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Arsberättelse i navigation och sjöfart. 
Utdrag. 

Avgiven av ledamoten Bergelin. 

(Fons. hån hiift. (j_ .s id. :)1.).) 

Sjöfart. 

Den internationella sjöfartspoolen. 

Del .andra världskrige t Yar Jör c.le fören~de nationerna i hög 
grad elt ,sjölransportproblem, för vars lösande ansvarade l\li
nislry of \l\1ar Transport i London och War Shipping Admi
nislna lion i Washington. Det stod tidigt klart för väsLmakler
nas regeringar, att tonnagebehovet skulle växa allleftersom 
större och s törre delar av Europa befriades samtidigt som l<ri 
gels slutförande i l~uropa och intensifi eringen av krigsansträng
nin garna i Slilla havet fordr<ade en stor del av det tiUgä:ngliga 
1cnmaget. Även efter elt l<rigsslut ansågs det föreli gga ett 
m ycket stort tonnagebehov för alt transportera livsmedel och 
andra nödYä ndiga produkter till det krigshärjade Europa. Man 
rähwde med a lt efterfrågan på tonnage skulle bli större än 
till g~mgen, lrols a lt växldslonl1iaget genom byggandet på löpande 
band av Liberly-fartyg kontinuerli,gt hade ökats. Därför upp
kom la nl, en på en internationell organisa tion för all fördela 
lomKtgc och las ler samt för a ll kon lwll era fr8.1k~bildningen. 

Efter en l'onfercns i London Slommaren 1944 mellan repre
sentanter för Amerikas Förenta Sla ler, Belgien, Canada, Grek
land , Nederl änderna, Norge, Polen och Storbritannien träffades 
elen .) augus ti 1944 rnellan dessa li:inrler e tt avtal rörande prin
cipcm a för fortsällandet av den samHi.llda k1ont.roll Ö,\·er han
delssjöfarten, vill.;.en dc f6renacle nationerna undet det då på
g{tencl c higel utövat. Enligt av ta let förklarade sig cle för-

1'idskri f t i Sju!'Cisen det. 
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dragsslutande regeringarna villiga all sl~i.lla tonnage till J ör 
fogande för militära och andra ändamål, som voro nödvändi ga 
för eller en följd av avslutandel av higet i Europa och Fjännn 
Öslem, Livensom för försörjningen av alla befriade områden 
samt av de förenade nationerna, samt ::Hogo sig all icke Lill al :1 
:Jnv~i.ndningen av n K1goL fartyg i icke nödvändig <>.vsselsäl ln in g. 
s~wida ioke det totala tonnaget inom den s k sjö,fartspool en 
övershed dc sammanlagda behon~n. Regeringarna [J Log o s i:~ 
al l vidmaklh~tlla en s[ldan lwnlroll över sill tonnage, atl varjl' 
fartyg sysselsaltes i enlighet med nyss angivna syften, och alt 
incm sina respektive länder utöva kontroll över .1lla för sjii 
farlcn nödvändiga tjänster. Hela den gemensamma organi sa
tionen skulle gå uiLder namnet Uniled Marilime Authori L: 
(U~IA) . 

Det av avtalet berörda tonnagel skulle i sin helhet st~ill as 

till en särskild centralmyndighels föl'fogande. Denna myndig
het skulle beslå dels av ett råd, Uniled Marilime Cl)uncil , dels 
av en verkställande styrelse, Uniled Marilime Executive Board. 
den senare fördelad på två sektioner, en i London och en i 
·washinglon. I rådet skull e alla regeringar, vilka underlerknal 
aslalet eller anslutit sig till detta vara representerade, varemol 
antalet medlemmar i styrelsen skulle vara begränsat. Signatär 
makt eller senare ansluten ma'kt, som icke var permanent r e
presenterad i styrelsen, skulle där fö-reträdas tav en adjungerad 
ledamot, vilken i frågor rörande fartyg under ifd\gavarand1· 
makts kontroll eller rörande tilldelning av tonnage för clrss 
tenitorium skulle ha smnma bcfogenheler som styrelsens. pr r
manenla medlemmar. Beslut ang~tendc fartyg hörande under 
viss regering skulle fatlas i samförsl[lnd med drnna rc.gerin c; 
genom dess representant i styrelsen. 

