskeppni ng.shamn arna påtvingas emellertid den anfalland e
härvid väsentliga olägenhet er vid trupperna s landsällan de på
mer eller mindre öppen kust och sedermera vid trupperna s
underhåll . Olägenhe terna kunna minskas genom vertikal omfattning med luftburna trupper och användnin g av modern
landstigni ngsmateri el men bliva icke härigenom ·eliminerad e.
För ilandförin g av den tyngre materielen , drivmedel och fö-rnödenhete r i stor skala erfordras alltjämt tillgång till skyddade h amnar.
Ovanståen de belyses klarast av de allierades landstigni ng
i norra Frankrike under sista världskrig et i san1band med
öppnande t av andra fronten. Trots övedäg.se nhet i luften och
till sjöss valde det allierade högkvarte ret, att göra landstigningen vid sidan av de stora hamnstäd erna, dit tyskarna koncentrerat s itt kustförsva r. Som ett mått på r espekten för detta
försv ar, må Port "W in ston tjäna; denna gigantiska , konstgjor da
hamn, som för sin tillverknin g lär ha krävt 5,5 miljoner dyrTidskrift i Sjöväsende t.
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msattes 1 rygg och flanker, saknas icke exempel p å fron tala
anfall. Särskilda omständig heter kunna göra ett sådant ti llvägagång ssätt önskvärt. Som exempel på ett dylikt fö rc l~l "
kan framhålla s de·t allierade anfallet mot Dieppe mitt emelln ~
Le Havre och Boulogne i augusti 1942, som frärnst torde h a
åsyftat att införskaff a upplysnin gar om det tyska försvarPLs
s tyrka och beredskap . Anfallet, i vilket dellago över 200 fartyg krävde .stora förluster och måste avbrytas innan de u ppställda anfallsmå len nåtts.
Frontala anfall äro därjämte i hög grad sannolika i Sflmband med krigets öppnande , varvid den 'a nfallande kan kfllkylera med överraskn ing av ett icke färdigorg nniscrat k ustförsvar. Det tyska inträugan det i norska f jordar flpril HJ-!0
hör till dessa företag.
Med hänsyn till vad ovan sag ts, kunna bl a följand e slutsatser dragas. Risken för frontala inbrytning sförsök från h·lvet är störst före eller i .samband med ett krigsutbro tt, dän·s t
försvaret icke dessförinn an organiser ats i full utsträck ni ng.
Alltefterso m sjöfronten växer i avseende å omfattnin g o<·h
styrka ökas anfallshot et mot rygg och flanker. Kuppartad e
anfnll kunna väntas såväl i fred som krig.
Av ovanslåen de framgår, att dc i kustartille riförsvare t ingående stridskraf terna måste ha hög krigsbere dskap. De ,s k nla från ett fredsläge kunna organiser a på kort tid såv~il i v ~l(l
avser personale n som materielen .
De värnplikti ga böra uttagas ,s [1 nära utrustning sorterH'I
som möjligt för alt få kort a in s tällelse tider, även om ordinaril'
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fredskom munika tionsmede l icke funktione ra som vanligt. Med
h änsyn till risken för isolering bör kustartille riet givas företräde vid uttagning av värnplikti ga från trakten närmast utr ustningso rterna.
Värnplikt skontinge nten i fredstjäns t bör därjämte om möjli gt vara tillräcklig t stor för att tillsamma ns med stamperso n alen vid ett skärpt läg e bilda pikelförba nd.
Materielen tillhörand e de fasta försvarsan läggning a rna bör
i stör'Sla möjliga utsträckni ng förvaras vid vederböra nde anläggning. De rörliga förbanden s materiel bör finnas tillgänglig vid utrustning sorten. Självfalle t bör vid all förrådspla nering eftersträv as .spridning och ick e centralise ring. Ej h eller
bör m a terielen förvara s i anslutning till ur annan synpunkt
eftert raktad e bombmål t ex varv, industrier och verkstäd er.

Vid anfall frän rygg och flanker böra dc fö-r fartygsbekämpning i första hand avsedda stridskraf terna kunna vända
.sin verksamh et mot landsidan . I första hand blir denna frontDmkastni ng aktuell för dc långskjuta nde fasta batteriern a, som
fö rdenskull - i den mån deras uppställni ngssiHt medgiver
eldgivning m ol land - måste va ra utrustade med erforderli ga
eldledning sorgan lämpa de för .samverka n med armens stridskrafter samt med projektile r med god verkan mot landmåL
Omgrupp ering av de rörliga s tridskraft erna och flyttning av
tyngre materiel t ex luftvärnsa rtilleri och strålkasta re - helst
till i förväg anordnad e upp ställnings platser - kan bliva erfor derlig.
För att för svåra fiendens vida r e framträng ande från fas tlandet ut till skärg<lrde n böra dc inre farvatlnen mineras. Minorna skola vara Hillh::mter liga, enkla till konstrukt ionen och
verksamm a i försia h and mot grundgåen de fa rlyg och båtar
utan un'derva ttcnsskydd .
Underhåll et av isolerade stridsgrup per kräver .särskild
uppmärks amhet. Därest det hotade kustområ det hestår av
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skärgård (marint försYarsomradc eller del därav ) bli, a linderhållsfrågorna sär.skilt betydelsefulla.
De till skärghJen grupperade stridskrafterna ur kustartilleriet och annen skola så länge som. möjligt anärjandc hi rsvara sitt område - för att förhindra tillträde och tillför-,e]
sjö·v ägen till skyddsföremålet - även om förbindels erna me d
fastlandet innanför bliva avbrulna. Understöd ftt dc i:solcrallv
stridskrafterna torde enelast i undantagsfall kunna påräknas.
Sjöslridskrnflcrna kunna icke repliera på sin ordinarie has .
Alla .större fartyg tvingns härigenom bort från det anfallna
området. Armestridskrafterna äro engagerade p å fas tlandet
liksom troligen också huvuddelen av flygstridskr afterna. tliirav följer att stridskrafterna i skärgården för att bliva sj i.ilvförsörjaudc m[tste laddas med livsförnödenheter, drivmedel och
ammunilion av alla slag. Sdirighetcrna att i vissa skärg<l.rdsområden erhålla söt,·aLlen i större mäng d kräver, att särskild
omsorg ägnas denna för förbandens ulh~tllighet viktiga fr aga.
Skärgårdsbefolkningens försörjning uneler lång tids iwlcring
kan konunaatt påYerka det militära hushållet. För att skydda
befintliga lager av förnödenheter m m mot bombanfall och
beskjutning böra förrådslokalerna spridas och åtminstone till
en del vara insprängda i berg. l\1ed hänsyn till närförsvaret
eftersträvas att förlägga förrådslokalerna i anslutning till ]wfintliga stödjepunkter.

Den sprEmgartadc utveckling som flertalet anfallsYap en
undergått under scnasle världskriget har icke alltid - "ii.rskilt beträffande raket- och flygburna Yapcn - sin motsY,lrighet på försvarssiclan. Ett med tillräcklig styrka ansalt
luftanfall kan icke hejdas. Detta förhållande har bl a m edfört ökat behov av defensiva .skyddsåtgärder.
Uppställning av fasta pjäser i öppna brunnat· ~i.r s<\lunda
- även om pjäserna äro försedda med splitters k ~·cld - ickr
längre tillfreclsslällancle. DelYis betongtäckta bmnnar gi,·a i
vissa fall bättre skyeld men medföra bestämda oli.igenhe ter
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oenom sina begränsade skottfält.

S tora bunkrar äro också

~våra att maskera, och embrasyrerna äro å tkomliga för frontal
eld. P ansartorne t medgiver eldgivning horisonten runt, erbjuder personal och materiel gott skydd och utgör .~·elativt
liten målyta. Krigserfarenh eterna ha b estyrkt tornpJaSCTna.s
ändamålsenlighe t.
Dc rörliga kustarliller ib a llerier, som under längre tid bindas vid en och samma plats, synes ock lämpligen böra förse.s
med fortifikatoriskt skydd för ökande av deras stridsuthålli gheL
Det fortifik a tori.ska skyddet bör därji:imte i möjligaste
mån anpassas efler Lle alllmer ökade bomb- och projektilvikterna, riktad sprängverkan och lufttryckverkan.
Då ett fortifikatoriskt skydd emellertid aldrig k an vara
hundraprocentigt, bör segheten i försvaret ökas även genom
mångfald. Härigenmn erh ålles samtidigt ökad eldkraft. Sålunda är t ex sex pjäser i clt medelsvårt kustarlillerib a lteri i
länder med krigserfarenhet icke ovanligt.
Stridsuthålligheten ökas även genom spridel gruppering i
sådan terräng, där bomb- och projektilverkan minskas (raviner) samt genom omsorgsfull maskering.

F arlyg.sarlillericts ökade möjligheter aU bekämpa mål i
land ha - även om dessa möjligheter icke äro av den storleksordning, som vissa krels ar vilja göra gällande ~ medfört
ökade krav på fjärrhållning av dc större ar tilleribärande fartygen. Betydelsen av att svårt artilleri ingår i de kustartilleriförsvarade områdena h ar härigenom accen tuerats.
Aven om, som tidigare framhållits, luftanfall av tillräcklig storleksordning icke kunna hejdas av hittills kända försvarsmedel, kan deras verkan mot i delta sammanhang aktuella mål _ i första hand artilleripjäser - begränsas förutom oenom rent defensiva skydelsåtgärder genom insättande
b
av luftvärn, ballongspärrar o dyl. Gruppering ~v lu f tvarnspjäser bör om möjligt .s ke på sådant sätt, att ett ingripande jäm-
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Kortfattad redogörelse för flottans
beredskapstjänst 193 9-1 945 .

III.
a)

tsUppg ifter beträ ffand e vissa speci ella verks amhe
områ den m m.
Esko rterin g m m.

e det icke
Efter krigs utbro ttet den l septe mber 1939 dröjd
svens kt
ör
utanf
väg
på
rtyg
mång a dygn , förrä n hand elsfa
Den
g.
sfarty
örlog
vatte n i Öster sjön uppb ringa des av tyska
Uet
uthro
krigs
vid
svens ka 's jöfar ten uppm anad es visse rligen
ckutpri
derlig
att bega gna sig av territ orialv attne t, där erfor
ko.m.s av sjöka rning - såsom tidiga re antyt ts - snab bt åstad
t att krrigsförtever ket och lotsv erket , men först geno m beslu
attne t, tving a orialv
territ
säkri ng icke gälld e för far tyg utanf ör
der unde r
perio
d es sjöfa rten in på det .sven ska vattn et. Vissa
mind eller
e
störr
bered skaps åren blev det nödv ändig t att inom
längs kuste rna i
re områ den ordn a regel bund en eskor terin g
kund e bli effek ställe t för den dagli ga patru llerin gen, som ej
tiv övera llt.
år att upp En del försö k gjord es unde r krige ts första
förhi ndradessa
bring a hand elsfar tyg på svens kt vatte n, men
o ingri pa utom
des geno m att svens ka strids kraft er i tid hunn
farty g kapa des
i ett fall, den l oktob er 1939, då ett utlän dskt
i frånv aro av svens ka fartyg .
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.. Det antal gång timm ar, som patru lleran de och
eskor t".
deo orlono sfarty rro h ft ·
_,__ and med neutr
a · l sanw
alitet svakt en frd ' anfgar av neda nståe nde tabel l ' i vilke n a··vci1 la··
. anl-,
c mnas. upp" Ift
m·tyg cns samm anlag da distan s.
o
a
L

År
{

Gång timma r

l

Distn ns i dist:m in.

1939
sept- dec
1940
1941
1942
l94fl
1944

17,033

180,372'

77,769
83,118
l29,3U9
123,6,18
171,023

1940
jan-j uni

285,435'
101,119'
720,593'
ö35,4li0'
738,i23'

97,094

489,823'

Summ a 1039/ 1945

698,983

3,350,925'

{

Örlo~sfartygens samm anlag da dista ns mots
varar en strac·
k a, som ar omkr in,.o 155 gå nger
· - sao 1ang
o
som jorde ns omkr et ·
vid ekvat orn.
"'
'
f" . ''?:~g
ående oden särskil~ intre ssant a fråga n om
örlog sskyd(1
or ..SJO.fa rten pa Gotla nd fmne s en redog örels
e uti den trycl 'h
bcratt
cLsc: so m JUS
· rIhc
..
· lwnsl ersäm belet den 12 maj Hl45 övcr"'
lam~a~ till .!{on ungen med anled ning
av nådig t uppd rag om
utredm~1g r?r~nde omst ändig heter
na vid ångfa rtyge t Hansa~
unde rgang l Oster sjön den 24 nove mber 1944
.

b)

Sjöfa rtsko ntrol l m m.

För att -~efrämja laglig och förhi ndra anna
n sjöfa rt har
et unde r stOI-re delen av krig.s åren varit nödv
ändig t att k ontrolle ra hand elsfa rtyge n före deras inlöp ande
till hamn ar och
lastag
•• •
• eplat ser •
Hade
el eu a IC
c
· 1{C s1{Ctt, skull e vi varit utsat ta
for nske n att mot lande t rikta de llll.ll'ta"r·a ·öreta
f
g fram fö rts
unele r mask en av fredli g sjöfa rt. Geno m en
,särsk ild kung örelse erhöl lo marin mync lighe
~
ten1a- b cf ogenl1et att utöva n iimnd
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da kontr oll. Denn a utöva des geno m att
samt liga även
svenska - hand elsfa rtyg vid passa ge av sjöfa
rlsko ntroU stationc rna hejda des och visite rades . Såda na
statio ner voro organis erade utanf ör de viktig aste hamn arna
och i an.s lulnin g
till vissa skärg årdso mråd en och plats er, där
viktig a milit ära
ansta lter funno s. Elt målt på sjöfa rtsko ntrol
lens omfa ttnin g
nämn des i andra delen av denn a redog örels
e för flotta ns bcredsk apstj änst.
För att det skull e bli möjli gt alt överb licka
svens ka handelsf ar tygs posit ioner och elispo neran de samt
deras beho v av
skyd d uppr ättad es inom marin stabe ns sjöfa
rtsde talj ett s k
posit ionsr egiste r, omfa lland e farty g vars storle
k övers leg ett
visst tonta l. Regis tret förde s med ledni ng av
succe sivt inkom mand e rappo rter från redar na angå ende farly
gens dagli ga position er, desti natio n och last m m, och detsa
mma komp letterades med uppg ifter, som inkom mo från marin
dislri klseh cferna, svens ka hamn ar och vissa lot.sp latscr
röra nde farly gens
förfly ttnin gar utme d den svens ka kuste n.
Lejdt rafik en geno m den av de krigf örand e uppri
itta de sjöfartss pärre n i Siwg erack grund ade sig dels
på diver se diplo mati ska övere nskom melse r och hand elsav tal
mella n Sveri ge och
de berör da krigf örand e makt erna, dels på vissa
detal jöver enskomm elser med samm a krigf örand e makt ers
mari ner beträ ffand e åtgär der till farty gens säker ställa nde
mot krigs hand linga r av misst ag. Reda n av denn a sistn
ämnd a a nledn ing
blevo de .sven ska mari nmyn dighe terna hclyd
ligt engag erade
i lejdtr afike n. Viss order givni ng per radio
m m Jades dessutom på organ i marin ledni ngen . Sven ska
sjöof ficera re medföljd e även på lejdf artyg en såsom stalen s ombu
d, de s k kontrollo fficc rarna . 230 elylik a farty g inkom mo
unde r krigst u-en
till Sveri ge med laster , och för varje inkom met
farty g utsii.ndc.s
ett anna t. Fem lejdf artyg fö.rol yckad es gcnon
1. mins präng ning
utanf ör Norg es kust, och därvi d omko mm.o
bl a lvå såsom
kontr ollof ficer are tjäns tgöra nde sjöof ficera re.
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c)
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Oskadliggör ande au minor m m.

Det var framför allt Västkusten och Öresund, som 11 t
sattes för
»mininvasio
n » redan vid andra världskri()'e ts )) ... · ••
•
o
o
OI.J an ,
men
langs
alla
vara
kuster
har under de O'åncrna ofr·ed .."
.
"' "'
~aren
mmor måst oskadliggör as i ,större eller mindre utsträckn ia ,n.
Det ungefärliga antal minm- och sprängboj:J.r , som fiire
den s k efterkrigsm insvepninge n sammanla gt oskad liggjorde-,
av venska marinen angives årsvis i efterföljand e tabell.

År
{

se pt - dec

165

1940
1941
1942
1943
1944

385
550
G05
DOO
550

jan ~~ni

620

18

{

Summa 193Djl945

l

Dessutom fann s ett antal ångtralare och bogserbåtar för
biträde m ed arbe tena , varjämte för samverkan med svep!'>tyrkorna kunde avdelas torpedbåtar samt tankfartyg.
I allt uppgick antalet f::u·tyg, som från början kunde deltaga i minsvepnin gen, till c:a 130 m ed en b csättning~styrka
om i runt tal 2,000 man.
I mitten av m a j igångsa ttes sveparbetet för fullt med
samtliga tillgänglig a svepstyrkor .

Vid maj månaels slut hade inom de olika marimlistri kten
i stort sett följ ande resultat uppnåtts:

IAntal minor

1939

525 -

l

3,775

I hörjan av maj 1945 stod flottan rustad att ta,,.a itu m rd
uppgiften att r ensa haven från 1;1inor. Inom de ol~ka JWlri n:listrikten _organiserad es svepfartyge n till sveps tyrkor ingåenck
I den ordmarie lokalstyr keorganisat ionen .
Till .sjöstvrkech " ·
fernas förfogande kommender: :tdes särskilda svepledare fi ir
sveparbetet s direkta ledning.
För svepning disponerade s:
14 större minsvepare av Arholmatyp en,
26 mindre minsvepare av M-typ,
2 minsvepare av Starkodde rtyp (ombyggda valfångstfa rtyg ),
4 vedettb å tar av Jägaren-typ ,
8 äldre vedcUbåtar av Pnl::tris-typ samt
ett 60-tal som hjälpminsv epare utrustade motorflskefarty~.

Ostkusten. Minering arna i Stockholms södra skärgård avlägsnade.
Sydl..:usten. Kontrollsve pning utförd ,av farvattnen .ost
Öland intill 10' utanför kusten .
Oresund.

Hälsingborg s r edd konlrollsvep t.