De bestämmelser, som fastslulldes genom m·talel, avs·ag\1'
träda i kraft vid inställandel av fienllighelern.:'l i del d[t pa
g[len'de kriget mot Tysldand 'och fortsätta att tilliimpas ui1d <·r 
en lid , som ej översleg sex månader, räknade fr [m fientligheter 
nas inslii.llande i Europa eller i kriget i Asien , vilkendera a\' 
dessa bägge tidpunkter, som skulle hli elen senare, s{JYida icl'c 

öYcrens],omm else om tidigare upphörande trMfades. Euligl 
öYerenskommelsen skulle neutrala slaler inbjudas al l ansluta 
sig till avtalet. Den 22 seplembe t· 19-1-1 ri],Lade Storhritanui:ns 
och Förenta Slalcmas regeringar en dylik inbjudan till Svcngc. 

Fr~m svensk sida anfördes hetänklighcler mot anslutning 
ti ll s jöfarlspoolcn, siirskilt giillde det föresJ.:.riflerna om rekvi
siti on genom stalens försorg av fartyg orh om della?;ande i 
mil i LL1ra Lranspol'ler. Genom förh::mdlingar lyckades man emel
lertid Yinn.fl beaktande för de S\'Cnska synpunl,tema. Sfllunda 
sla!llc svenska reger ingen äga a ll ÖYerhunna M mi gol a\' tkn·
<.,D.l~iJH:l. ulscll organ alt för dess rftknin g handlla\':1 .:wlalct<; 
verk-t:"dbndc uneler regeringen<; kontroll och för cle-;s ri1kning 
genom tidshehaUningsaylal eller genom ::::.nnan öwrcnskom
:nelse tillförsäkra sig den JJdoge nhel, 50111 erford:·aclr s för alt 
yerksliilla med aY lalct följande l'örpliktelser. De fördragssJu 
tan dc: regering::::.rna IiirUaradc sig Yicl'Lre icke ha för ay~il\l alt 
använda syenska fartyg för transporter, som skulle slå i s lricl 
med Sveriges neutrala ställning. Anslutning ans[Jgs i SYerige 
erforderli,g del" s:tsom ett hiclrag av vKlrl land till återställande 
av mcr:J. normala förh~1 llanden i Europa, dels d~iriör alL en 
vägran skulle medfört, all svcnsl'a fartyg l\ommc alt sällas i 
efterhnnd vad beträffar lmnhing m m, Yil],cl allvarligt skulle 
ha p[l\·crkat svenska sjMal'lsinlressen. Kungl. Maj:t aYl~il där-
för elen 9 mars HJ45 proposi tion till riksdagen med förslag. alt 
riksda<>en måtte '"'odk:i.nn.a aY Kung:l. ~IaJ· :l j)reliminiirl leclma l o o ~ . 
avtal om S\Criges anslutning till sjöfarlspoolen. H.iksdagen 
biföll propositionen. Sjöfartskommitlen 19:l9 firk i uppdrag alt 
handhava avtalels genomförande uneler ],ontroll ay s talens 
trafikkommission sf1smn licensmyndigheL 

I enlirrhel m ed de fall::ldc hesluten inlcn11W1.cles efter vapen 
~lillcst ~md:l i Emopa den sYenska handelsfiollan i lJ;\lr\ men 
kom d~i.rmecl icl\e omeclelhatl i trafik lJelr~iffande alla slags 
brtyg. \'id denna tidpunk t y ar U~IA:s org~m i satio;1 n~inJl igen 
ännu icke så utformad , att förd elning aY tonnage elicr f.asl
Sl ~illancle ay fr;1kler bu;de verkställas. En lzonfcrens mel 1an de 
till e:\L\ anslutr.a naiionema, yarihland Sverige dellog SOllt 
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enda neulr~la stal, iigde rum i slulel aY m a j och i hörj an a \ 
juni å r 1945. \'id konferen sen n å dd es de l resultatet, alt Sn~ ri g (• 

- utom sill för inrikesfa rt c_yscdda tonnage - för sin utrikes
h andel i första hand på E uropa fick enligt U?\IA:s dirckl iy 
dispon era den del a\" sitt tonnage, SOill Yar lämplig för nordsj Ö·
far t, d. Y. s. det mindre och m edels tora LonnageL H är igenom 
lznndc, borlscll från den f6rsL~1tidcns Y~inlan p å sjöfarlsvi:i.garn a ~ 