Västkusten. Inomskärsm ineringarna avlägsnade och Ulldanrö jande t av de .svenska utomskärsm ineringarna påbörjat.
Dessutom hade en ränna för sjöfarten tvärs över Sl;;: agerack
m ellan Pater Noster och Arendal i Norge kontrollsve pts.
Vicl utg ången au juni m ånad hade sveparbetet fortskrielit
enligt följande :
Ostkusten . D jupmineTing arn a utanför Smålands och Östergötlands skärg årdar undanröjda .
Gotland. Farva ttnen ost Gotland intill 20' uta nför kusten
k ontrollsvept a. D e tta a rbete utfördes genom försorg av Sydkustens M arincli.strikt .
Sycll.:usten. Kontrollsve pning av en ränna till Danzig påbörjad.
Oresuncl. Malmö, Klagshamn s och Trelleborgs redder
samt området Ven- L anelskrona och Kämpingeb ukten utanför
F alsterbokan alens .södra lopp kontrollsvep ta .

Västkusten. Dc svenska utomskärsm ineringarn a i
sett undanröjda , varjämte rännan Pater Noster-Are ndal
dats till 9'.
Sedermera har minsvepnin gen fortsatt under vissa
efter den l juli 1945, vilka tider icke inrymmas i här
liggande redogörelse r.
d)

stort
brcci-

-=

tider
före -

{
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Hjälp till nödställda fartyg och flyktingar.

Vid ett 20-tal tillfällen har flottans fartyg bärgat personal,
tillhörande besättninga rna å krigsförlista , grundstötta eller eljes t förolyckade fartyg av olika nationalitet vid och utanför
våra kuster.
Dessa bärgningar ha emellanåt varit av den art, alt man
väl kunnat tala om rädclningsb ragder. Många äro även dc
fall, då andra nödställda fartyg blivit hjälpta.
Alltseelan kriget nådde våra grannlände r, gick en flyktingström av varierande styrka mot våra kuster såväl f1·ån öster
över Östersjön och Bottenhave t som från väster över Öresund
och Kattegatt. Det första omhänderta gandet av dessa fl yk tingar vid landstigand ct kom i stor utsträcknin g att vila p[t
marindistri ktens olika organ. Härvid skötte marinp,olise n polisuppgifler na, och diverse marh1a förläggning ar utefter k ns terna fick bereda flyktingarn a husrum och bespi•ming. Även
flottans farlyg fick i många fall ingripa för att bärga fl yk tingfarkoste r, som redlöst drev omkring utan möjlighet at t
själva taga sig fram till svenskt land. Borlåt 100-talet sådana
farkoster av växlande s torlek - från ångare och motorseglar e
till paddelkano ter - lågo redan hösten 1944 i olika hamnar
runt våra kuster, och dessas omhänderta gande och vård b lev
många gånger problem, som måste lösas av marinen och civila statsmyndig heter gemensamt.

c)
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Inkallelser av värnpliktiga .

Högsta och lägsta antal inkall ade värnpliktiga vid flottan
und er tiden september 1939-ma j 1945:

1939
sept-dec
1!)40
194l
1942
1943
1944

{

Liigsta antal

Högsta antal

1945
jan-maj

7,300

5,900

8,850
11,190
12,142
13,357
14,038

5,500
8.820
10,205
10,882
12,107

H,38l

12,012

Antalet inkallade var i mitten nv augusti 19i39 1700 man
och i slutet av juni 1945 7205 man. Variationer na under krigsåren voro i viss mån beroende på växlingarna i läget och därav betinga de fartygsrustn ingar men främst på tillkomsten av
nya fartyg genom flottans ersättningsb yggnad.

f)

Sjövämsl.:dren.

Inkallelselid en för personalen vid Sjövärnskå ren (Sveriges
frivillio·a motorbåtsk år intill den l november 1941) blev beroende" p:'l. beredskapsl äget och de uppgifter, som vederböran de marindistri ktschef anförtrodde kårens medlemmar .
I alla händelser var inkallelsetid en betydande och uppgick
under [tren 1940-1944 till nedanståen de antal månader per
aktiv medlem:

Ar
1940
1941

l

No rrb. n c1 sku ste n

Ostkusten

l~

l
4

5

1943

4

5

3

5

l

l

Sydkusten

l Öresund l

Västkusten

l

2-5

l

l -<E

1942
1944

l Gotland l

~

l

2-5
2

3

5

3

2

5

3

3

6

l

~·

l

4

l

4

5

Den väsentligast e beredskaps tjänsten för sjö,·ärnskår ens
personal var förlagd till sjöfartskont rollcn.
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Marinlo ttonw.

t
a.·
av
Ombttni noen
. 111<un1o tornas verksam h e t belyses av
_o
f""l' d
o Jan e uppgifte r från verksam h etsåret 1943- 194:4.
Under nämnda arbetsår hade mar·I·nlottoi·· tjänstgjo rt:
Expediti onstjäns t ..... .. ...... .
255 617 ti mmar.
. 1
F or
)indclset jänst ... . .... .. ... .
89 295
Förpläg nads tjänst ... . ..... . ... .
149 866
L nitförsv arssigna ltjäns t
124 469
Ma tericltjän s t ....
28 193
sjukvård stjänst . ........ ..... .. .
43 216
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Om man härtill erinrar dels om nödvänd igheten att underhålla förut befintlig a fartyg och kravet på ombygg nad av
några bland dem, dels om igångsät tandet av kryssarb yggct.
Tre Kronor och Göta Lejon, så torde det vara tillräckli gt i
detta samman hang för att fastslå den stora arbetsbö rda, som
pålades personal en inom marinför valtning en och densamm a
und er~ställda organ.

))

))

••

•

•

••

••

•••

o

•

••

Summa

690 656 timm ar.

s·'\väl a r·· ·t
Det samm anlagda antale t arbetstim mar
som
c v ona
' ' '
T ··
oavlönat fö.
I _mJ ~tar ~llcr annan myndigh et utgjord e 820 538
'
'
-·
c
ellel, om utbllclnm gstnnma r m edräknas, 855 550 timmar.
Antalet medlem mar in om samtliga marinlo ttakårer var
under ovann ämnda år 5 0 2 1.

hJ

Ersättni ngsb yggnad au fartyg m m.

...
4:4 flllUnder åren 1939-19
1
'-ommo folJande s tri dsfarty"
o
_,.. .
. a rna"
. lw.. pta f·yra Ja
al' en m
- for utom odc .under ar 1940 från Il <
u
I
~'>
o
ocl1 cl c tv·t' Ja'"are
1
1944 å ter bleYo
' som une er aren 1943' 0 "
"
.
rstandsat La efter jagaroly ckan i septemb er 1941.

1939: l jagare, 2 ubåtar och 2 större minsvep a.
, 1 e.
.
1940: l Jngarc, l ubåt 4 s törre o I1 5 · l
·
n11nc re nu n svepare sam t
c
'
o
_ .
6 to1 pedbatar .
· _o ..c, 4· u J)alar, 8 ston·e och 17
1941: l •ubå tsmoder far ty"t>> 2 Jaom
4 torJ)edbaotm..
samt
mmclre minsvep are
.
"
l
?
jarrarc
1949· 3
- · o ' o< ' - u )alar, 2 mmdre minsvep are och 6 torp edhatar.
o

.

Olyckhä nclelser m m.

Beredsk ap s tjänsten har under det andra världskr iget liksom und er det första krävt m ånga offer. Antalet förolyck ade
bland flottans personal n år upp till i det närmast e 150 man.
Bland de m era omfa tlande olyckorn a må följande n ämn as.
J agarolyc k an vid Hårsfjär den den 17 septemb er 1941 och
Ulvenk a lastrofen i mitten av april 1943 krävde det största
antale t människ oliv, nämlige n vardera 33 personer . Minröjningsarb etet h ar även orsakat stora förluster , bl. a. då hjälpved e ttb åten Libanon minsprä ngdes ulanför Öland i novembe r
1941 , varvid 10 man förlorade s, och när hjälpved ettbåten Condor den 12 oktober 1944 gick samma öde till mötes på Västkus ten, då hela besättnin gen ulom en man omkom. Vid bärgnin gen ombord å pansnrsk cppet Manligh eten av en tysk paravan den 13 decembe r 1939 dödades ett flertal man, och en
pannexp losion å pansarsk eppet Gustaf V den 17 juli 1940 utanför Visby kostade 8 man av eldrums personal en och 2 man på
däck livet. När hjälpved ettbåten Isbjörn den 24 mars 194:4
överrask ades av en orkanar tad by utanför Hävring e samt
kant rade och s jönk, följde ick e mindre än 7 man med i djupet.

••

_nare, 5 tl]) •,otlar· ocl1 u;;. lorpcdb{ttar.
1943: 1 minkrys sare, 4 J. a L
19 4 4 : I jagare och 6 ubåta r.
u

i)

Sftsom en avslutnin g på denna kortfatta de redogöre lse för
flott ans beredska pstjänst Hl39-19 45 må här anföras vad dåvarande överbefä lha varen O. G. Thörnell uttalade vid sjösättningen av jagaren Visby i Göteborg den 16 oktober 1942:

-
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. . >>Det ..tir icke endast flottans män, som i dag med s tö.
rs tn
tlllfrcclsstallclse se ' <.1 tt• ett nylt mo d ernt. f ar tyg tillföres y:
.
••
•
• • •• • •• •
SJoforsvm, ut an sak erhgen även nationens överväldiaande 1 an
för vilken ingen bör sluta
Den
vara allsidiga, omfatta såväl förs v .
måste
' :ara rustnmgar_
et
. ar:·.
hU sjöss och i luften · D·e t rno d erna kn"'et
som
lands
illl
.
.. .
0
<tt
.
p
och
Flyavapnets
totalt.
namhgen itU sitt väsen
ansar vapnets
"
..
..
b t d l
:· .en med den nu besl
.. .o a'
e Y e se ar oerhort stm ' och v·t ar
.. l ·.. uframnJe sorn vo.·I c on
tade utbyggnaden icke alls så lånot
s ;;.v· trt
<
"
f
~len Iyg och pansar kunna dock ej ersätta örlonsfarly()" ;.k.'
lttc~ s~r~1 }U'~'s:sare och jag:~rc kunna ersätta bon~bplan."'FI~;~
mdirekt även d e an d.1 a r··.
kommer
ians
or svarsa re.
. o·
. forstarkmng
11
nar~1a tt ooclo och mncbär ett värdefullt tillskott till riks~ör
svar cts samlade kraft. »

t~l.

~rfarenhet

ögo~cn ä/ :~~

M. von Arbin.

De deltillverkade hamnarna på Normandies
kust sommaren 1944.
Av ledamoten Starck.

Planlägg ni ng.

under det omfattande planläggningsarbel e, som föregick
det stora överskeppningsföre taget till norra Frankrike sommar en 1944, fram stod ,själva urskeppningsmome ntet som ett av
de svåraste problemen, som måste lösas. Det var nödvändigt
att räkna med, att samtliga hamnar av betydelse skulle vara
·cbrukbara vid anfallsstyrkornas ankomst till Frankrike. Ursk eppningen måslc därför äga rum på öppen kust, vilken var
utsatt för vindar framför allt från nord och där kraftigt tidvatten rådde.
Vid en stabskonferens, som hölls i London i juni 1943,
föreslogs för första gången att delar till en eller flera f ullständiga h amnanläggningar skulle färdigställas i Storbritannien
för att sedermera bogseras över Engelska Kanalen och på lämpliga platser på franska kus ten sammanfogas till m·skeppningsh amnar. Vid åtminstone något tillfälle har antytts, aU premiärminisler Churchill själv skulle stått bakom försl a get. Detta
godkändes omcclelbart, då det ,stod fullt klart att landsältningen av de oerhörda mängeler materiel, som erfordrades för
elt fälttåg i Frankrike, icke .skulle kunna genomföra;; utan
Dmfattande tekniska anordningar.
Det i Lonelon fattade beslutet bekräftades vid konferen sen i Quebcc och en grupp tekniska experter representerande
36
:T idskrift i Sjöväsendet.
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såväl brittiska som amerikanska krigsministerierna erhöll
uppdrag alt göra upp en förberedande plan.
De krav, ,som ställdes v oro i huvudsak följande:
l) 12,000 ton materiel samt 2,500 fordon ay olika sl.tg
skulle kunna lossas dagligen;
2) denna lossningskapacitet skulle kunna upprätthålla~ i
90 dygn.
Experternas överväganden och förslag överlämnades 1ill
de förenade stabscheferna den 3 september 1943. Förshl.il't
godkändes och samtidigt bestämdes, att för lids vinnande , lll
konslruklionsarbete skulle ulföras i Slorbritmmien.
Det framlagda projektet innebar i stort sell, att två dl'ltillverkade hamnar skulle anläggas, vardera ungefär så ~'or
som Dover. Efter noggranna studier av tillgiingliga fnm· k 1
sjökort samt rekognosceringar och lodningar hade bestiiill ls
alt hamnarna skulle placeras vid Arromanches och Por l-"nBessin, Lv[l kustbyar i närheten av Bayeux. Den förstnäm n(h
hamnen skulle handhavas av britterna, den andra av ameril;a narna. Varje hamn skulle bestå av en vågbrytare utförd av
jättelik~ bclongkistor, i vars skydd skulle anliiggas en elle r
flera pirer fast förenade med land. (Jfr bild 5.)
J( onstru ktionsarbetet.

Dc betongkistor, som skulle bilda Yiigbrytarna, ritacl'es .1v
krigsdep8rlemcntet. En mångel experiment utfördes, vilk a rrsulterade i alt en konstruktion kallad Phoenix. ulv-aldes som
lämplig.
Tillverkningen uppdrogs åt ~5 ~lora firmor, vilkas anEi;.;:~ 
ningar i huvudsak lågo vid Themsenmynningen och i Sou th amptonområdet; några lågo dock så avlägset som vid Birkenheacl och HartiepooL Tillräckligt antal arbetsritningar vo ro i entreprenörernas händer den 4 oktober 1943. I arb etl'l
insattes direkt 20,000 man, innefn llande bl a 1,200 yrkesmoll törer, 1,400 snickare och 2,400 delvis utbildade hnntverk an' .

-
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o,essutom deltog indirekt stora personalgrupper, vilka byggde
delar och tillverkade en mängd utrustning.
Av materiel åtgick bl a 600,000 ton betong och 31,000
.
.
ton stål.
För att passa för de olika djupen byggeles k1slorna I sex
olik a storlekar; den största av dessa h ade elt deplacement av
(j 000 ton och den minsta 1,670 ton. Totala antalet tillverka(~e
kistor var 146, av vilka 60, tillhörde den slörs ia typen. VarJe
kista var i huYuclsak en lådliknande konstruktion för.slärkt av
ett kraftigt långsgående skotl och flera tvärskolt (se bild l och
4). Kistorna voroförsedda med särskilda .sänkve1~tiler; erfor derlig tid för sänkning var 22 minuter för den storsta typen.
Luftvärnsskydd lämnades av automalpjäser, i regel av Bo.
forslyp, som uppställdes på särskilda plattfor~~1ar.
Av tekniska skäl var det icke möjligt att sanka kistorna
på större djup än tio meter. Hanmen skulle därför icke km:na anlöpas av större fartyg ~in de som representerades av LI, .
berty-typen.
l\fcdan kon.slruklionen av dc fa sta vågbrytarna pagtck, beslöts aH hanmanli.i[{gningarna skulle komple l tcras med en flytande vågbrytare, vilken skulle placeras u Lanför den f a" ta för
att åstadkomma en första dämpning av sjöhävningen. Arbetet mccl des"a vågbrytare 11ppclrogs åt brittiska amiralileteL
Den konstruktion som slutligen - likalecles efter många försök _ antogs, bestod av en serie s6lponloncr förtöjda vid
varandra i en linje; denna beräknades få god dämpande inver kan vid vindslyrkor upp till 5 Beaufort, den h ögsta vinrJstyrka son1 normalt förekommer i Kanalen sommartid. Arbetet sysselsa lle direkt 2,000 man och krävde bl a 15,0?0 ton
stål. I mars l\)44 voro två serier pontoner klara och forankrades ulanför Storbritanniens sydkust för prov. Drt lugna
väder, som i allmänhet rådde från denna lid fram till D-(l agen
(6 juni) förhindrade emellertid inhämtamlct av några erfnrrnh eter av värde.
I början på l 944 visad det sig alt Lillriicldigt antal bogserb[tlar icke var tillgängligt för att på rimlig t id bogsera
h amndelarna över Kanalen. För att bereua skydd åt dc tal-
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rika mindre farkoster, som mås te i nsälla.s omedelbart vid opl·ra tionens början beslöts då a lt konstmera fem korta våghry_
tare gjorda av spärrfarl yg, vi lk a .s kulle s~inkas ulanför landstign ingsplatserna. Två av dessa vågb rytare skull e scderm<'ra
införlivas m ed de deltillverkade hamnama. Sexl io ä ld re Li r-

.·~

t>

c--i

--....;>

'-;

'"d

0
.~ ~

~ ·~

Dild 1.
(Detongkista under tilLverkning.)

tyg ulvaleles för iindamålct. l3land dessa bcJunno sig de t bri ttiska f d slagskeppet Centurion, det franska slagskeppet Courbet och elen holländska kryssaren Sumatra.
Den s törs ia wårighelen som mötte vid konstruktionen :t Y
pirerna var ticlvallnet; sk illnaden mellan ebb och flod Y l r i
meter. Detta medförde fordringar på dels att pirnocka rn a
skulle vara rörliga i Yerlikal led dels alt ködJanorna skulle
Yara .så starka och smid iga alt de tålde Yid alt ömsom flyta i
Yattnet ömsom vila p{t en h avsbotten av sten eller sand.

-
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som en , 1
Pirerna (bild 2) konstruerad es slutli()'en
0
tnc.n
..
,
, .. .
1~ol 1Jana av stal som uppbars av barbalkar likalede,s av si a]·
b ro f as t av o' an.'
hela konstruktionen IJåminde om en vanli·,.,
0

Landfästet utgj ordes av en kraftig på valtnet låg t liggande stålflottör, som vid högvallen kunde dragas rätt upp på
]and.
Pirerna avslutades längst ut av ett eller flera särskilt konstruerade pirhuvuden (bild 3) av rektangulär fonn. I pirhuvudenas hörn funnos spadliknande anordningar, vilka vilade
på botten och mcdgåvo lodrä t förankring. För att möjliggöra
nivåändring ar allt efter ebb och flod monterades kraftiga styrram ar i hörnen på varje pirhuvudsektion så att denna kunde
röra sig vertikalt upp och ned efter spadarna beroende på vati ens tåndet. Anordningar installerades även för att överföra
en del av pirhuvudsektionens vikt på spadarna, vilket kunde
bli erforderligt uneler vissa väderleksförhållanden. För detta
ändamål uppställdes en elektrisk vinsch i varje hörn på pirhuvuclsektioncrna. vVirerna från vinscharna ledeles genom
block vid spadarnas övre ända och därifrån till scl1acklar på
pirhuvudet. Ström erhölls från en på varje p irhuvud monterad dieseldriven kraftstation. Det blev på så sätt möjligt
.att n ågot ·h öja pirhuvudena ur vattnet, varvid tyngderna överfö1rd es på spadarna och ökade dessas förankringskapacitet
Pirhuvudena byggeles som far tyg vid olika hamnar från
Leith upp till Glasgow. Tillverkningen krävde bl a 50,000
ton stål.