öppnande, den sven<;ka exporlen :w trävaror, massa och p appe r 
sä ltas i g~mg i relaliYt stor omfallning. För samtliga fartyg 
i n till 1000 d . \Y.-ton m edgav UMA, a ll fartygen sysselsaltes cfk ; 
huvu dsakli gen samma grunder 9om Ullder nonnaJa förh~dlanden 

inom Östersjön, men de voro dock i fråga om annan traf ik iin 
ren inrikes underkasta de U \IA :s beslämmelser ·för fraktsä ltn in g 
m . m . För den inrikesg:'\en de trafik en gällde em ell er tid d•· 
svenska myndighelerl1JaS föreskri fle r angående sys.sels ~i lln in g. 
fraktsalser e tc. Aven av de t oceangående tonnage l medgm 
UMA, alt e lt icke ov~isentligt an lal fartyg i första hm1d fi d ; 
anYändas i fart p å Sverige, m eda n överskoUstonnagc, smn ick l 
e rfo rdrades och godkändes fö,r vårt eget lands transporter , fic k 
sy sselsä llas mellan friimmand e lä nder enligt UMA:s direkl i\-. 
Det s~·enska tanktonnaget , som ö1kats krafti·i t under kriget, var 
vid s lillcs t[mde t till stor del upplagt i swnska hamnar. Ehu n 1 

b ehovet av olja var i s tort i m å nga länder, t.og del :Hsl,i l lig·t 
vecko r. i n n an besked erhöll s fr~m UMA om farl ygen s s~' ssel 

si ltnin g. De i sinom tid lämnade direkliYen innehuro, all för 
Lrrmsporl av Sverige då tilldelad olj ckvantitet !ogos i a nspr: tl' 
dc erford erli ga 2 :1 :3 l:mUart.vgcn i m {maden, samt a ll :1LL' r 
s l~1endc svc.:.nska lanldarL~rg s~·sscl sa lles med transp or ler mc l l:-~n 

friimmande bndcr. 
Tanklonnagel förklarades <;[l Lilhida fritt fnm L\L-\ rcda11 

den l november 19-!5, all ef ter nämnda dan· SYcrio-e ei1S'l.J11l fi ck D U ' ... 

fritt bestämma del an ta l fa rtYg, som erfordrades för den egn .t 
olj c i mpor lcn. Enlig t särski l d övcren sl\ommelsc ha dc de f::t rL ,-.~ .. 
som icke behövts h ärför, sLiillls till U,VIA:s förfogande för sYssel
<:i1 tlnin g pa England eller ],onlincnlen. l\fed 19-J.) ~1 rs t;lga1 1:.( 
h levo Lankfart,vgen hell fria fran l1i\IA. . 
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I enli ghe t m ed clct lir']Wungli ga a \ ' lalc ls föreskrifler h ar det 
bes tämt s, a lt sjöfartspoolens wrl,s ::llnhcl sk a ll upphöra drn 2 
mars 1946. 

Sveriges statliga isbrytningsverlisamhet 1943/44 och 1944/45. 

i\Iccl vederbörli gt Lill s l:'md Einmas eflcrföljande samn1andra<1 
. ~l . o 

[:V m om. a rmstaben s isbry la rdcla lj ularbeLade ~1rsJ· cclogörcls er. 

Yinlern 1943/44 var lil;:a mild som den närmast föreg[Jende. 
l\'i:inmYiirda issvarigh etcr Junn os endas t Yid Norr landskus ten 
dår mccl c llcmperalurcn för Yi nle rn var omkring 2" över den 
norm ala. J 311 uari m~mads m ede l ~cm p era l ur 1~1g l ~ ,5 under m en 
feb rua ri och m2n m~maclcrs 4 - G öYcr de normala m edel
tempera l u rcrna . 

lsförh ~1llanclcua voro i sto rt sd l desamma som under elen 
närm as t Jöreg:'1ende vintern och lil\ ::nladc dem, som förek omm o 
under l9:l0-talc ls milda vintrar. 

Sta l l i g i ~hr y Lui ng i egen li i g m en in g för el, om ich 19-1:3j.f.±. 
Aland s hav var spärrat av svensk minering, varför sjä<brlen p~t 

Norrland fick laga vägen genom 0rcgrunds skärgård . Lind r iga 
issvarighcler förckommo i öregrundsgrcpen, där sjöfarlen ,ass i 
s lcradcs genom marinens försorg av Ld hjälpfartyg, som viixel
vi s YOro ~ la li oneradc därs lödes under s törre delen av liden 
12;1- 1:$(:1. Dessa farty.g utförde :-tS mmanlagt 152 farlygsassi
stenscr. Etl f:1Lal lokala i~brylningar för sjöfarten ågcle där
jämlt' rum p{l andra h å ll inom öregrunds skärgård. 

\'intern 19'14/ 45 Yar obe t~·cl li .gl kallare iin dc Lva niirmast 
förcgacnde men kan dock betecknas s~1som milu. ~ledeltempc
r a lurcn för vinlem Yar högre än normalt: för Nonlandskusten 
l 0 .<. för öster''jökuslen och Ör l'sund J "' ,2 samt för Yiislkuslclt 
00,7 . 