Operation en.

Bild 3.
(Pirhuvuden.)

ligt kraft ig typ. Bärbalkarna i sin tur lagrades på pontoner
av stål eller betong, så krafti gt byggda att dc kunde uth iirda
de med lidvattnet följande påfrestningarna. Någon bcgriinsn ing av pirernas längd behövde icke göras.

Vid överskeppningsföre taget den 6 juni verkställde spänf artygen färden över Kanalen i omedellxtr anslutning till stöts tyr korna. Trots ålder och skröplighet kommo san1.tliga fr~un.
De sänk tes med hjälp av sprängladdningar, som p lacerats på
.sådant sätt, alt fartygen seelermera skulle kunna bärgas. Efter fem dygn voro samtliga fartyg på plats och bilcladc ett gott
skydel under företagets inledande skede.
Under tiden bogserades de olika hamnsektionerna över
R analen. 85 bogserbåtar m ed maskinstyrko·r varie rande mell an 600 och 1,500 hästkrafter insattes. Medelfarlen ,·id bo;,:-
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seringarna höll sig vid 4 knop. Allt som al lt utfördes 2Jo
bogseringar; varje överfart fram och tillb a ka kr ä vd e 3 (h"
. ,.,n.
..
.
B e t ong k 1storna
sanktes enli gt uppgift med stor precision oe h
endast elt fåtal blevo felplacerade.
Samtidigt som dc fasta vågbrytarna byggdes kla rgjordes

Bild 4.
(Stora vågbrytaren i Arromanches.

Betongkistor.)

förankringsano rdningar för de flytande vågbrytarna, vilka voro på p lats på åttonde dagen.
I själva hamnen m·belacle uneler tiden ingenjör- och arhelslrupper - bl a amcrikanskfl. »se -bee's» - med alt kl:n·hy"'"'lllgöra själva stranden. Della innefattade minrÖJ.nino·
b~'
t>'
det av vägar samt iordningställanclet av pirernas lanclfäslrn.
E:Ler 12 dygn var halva arbetet klart: båda vågbrytarna yoro
P~1. plats och en pir på flera hundra meters längd ancd flera
p1rhuvuden klar för användning.
På trettonde dagen började emellertid svårigheterna p.·l : Ilvar. Vinelen friskade undan för unelan och till sint biasic

nordostlig s tor , Yilkcn höll i sig i tre dygn. Förh~l\landena på
];:usten bi~YO dc Yärsla som rått under -10 år - till p:'t köpet
J;:om vinden från den mest ogynnsamma riktningen. Den
amerikanska hamnen Yid Port-en-Bessin var mest utsatt och
blev ill a tilltygad. De Yäldiga hclongkisLorna smulades sönder

(Port \Vinston -

Bild 5.
elen deltillverkade hamnen vid Arromanches.)

och pressades ned i sanden av den slutligen mycket höga sjön.
Spärrfartygen skadades svårt, bl a nämnes att slagskeppe,t Centurion så gott som delades i två delar. De flytande vagbrytarna sle tos sönder; några stålpontoner gingo till botten, medan andra drevo omkring till betydande fara för sjöfarten .
Ett betydande antal smärre fartyg råkade i drift eller sle to
sina förtöjningar och hamnade på stranden, som efter stormens
slu t var täckt av uakspillror.
Scdan .s tormen bedarrat, igångs a lles omedelbart clt omfattand e rep ara tions arbele med resultat, alt hamru:·n vid Porten-Bessin två dygn senare på nylt var i mwiin.dhart ''kick .
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På grund av sv:ha skador på maskiner m m och förlust av
en mängd materiel .s amt det förhållandet, att den stora h atnnen Cherbourg intagits, beslöts dock, att hamnen vid Port-enBessin skulle nedläggas och materielen överföras till Arromanches. Den där belägna brittiska hamnen, som för övrigt erhållit namnet Port Winston, hade lidit mindre av stormen
och färdigbyggdes med hl a den materiel, som kanunit fr ån
den amerikanska anlägningen. Efter stormen följde emellertid en lång period av dåligt väder, som avsevärt fördröjde h amnens slutliga färdigställande. Icke förrän ett par dagar in i
juli hade elensamma uppnått sin största lossningskapacitet.
(bild 5.) Utrustningen hade då kompletterats med ett antal
stora förtöjningsbojar, vid vilka sammanlagt 10 fartyg kunde
förläggas. De lossacles där med hjälp av lands tigningsfarkoster av olika slag. Endast kustfartyg och andra farkosl e;a v liknande storlek förtöjde direkt vid pirhuvudena.. Vid ar f'
hade tre små flytdockor fö r ts över och en mindre slir) anlao·t~
Lb
l land för att möjliggö•r a reparationer på smärre fartyg. F ör
att öka betongkistornas motståndskraft fylleles desamma slu tligen me1 sand, vilket arbe te utfördes av stora sandsugare,
som överförts från Storbritannien.
Någon uppgift om de materialkvantiteter, som lossats i
Port Winston ha icke offentliggjorts. Allmänt har sagts a1 t
hudratusental.s ton material, tiotusentals man och många tu sen fordon denna väg förts över till Frankrike. Uneler alla
förhållanden synes hamnen ha utgjort en förutsiillning för ge nomförandet av fälttåget i Frankrike.
o

K ä l l o r: The Ships Builcler and Marine.
Engine-Builder.
Illustrated London News.
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.Moderna sikten för automatpjäser.
Då man under ett krig ser tekniska lösningar på Yapenfrån·or komma fr am, får man bedöma dem med viss försiktighe: Allt vad som utlämnas till de stridande att slfLss med är
icke det som tekniken eller krigserfarenheten anser Yara det
bästa. Det kan i stället hända, att konstruktionen är en nödlösning, framtvingad av brist på tid eller viss materiel.
För att få tillfredsställande verkan med lv -automatkanoner kan man tänka sig två vägar: antingen använder man ett
enkelt sikte, som ger otillfredsställande precision, men kompenserar detta genom att förse pjäsen med ett ökat. ~ntal eldrör, så att större område täckes - ex. engelska 8-p1p1ga pompom -· eller också måste man anskaffa ett automati~.kt verk ande sikte, som. arbetar med sådan precision, att traff kan
påräknas även m ed ett eller två eldrör - · ex nuvarande svenska
gyrostabiliserade 40 mm akan med maskinsikten.
Man har under kriget föga hört talas on1 den :s enare typen, varför det kunnat ligga nära till hands att anse, at.t de~1
förra typen av de krigförande ansetts vara den mest effektlva lösningen. Emellertid börja sekretessens slöjor alt lyftas
och det befinnes, att stort arbete o~h intresse nedlagts
nåo-ot
0
på konstruerandet av automatsikten. Det kan således tänkas ,
att dc mångpipiga automatvapnen tillkommit snarare genom
bristande tillgång på än bristande förståelse för precisionseldledning.
I United states Naval Institute ;PriOCeeclings aug. 1945
förekommer en notis om sikte för automatpjäser (Gyro Gun
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Sight), vi lken med tanke p{t vad som ovan anförts, är av vis~ l
intresse. Ur notisen kan följande anföras:
»Läxan från Rcpulse och Prince of \V a les var för,skräckande Lill sina konsekvenser. Dessa brittiska flottans utomord elltliga krigsfarlyg lågo på havets botten utanför l\Ialacka. Anfalln a av svi:irnwr japanska torpedplan och störtbombare llll'd
hög fart frfm alla l: åll och höjder h ade dc visat s ig ick e
vara i stånd alt försvara sig själva.
Om dessa mäktiga krigsfartyg icke kunde motstå en allac J~
fdn luften, hur skulle det då gå med resten av cle allirracll'
flotiorn a?
Uneler å lskilliga år hade Sperry Gyroscape Company och

~Ias sachusselts Institute of Tcchnology studerat konstruk tio-

nen av ett »räknande gyroskop ". DeLLa var Lur men det v~n
även det enda som kan kaJlas slump av svaret på det hot ,
som höU på att göra fartyg värdelösa till sjöss.
Amerikanska flottan gick till MIT och Spcn·y med sit 1
problem. Kanonerna hade ej tillräcklig rikthastighet och ej
tillräcklig, precision att möta ett luftanfall. Ett nytt lv-sikte
måste skapas. Det måste vara lämpat för masstillverkni ng,
det måste vara enkelt att sköta och det måste oavbrutet ii~
rikta kanonen med hänsynstagande till alla inflytelser som
avstånd, målets fart och balli.stiska faktorer, d v s det måste
beräkna framförhållningsvi nkeln, som tidigare vanligen b edömts av riktaren.
De tekniska fn]gor och produktionsproblem , som framkommo, sedan laboratorieförsök och prov ombord utförts, syntes näs Lan oöverkomliga.
Siktet krävde gyroskop upplagda i vaggor, som måste va ra friktionsfria och ändå tillräckligt robusla för a tt kunna sta
emot chocken vid skottlossning. Dc b ehövde också termostater, som arbetade med en noggrannhet av l 0 från -20 till
+ 180° F. Slulligcn erfordrades fjädrar med tjocklek :w endast c:a '/eo av e tt hårstrå.
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Det blev nödvändigt a tt i stora k van tileter frambringa en
högelas tisk , laboratoriek on lrollerad beryllium-koppar för fjädrar i det räkneorgan, som är instr umentets hjärta. Dessa
fj ädrar - b lad blott c:a 0,004 mm t jocka - måste hålla sin
tjocklek med en tolerans av enelast 0,002 mm. Till en början
m åste över 90 % kasseras.
Gyrot drives med luft och för alt instrumentels ömtåligare delar ej skulle skadas av sjöluft, krävdes ett slutet luftsystem. Även dc rörliga optiska delarna voro hermetiskt tillslu tna för alt förhindra kondensation på glasen.')
Ett optiskt system inuti siktet kastar en bild av en belyst
cirkel mot riktarens öga. Biktaren behöver endast röra siktet
med b ekväma r aLLar, så alt den lys ande cirkeln oavbrutet ligger över målet för att siktet automati skt skall räkna ut, var
målet konuner att vara vid skjuLLidens slut och inrikta kanonen därefter. Fartygets rullning och stampning inverkar
icke genom att riktaren ständigt håller siktlinjen på mål.
Uppgiften alt lära riktarna att sköta instrumentet blev
lätt. Genom att siktet automatiskt beräknar framförhållningen
och överför elen till k anonen, befriar man riktaren från hans
t idigare uppgift alt bedöma. Därigenom k an han ägna hela
sin uppmärksamhet åt alt j'ölja målet.
Siktct användes först för flottans 20 mm apjäs, men man
insåg snart, att det skulle vara fördelaktigt med ett sådant
sikte även på akan av större kaliber. För detta ändamål kons truerades sikte ~I/51 såsom eldledning för 40 mm akan. »

Den mnerikanska skildringen är i fråga om tekniska detaljer en smula journalist-romantis k, men sakuppgifter na tr)rcJe
dock i huvudsak vara rikliga.") Principen för »räknande
1) Jmfr fotog rafier till Arsberättelse i artilleri. häfte :J/43
2) De engelska örlogsLntyg· som efter kapitulationl'n besökt
sl\anclinavisl;a hamnar ha alla haft dylika sil;tcn.

-544-

gyroskop>> iir ej elldeles ny eller okänd. Den torde grunda sig·
på gyrots egenskap alt vid påverkan med tryck göra utslag i
en riktning vinkelrät mot tryckkraften. Ett instrument <v
denna konstruktion måste bli mycket ömtåligt. Det framg: 1r
ock,s å av skildringen, att stora anslriingningar gjorls för alt
inkapsla det så, att slörande inflytelser elimineras.
Nolisen nilmner intet om hur avståndet mi-.ites och infö re~.
Utvecklingen h ar dock hunnit fram till ER och det torde icke
r åda tvivel om att för -10 mm pjäser och större siktet är sammankopplat med dylika aggregat. För de mindre kalibrarn l
är det tänkbart, alt avståndet fortfarande införes på samm ,,
sätt som i sikte för fpl-akan av amerikansk tillverkning. Detta
sikte cmniinmes i ett anna t häfte av USN i Proceclings och diir
angive.~, att man å siktet först inställer målets vingbredd och
d~irefler regleras riktcirkelns storlek så, att den ständigt tangerar målets ytterkonturer. :\!ed en s{tdan metod k an dock
endn <;t ett mycket approxima tivt avslåncl införas i instrumentet. Precisionen blir liten, möjligen tillräcklig för flygstrid ens
korta avsh1ncl, men troligen otillfredss tällande för luftvärn tt
f arlyg. ,
Enligt amerikrmsk uppfallning medförde det nya siktet
.synnerligen gynnsamma verkningar. Fartyg, som utrustats
med sådaa pjäser, registrerade ett oerhört ökat antal nedskjutna plan. Man torde kunna förvänta, att utvecklingen enligt denna linje ej ännu är avslutad. Arbetet på det idealiska
automatsiktet kommer förvisso att fortsätta.
IHix i Sverige är den amerikanska >>nya>> viigen ingalunda
ukänd och utvecklingen h ar även hos oss fram skridit stt Hngt,
att man nog k an instämma i ovannämnda artikels optimistiska
slutord:
>> Vi önska Flottan god jakt!»
M. I-Jammar.
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N å gra synpunkter på utformningen av
förliga bryggan på kustjagare,
typ Mjölner.
?lied utgångspunkt från nedanslående allmänna synpunkter har kr i tiskl granskats kustjagarnas (I\Ijölner-typens) brygga,
varjämte framlägges elt förslag till förhällrad brygga. Vid
utformningen av detta förslag ha erfarenheter dragits dels av
två års Ljjnst på kustjagare, dels det sätt på vilket engelsmänn en, av tillgängligt material att döma, löst molsvarande
problem .
Vid planerandet av en jagarbrygga måste man beakta
följan de :

a)

bryggans användbarhet för ledande av fartyget i strid, vid,
..
.
.
1nanover
oc .l1 VI"d nav1genng,
·l
b) möjligheterna alt utnyttja dc yttre förbindelsemClllen mellan fartygen inom förbandet eller inom sjöstyrkan,
c) dess mwändbarhet som plattform för stridsmedel, artillerioch torpedsiklen .samt utkikar (spaning),
el) dess möjligheter att giva bryggpersonalen skydd under
strid, framförallt mot splint och automatvapeneld.
Med dessa synpunkter för ögonen skola vi nu granska
kustjagarens brygga (se fig l).
Möjligheterna att leda jagaren äro slora, därigenom att
telefoner och talrör till praktiskt taget alla delar av fartyget
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jämte ins trument för manöver och navigering finnas på bryggans förk a nt, d v s dE'n plats dät' fartygsledningen uppeh{dler
sig. En nackdel är, att avståndet mellan bryggskärmen och
splintskyddet runt torpedsiktet är .så smalt att mer än en
p erson ej får plats där. Om fartygschefen alltså vill röra sig

o

o

o~
o

o

DO

ooo

o
-

-~,----

o

'

o

fdn ena sidan av bryggan till elen andra, måste detla ske gen om alt VO, som för manövertjänsten är mer cllel' mindre
bunden till det smalaste stället, få r flytta på sig, vilket försvårar framföra llt ,en påg[tende manöver. Denna nackdel gör
sig m~irkb a r både under strid, vid manöver och under navigering i skärgård. En annan nackdel är att bredden och
höjden pä ~plinbkyddct runt torpedsiktet starkt begr~insar synfältet i riktningar akter om tvärs, vilket i samband med den
ovan påtalade minskade rörligheten ytterligare allmrligt försvårar bryggtjän slen.
Tidskrift i Sjöväsendet .

ffG. 1

36
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Den yttre förbindelsetjänsten s optiska signalmedel iird,
vad semafor och morse beträffar, lokaliserade till bryggving: 1rna, varemot intet finnes a t t erinra, varjämte signalmännen gp_
nom att förflytta sig akter om artillericentralsikte t ej iika
trängseln på bryggans förknnt. Signalflaggsignaler ing ulfiires från undre bryggan, vilket visat sig ändamålsenligt. Signalcxpeditionstjäns tcn är däremot ej sft väl tillgodosedd. F örsie
signalman har för att nedskriva signalmeddelanden eller fi\r
journalföring enelast två mindre skrivpulpeter utan skyeld nnt
väder och vind samt utan tillfredsställande natlbelysning.
Kustjagarnas brygga uppbär följande stridsmedel: toqwdcentralsiktc, artillericentralsikte samt utkikar för horisont o~h
vattcnutkik. Torpedsiktet är väl placerat för torpeclskjutniHg,
men dess läge mitt i luftströmmen från bremenskärmen p<l
bryggans förkant gör att sildet blir mycket svårbetjänat. Ona
bir luftströmmen så stark att ögonen tåras, varigenom riktarbetet försvåras. Den medför även alt det är utomord entlig t
svårt att höra och göra sig hörd i huvudseletelefonen till tubstället och att den viktiga direkta kontakten mellan fa rtygschef och torpedofficer praktiskt taget omöjliggöres. Kommer
härtill ~intcrkyla blir torpedcentralsiktet en av dc mest k!·iivande drabbningsbefattni ngarna ombord och det blir ick e miijligt att hålla hög beredskap på torped under någon längre tid.
D essutom användes den förnämliga siktkikaren för utkiksiindamål, varvid ovan berörda vindförhållanden inverka försiilllrande på resultatet av utkikstjänstcn.
Artillericentralsikte t iir vi.il placerat och medger cenlr:llriktning och avståndsmätning horisonten runt utom i den relativt smala sektor där mast och slråll"astarbrygga skymnw .
Detta, lik,s om av bcsvtirande rök från skorstenen, kan dock rj
undvikas. Fartygsledningen får vid behov avpassa m anöycrn
så att centralsiktet bär.
Utkikarna som äro placerade på bryggvingarna h a got t
synfält i sina resp sektorer, varjämte bryggans relativt .stora
höjd medför god synvidd. Ett önskemål, som framk ommit
genom erfarenheterna uneler dc senaste åren, att perifonistcn
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skall h a fri ,sikt och ej som nu sitta längst ;nere i fartyget, iir
diremot f n ej r ealiserat på kustjagarna.
Krigserfarenhe terna av splintverkan från bomber, som
krevera utanför fartygssid an (near misses), och automatvapeneld fdm flygpl an , som anfalla på låg höjd, h ar framhävt