För .\Jorrl.andskuslen von1 noYeJnbcr och december manader 
relaliYL sell dc Yarma~le med dl Lcmperaluröverskoll pa 2°,3 
resp . .J .;). T januari yar temperaluren l ,7 l::igre men i fchru a ri. 
m ars nch apr il ca 2 ~ högre i:in nonnall. :\laj hade normal-
1emper.1 lu r. 
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För ös tersjökusten och Öresund Yar temperaluren under 
januari månad i del n~in11asle normal, öHiga av månaderna 
novemlJer- maj hade ca 2° högre temperalur ~in normalt. 

Issvårighell'rna YOl"O i allmtinhel lindriga. SjMarien p~\ 

Norrlandskusten var p[t grund aY den .:wslannade T~·skland .;

lrafiken mycket liten, och endast ell Ht lal fad~·g behövde ass i
-;tens i januari och februari. Ingen v~nishrylning utfördes diir .. 
s lädes. Dft sjöfarlen på grund av kriget i stor utsträckning 
framgick på syenskt yatten, erfordrades isbrytarhjälp bl. a. i 
Oregrunds skiirg:'ircl och i Kalmarsuncl. Liksom uneler de före
gående fem krigs :'i ren ledeles elen statliga isbrytningsverksam
heten aY chefen fiir marinen genom en isbrylarclelalj i mari n

staben. 
Slalsishrylaren Ymer p[nnönstrades elen 30 oktober 19-J-±, 

utförde masl\inprov m. m. och lades elen 18 november i bered
skap. Ymer logs cl~ircfler i anspri\k för isbr~·lning i samman
lagt Lv[t manader under ticlen februari-apriL Statsishryl.aren 
Alle Htg i heredsk<Jp i Stockholm frtm elen 8 fehruari lil\ den 
J 3 mars men behövde aldrig tagas i anspri\k. Vissa a Y marinens 
hjälp'farty.g deltogo däremot i ishrytningsverksamheten, vilket 
blmmer a tl framgä av den följande redogörelsen. 

I Botlnisl;a Viken bö1jacle isläggningen omkring den 20 no
Yenlher och omfattade snarl hamnarna i Norr land norrifr{m t ill 
och med Holmsund samt Angerm.anålven OYa!11för Svanö. En 
];öldkn~ipp i millen av december [Jsladkom isbildning i Alnö
sundet, på KlingerfjLirden och i Hudiksvalls hamn. En av de 
första dagarna i jnnuari 19-±5 hörjade över hela landel en köld
period, som varade en yecka in i februari och som :'1stadkom 
isbeläggning längs en stor del .av den svensl\a kusten. Gävle 
redd och Yiistra !\:\'arken isJJel3c!es den 17 och Oregrunclsgrepen 
den 21. Vid m tmadsskiflet januari- februari samt under första 
hälflen av sisln~"tmnda mrmad öyerYiigde nordliga vindar, yari
genom issv{trigheter uppstodo i öregrundsgrepen och i Ore
grunds sU1rg:\rd. 

Pa Norrlanclsbzslcn assis ternde marinens hjälpkryssare nr 
-± elen 25 januari ell finskt i'tngfarlyg till Hudiksvall och tog 
elen ;n ul samma fartyg till öppet vallen. Hj~"tlpkryssaren aY-
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gick därpå sydvart och assisterade den l februari en svensk 
:1ngare till Härnösand, bröt den 2 februari isränna till Stornäsets 
laslageplats samt assisterade en svensk ångare ut ur Sundsvalls 
hamn. Della yar all hjälp, som erfordrades norr om Gävle. 

Som nyss nämnts utfördes ingen vårisbrytning. Isloss-
ningen började i slutet av mars och fortsatte under april 
täml igen regelbundet söderifri\n. Följande dagar för isfritt 
vatten må nämJ11as: Gävle redd den 1/4, Västra K varken den 6(4, 

Holmsund den 11/4, Skelleftehamn den 26/4, Luleå den 7/5 och 
Haparanda hamn den 14/5. Den 18 maj voro samtliga farleder 
i l\'orrlancl isfria. Islossningen avslutades således omkring 14 
dagar tidigare än normalt. 