betydelsen av skydel för personal på cli:ick och bryggor. På
kustjagarnas brygga finn es sådant skydd endast runt torp.edsiklel, men enligt fastställda planer skall en del av detta splmtskydd flyttas till förliga bryggskärmcn. En samtidigt plm;er:•cl
anordning med vinkelställda splintskydel och skydelstak pa vissa delar av brygga iikar den redan pfttalade svårframkomligbelen och nedsättningen i synfält, varjämte skyddstaket ej fyller
någon uppgift, men väl förminskar möjlighelerna alt följa egna
eller fientliga flygplans rörelser.
Av det anförda framgår, att kustjagarnas nuvarande brygvars dco·a är behäftad med vis sa nackdelar. På det förslag,
• ...
..
t>
taljer framgå av fig. 2, kan följande synpunkter laggas, I Jamförelsc med elen nuvarande bryggan.
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Dc inre förbindelserna ordnas p[t samma sätt som nu är
fallet. Genom all bryggan är fyrkantig ökas rörelsefriheten för
fartygschefen och övrig bryggpersonaL Torpedsiktet med .silt
splintskydel har sänkts och flyttals akteröver samt artillericentralsiktets bas gjorts smalare, varigenom synfället ökas avsevärt, praktiskt taget medgives fri s ikt horisonten runt utan
att vederbörande b ehöver flytta sig mer än några steg åt ena
ell er andra sidan.
Den optiska signaltjänsten förutsältes vara ordnad p å samma sätt som på Mjölner-jagarna. Någon skrivpulpet för signalmännen är ej medtagen i förslaget, men torde vara lätt
anordnaduneler artillericentralsikte t intill dess bas.
Torpedcentralsikte t är, som ovan nämnts, placerat lägre,
vilket möjliggöres av att bryggan i sin helhe t har gjorts smalare, varför riktarbetet även under kr~ingning medgives i samm a utsl.r~ickning, som p:\ elen nuvarande bryggan. Det är icke
möjligt alt teoretiskt avgöra om Juftströmsförhållan dena bliva
bättre i det föreslagna torpcd~.iktet, men det kan under inga
omstämligheter bliva sämre. Splintskyddet runt siktet tord e
kunna avvaras, var.i gcnom dels sparas vikt , dels utrymmet på
bryggan bliver än bättre. Beträffande artillericentralsikte ts
placering har ingen ändring föreslagits , däremot har dess bas
gjorts smalare. Delta medför ingen förändring i siktets stabilitet eller användbarhet, däremot erhålles, vilket redan p å pekats, förbättrade siktförhållanden på bryggan. De uppbördsrum, som nu äro inredda under siktet, föresl{ts flytlade till dc
utrymmen, som blivit tillgängliga aklcr om styrhytten.
Utkiksförhållanden a ändras ej på den föreslagna bryggan,
men synvidelen minskas genom alt brygghöjelen är c:a en m cter mindre. Denna minskning i synvidd blir dock endast 0,25
dista nsminuter, va rför det ej medför någon s törre olägenhet.
Önskemål e t angående perifonistens placering på bryggan är
tillgo dose tt genom en perifonhytt ovanför slyrhytlen, för om
manö·v erbryggan.
Skycldet mot splint för fartygsledningen bildas förifrån av
styrhytten och akterifrån :w bryggkomplexet och artillericcn-

-
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tralsi~tet: ~~·yggsidorna från manöverbryggans förkant li ll
un~efar 1 hoJd med torpedsiktet måste däremot förses m c<]
·· ·
bör om viktsförhållandena oo·ör det 1110Jsphntskydd. Sanuna
•
.
•
·0 .
1lot
anmdnas runt penfonhytten och ,styrhytten.
Man torde icke kmma förneka, att den föreslagna bry" aan
har stora fördelar jämförd med kustjagarnas nuvarande br;:".
~ o o•\.
·
· l
D t l
e· 1ar IC \:C vant möjligt alt erhålla en exakt beräkning pa
hur mycket en ombyggnad av kustjagarna enligt försiaact
sku~le kosta, men c:a 25,000 kr. per jagare synes vara en ~~n
t~ghg summa. Om nya kustjagare skola byggns bör förslaget
d1rekt tillämpas.
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Färdighet i skärgårdsnavigering.
Nägra sunpunkter på ett alduellt problem .

N. Olow.
Övning ger färdighet är en gammal sanning. En vunnen
färdighet måste dock nödvändigtvis underh ållas. Glömmer
m.an icke direkt bort vad man en gång lärt, så förlorar man
dock säkerheten, om man icke tid efter annan får tillfälle att
frisk a upp sina kunskaper. Så är det i alla yrken.
En av de viktigaste färdigheter, som en sjöofficer måste
besitta, är förm~tgan att kunna navigera. Det är så självklart
att det icke förefaller vara mycket alt orda om. l\fen fråg an
är väl, -om man icke alltför mycket nöjer sig med den en gång
vunna färdigheten.
Hur är det med underh[tlland et av .sjöofficerens färdigh et
i navigering -och speciellt i skärgårdsnavigerin g? Övar han
eller rättare bereds han alltid tillfälle att i lämplig utsträckning öva och vidmakthålla sina en gång inhämtade kunskap er
i detta avseende? Svaret måste bli både ja -och naj.
Beredskapstidens onormala förhållanden ha utan tvivel
medfört svårigheter att öva skärgårclsnavigerin g. Det har ofta
varit ont om drivmedel -och fartygens gångtider ha i huvudsak
m åst användas för stridsutbildning. Längre förflyttningar utefter kusten, som ofta förek-ommo under fredstid, ha varit
.sparsamma. De -olika sjöstyrkorna ha måst förlägga sina övningar till vissa bestämda skärgårdsomdd.en, vilket gjort att
på fartyg en tjänstgörande officerare endast fått se och fått
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lära kän.~la en ri1~~a del av vår långa kust och dess .s kärgån]. 11._
~-n allman~1m·e ka~uedom om den svenska kusten saknas diir.
for hos m~.ng~. Ovningar i angöringar ha också varit sp ar.

s~mm~, enar fartygen oftast varit bundna till kus ten i ~1n>:luJ.
m ng till svensk t territorialvatten.
De officerare, som tjänstgöJ:a på mindre fartyg, få d ot·k
u~1der n ormala förh ållanden vanligen goda tillfäll en till ()y_
nmgar i ,skärgårdsnavigering. Men för de officerare so 1
s~m ;~· l
... på större fartyg och framför allt för dem ,
rtjän!';tgöra
och p:\
förvallningar
anga tjans tgöringar i land - i staber, i
··ff
· t
·tni10l'lUI1dac. Det 1nra
fråo·an
varv etc. - ställer si"
ar :tl l
•
t>
t>
dc senar~ under flera år i sträck ick e trampa däcke t på PIL
flottans far1yg annat än .s om besöka nde. Det är ick e att fiirvåna sig över, om en officer efter en sådan lännrc tids 1andt~~nstgöring känner sig osäker, när h an å ter k~mm c r ut lill
Hm· han då n å tt ålder för chefsskap och f<\ l t b e !'~i!. L! r
SJO SS.
han icke vara osäker. Det bör genast framh &. lla&, att :n_
sikten icke är att vända sig mot flerårskonunendcrino· cn i
samma befattning i land. Den är nödvändig för att ved~rhii
randc skp.ll hinna göra annat än a U sätta sig in i arb e tet och
sedan b örja lämna av till efterträdaren. Avsikten är att väd, 1
fråga n hur de landkommenderad e officerarna sk ola kunna J'a
bättre k on ta kt med sjön 01::h kunna friska upp sina färdinhett-r
t>
i skärgårdsnavigering.

Vad kan då lämpligen göras ? För de å större fa rtyg .s jiikome~derade kommer med säkerhet vederbörande sjö 5 tyrk <'och forbandschefer att ordna lämpliga övningar. För dc landkommenderade officerarna måste däremot något speciellt Yi dtagas. Tanken för då osökt till de bestämmelser, som finn as
vi_~ flygvapnet beträffande flygtjäns tgöring. Enligt dessa ht's la mmel scr_ skall pe1~sonal, som är uttagen till flygtjänst mi nst
tre da~_ar I varje m ånad tjänstgö·r a i dylik befallning. P:l
satt h ar den flygande personalen s tändi t>n- kontakt nwd
delta
•
si tt vapen och sin tjäns t i luften.
P å motsvarande sä tt anser författaren a tt den för dc Janelkommenderade officerarna nödvändigt kontakten m ed sjii-

-

555-

tjänsten och deras behov aY övning i skärgårdsnavigering skulle kunna lösas. Des.s a officerare - framförallt d c yngre skulle alltså und er lvå a tre dagar i månaden b eor dras deltaga
i skärgårdsnavigeringar, som lämpligen kunde anordnas å fartyg tillhörande lokalslyrkor eller fartygsdcpåer. Deltagandet
skulle vara obligatoriskt.
För att övningarna skulle ge största utbyte bord e antalet
deltagamle officera re på varje fartyg icke vara för stort. Militärspecialställ borde finnas minst för varannan dellagande
officer. Vid övningm·n a skulle särskild vik t läggas vid nattn avigering och angöringsövningar.
Den störs ia svå righeten bleve måhända att få officerama
fri gjorda fr ån skrivborden, men det bör och måste gå. Mycket finnes att göra i de olika lanclbefattningarna, men så myck et finnes icke, att en så viktig sak , som övning i nav igering
får eftersättas.
Det måste ihågkomma s, alt förutsättningen för alt en fartygschef på ett slOTt eller litet fartyg rätt skall kunn a använd a
fartyge t i strid är, a tt han till fullo b ehärskar k on s len a lt föra
fartyge t. Måste h a n p å grund av osäkerhet ägna allt för stor
tid C1 t manöver och n avigering, får han, df1 det gä1lcr, liten
eller ingen tid över att rätt använ da dc vapen far tyget b ~ir.

B. Lundvall.
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Erik XIV:s skeppsregemente.
Författaren till det förtjänstfulla arbetet »Svenska F lottans Histori::P, Del I, Sthlm 1890, Axel letterstcn, säger å
sid 138 följande:
»Ombord kommenderade knektar kallades vanligen för
»skepp.sknektar». Några vissa sådanavoro icke tilldelade flottan, som vanligen erhöll dem :Smn voro närmast till hands.
Dock .sökte man, åtminstone under Erik XIV :s tid, att fö rcträdesvis sätta på ,s keppen sådana knektar, som förut h aft
dylik tjä-nstgöring och således förvärvat någon sjövana.»
Ä följande sida intages ett utdrag av rullorna på skeppsknektar kommenderade å 1566 års skeppsflotta, upptagande
Antal befälspersoner,
mästers krivare, spel
Antal knekta r.

Kristoffer Nilssons fänika ..
Hans Erikssons fänika ... .
Jöns Mörks fänika ....... .
Lars Månssons fänika ... .
Mats Erssons fänika .. . .. .
Sigfrid Henrikssons fänika
Lasse Jönssons fänika ... .
Mats Bertilssons fänika ... .

11

1

)

Hålsingar.

2)

Upplänningar.

15

473

11

232 1 )
566
219

13
6
9
10

Summa
3)

250 1 )

3

4

423

79

2,889.

Finnar (förf. ant.).

l en not till denna förteckning uttalar sig lellcrstcn sålunda: »nästan alla författare, som behandlat detta skede av
flottans historia, omtala att Erik XIV hade ett skeppsregemente av 6,000 man. Aven i kommittebctänkanden, såsom 1868
års för lindring av båtsmanshållet (sid 5) och 1882 års för skatteregleringen i riket (sid 201), upprepas detta påstående. Något spår av ett dylikt regementes tillvaro har ej kunnat upptäckas, men antagligen är det dessa åtta skeppsfänikcr , som
givit upphov till denna obestyrkta sägen. »
letterstens så kalegoriska uttalade uppfattning - i trots
av det av honom själv bestyrkta förhållandet att m an under
E rik XIV:s tid på skeppen företrädesvis satte sådana knektar
som varit där förut och förvärvat sjövana - kan förklar as ::tY
att det arkivmaterial varav lettersten b egagnat sig vid studiet
av 1500-talets sjökrigshi.storia, i stort sett synes hava inskränkt sig till de s k skeppsgårdshandlingarna, vari ingenting är nämnt om tillvaron av ett »skeppsregemente ». Emellertid finns bland det rika och tämligen outfor,s kade ld:illmatrial om flottan från nämnda tid som gömmer sig i riksarkivet, slottsarkivet och krigsm·kivct, en serie handlingar liggande
i det till riksarkivet hörande kammararkivet och betecknade
med »militia Erik XIV:s tid », vilka Eimna ett nog så starkt
.stöd för riktigheten av äldre författares påstående. Tyvärr
äro dessa handlingar delvis odaterade, men att äYen dessa tillkommit under Erik XIV:s tid, därmn kan inte gärna råda något tvivel.
Den första handskriften lyder som följ er
modern stavning:

transumt och

Register uppå Kungl. J\llaj:ts ],:nektar.

346
380

557 -

)

I<.ungl. Maj:ts regemente.
Grönt och vilt. 1. Bengt Nilsson, upplänningar.
Gult och rött. 2. Mats Botvidsson, dalkarlar.
Blått och vilt. 3. Hans Persson, östgötar.

-

Hött och grönt. 4.
etc.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Sigfrid J ons.son, smålänningar.
Nils Larsson, närkingar.·
Jöns Olofsson, roskarlar.
Truls Skräddare, smålänningar.
Sven Persson, närkingar.
Olof Hcl.sing, dalkarlar.
Nils Olofsson, östgötar.
Peder Larsson, smålänningar.
Tomas Olofsson, södermänningar.

Den andra handskriften lyder

fyrc .stycke sköld (= fyra fält i skölelen ?) .

H akesJ,:ytteregemente( t).

samma sätt:

Register på J(ungl. Mcvj :ts knektar.
Först
Kungl. M aj :is regemente.
Antal·

544 .

Grönt och vitt. 1. Bengt Nilsson, upplänningar
etc.
2. -

13.

Andm regemente( i).

p~t

605.

Gård~.fänika

Anclw regemente(t).
~;mål änningar

1. Oluf ]{agvaldsson,

....

314.

12. -

Tredje regemente(l).
, Dessa skola bliva på Varberg:
Göran Gislesson (Tjustbor av Hakeskytteregementet l.
Anders Åkesson (Ve>Stgötar av dito).
Hans Kraft (Tyskar av andra regementet ).

1. Hans Kraft

9.Ske p psregemnte( t).

Ske ppsregemente( t).
I Ruteverk:
Vitt och grönt.
Rött och gult.
Blått och vitt.
Rött och grönt.
Svart och gult.
Grönt och gult.

1. Kristoffer Nilsson, hälsingar.
2. Lasse Jonsson, finnar, äro i Finland.
3. Sigfrid Knutsson, ö.s terbottningar.
4. Peter Utemark, tyskar, äro i Finland.
5. Väste11bottenknektar.
6. Den nya finska fänika, därom Ivar Månsson tillskriven är.
Vitt och svart. 7. Jon Månsson
f ~ .. . o· ..
I3lått och rött. 8. E n.1z B eng l s.son 1l UJ_,planmn-v m.

1. Påve! Helsing, norrlänningar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Jon Månsson (överstruket Lasse Månsson) , upplänninuar
..................
. ................ .
b
.
3. Erik Bengtsson (överstruket Hans Eriksson), upplänningar .. . ... . ............. . ..... . ........ .
4. Jöns Mörk, hälsingar ......................... .
5. Lasse Jönsson, finnar ..... . ................... .
(). Sigfrid Knutsson, österbottenkarlar ........... . . .
7. Peler Utemark, tyskar som haver tjänt k(ungen)
av Danmark
R. Den nyss antagne norrbottenfänikan ....... . . . . .
•

o

•••

o

••••••

o

•••

•

••••••

o

o

••••••

•

221.
217 .
276.

174.
150.
64.

••

500.

9.
10.
11.
12.
l.

2.
3.
4.
5.

-
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Den nyss antagne finske fänikan ...............
En n~irkisk fänika . ..... ..... ....... .........
En Lifl:mds fänika ............. . .............
Anders Gulelsmed
Till Lifland förskickade:
l\Iats Eriksson
Mats Bertil~.son
Sigfrid Henriksson ...... . . ........... ... ... .
Erik Skrädclare
Jön s Smålänning ............ . ...... . .... .
•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

o

•

••••••••••

••••••••

•

•

•••••••

o.

•••••••••••••••••

o

•••••••

••

•••••••••

••

•

••

o

.

o

•

o.

o

••

•••••

o

•

•

•••

••••

o

••••

o

••

o

o.

.
.
.
o

5oo.
soo.
-±o o.
3:3. 1 )
102. 1 )
87 .1 )
232 .
262.

En tredje förteckning, från början av 1558, lyder:

Kuyl. Maj:ls krigsfolk, eftersom de äro uppfordrade till,
mot fienden.
Knektar.
1\ungl. Maj:ts regemente.

Det andm regemente( t).

Skeppsregementc( t).
Norrlänningar. P~l.vcl Helsings fänika ............. .
Hälsingar. Jöns Mörks fänika ... .. .. . ... . ......... .
{ J on l\Unssons f iinika · · · · · · · · · · · · ..
.. .
U pp_1an111ngar
Erik Bengtssons fänika . .......... .
Finnar. Lasse Jönssons fänika ................... .
Tjustbor. Anders Guldsmeds fänika ... ........ .... .
Tyska knektar. Joakim v. IIarlz fänika .......... . .
(Övers truken anteckning: Skall antagas uti des.sa landsorler 500 från Öslerbol len, 500 från Finland som är uppfordrade 67).
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För år 1569 finns en förteckning, som ganska nära överensstämmer med den föregående i avseende å Skeppsrcgem entet.
De ovan återgivna förteckningarna på knektar äro alt anse såsom förslag eller planer, vilka i praktiken av skilda orsaker inte i alla avseenden kunde följas. Den först ~ttcrgivna
k an med tämligen stor visshet betecknas såsom den äldsta och
dateras Lill årsskiftet 1565/55. Härför talar uppgiften å dc
k nektar som skulle kvarstanna i det under hösten 1565 intagna Varberg jämte en del andra omständigheter, såsom den
utförliga Tedogörelsen av fänikornas färger och den tämligen
n ära överensstämmelse som synes r åda m.ellan planen och den
i Zetlerslens m·bete återgivna förledmingen å skeppsknektar i
1556 års flotla. Den andra handskriften kan dateras till början av 1557. Åtminstone 5 av de uppräknade fänikorna voro
h ell eller delvis sjökommenderade detta år.
Antalet fänikoT utgör i detta fall 12 och då varje fulltalig
fänika planenligt skulle räkna 500 man har det som >>sägen >>
betecknade påståendet även i detta avseende ett reellt underlag. Ä ven om knektarnas indelning i regementet i verkligheten mera blev en organisation på papperet och inte fick
den stadga som Erik XIV ursprungligen helt säkert hinkt sig.
C. Ekman.

221.
174.
217 .
275.
159.
400.
102.

') Dessa voro sjökommenderade 1566 enl. Zetterstens förteck ning
och bemannade troligen de för Narvas farvatten opererande skeppr•n.