I öregnwclsgrepen och i öregrunds skärgård hjälptes sjö
far ten från den 25 januari av hjälpkryssaren nr 5, som den 31 

I<vlöstes av hjälpkanonbålen nr 22. Redan den 3 februari blevo 
dock isförh{lllandena i Oregrundsgrepen Eå svåra, att beslut 
Taltad es om alt s~itla in Ymer. Detta fartyg avgick den 4 feb
mari från Stockholm och bröt ränna i Stockholms skärgård till 
Simpnäsklubb och i öregrunds skärgård. I öregrundsgrepen 
l åg grov fa<;t is med ett kraftigt packisbälte ca 6 n. m. utanför 
Djurstens fyr , där hjälpkryssaren nr 4 hade fastnat på väg 
~.ydvart fdm verksamheten längs Norrlandskusten. Efter att ha 
:brutit loss hjälpkryssaren fortsatte Ymer till Gävle och bröl 
rlänid en dnna fdn Eggegrunc1s fyr till Fredriksskans. Den 
5 februari assisterades ett fartyg från Gävle till öppet vallen 
ust om Eggegrund, varefter Ymer avgick mot Oregrunclsgrepen, 
där en fastnad finsk ångare hj~i.lptcs till fritt vatten. Den 8 
februari ayh~imtades ett sydgående fartyg i Gävle, varefter 
trafiken p:\ denna hamn kunde upprätthållas med hjälp av 
stadens isbrytare, Pehr Ennes. Ymer fortsatte därefter assi
stenserna i öregrundsgrepcn, medan hjälpkanonbålen nr 22 
höll rännan mellan öregrund och Svartklubben öppen samt vid 
beh ov länmade hjiilp M skärgårdens fiskarbefolkning. Issitua
Li011en i dessa fan-alten var i stort selt oförändrad till den 28 
fehmari, d~t en nordostlig orkan - i öregrund uppmättes en 
Vindhastighet aY 3-± m fs - ytterligare sammanpackade isen. 
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Genom en nordostlig ti ll ostlig h ~trd k ul ing den 7 mars bildad ~~• 

ytterligare et t packisbälte u lanför det gallllla. Avsevärda is
T,llassor sammanpackades dessutom i öregrunds södra skärgård, 
va rför Y mer under nå1gra dagar även m ås le användas dä r. 
Efter den 20 mars kommo SJdväsLliga ·och Viäslliga vindar, vilL 1 

till sammans med den då verkande dagsmej::m snabbt förhäl! 
rade issituationen. Den 28 övertog h jälpkanonb:Hen nr 22 ar 
betet i Grepen, men Ymer kvarlåg i öregrund för a lt ].;un n:1 

rycl.;a in, om rännan genom paekisb~tlte t ulanför Djmstea skul L> 
gå igen. Natten den 1- 2 april hl ftsle en yäslnordväs llig h~ir d 

bris med rogn , varvid isen i öregrundsgrepen gick upp. Ym e1 
kunde därför den 3 april avgå till Slockholm, medan hj ~ilp 

].;anonhålen kvarlåg i öregrund till den R april. öregrun d:, 
grepen var isfri den 9 april. 

I Mälaren utförde hjälpkanonbålen n r 22 under Liden 17-;Jn 
janua ri fyra . fartygsassistenser oeh två lokal a isbrylninga !. 
Hj älphyssaren nr 5 bröt omkring den 10 mars r ~inna fr j p 

Södertälje till Västerås. 

P å Osl!msten hörjade isläggningen under köldperi oden 1 

janu nr i månad. Den 16 ishrlades Södertäljevikens inre deL 
den 25 Kal n"lY::trsund , den 27-28 Stockholms sl<~i r g[trd och far · 
leden till Norrköping samt därefter dc flesta inre farvallen or ll 
hamnar ned till Hanö. Mera betydande issv~tri gheter uppslod (J 
först i Kalmarsund, där hjälpkryssaren n r 14 stationerades fr a11 
den 21 och hjälphyssaren nr 5 från den 31 januari. I mil ten 
av Ichmari m[mad började issvårigheterna i Kalmarsund ali 
lätla och den 3 mars kunde sjöfarten framgå utan isbry!arhjillp. 
Redan den 22 febru ari hade emellertid hjälpkryssaren nr -J 

lämnat farvattnet. Den bröt därefter inomskärsleden Kr:'\1-; c
lund- Oxelösund och var i övrigt sysselsal l p[t Os tkus ten till 
den 2R februari. Under mars mimad hörj ade islossninge n. 
Den 20 va r del isfritt i Norrköping, och vid slutet av m~uwdt'l\ 

fanns de l i S tockholms skärgård endast drivis, som iel.;e u t
gjorde n [lgol hinder för sjöfarten. Under tiden8-12mars h ade 
emellertid hjälpkryssaren nr 5 assis terat i Slackholms sö cl n 
sUirg[trd saml, som nyss nämnts, bruli l leden Södertälj e 
Väsled s. 

I öresuml ishebdcs ha mnama i Limhamn, ~\lalmö och 
J_.andslzrona vid m åna dsskiftet januari- februari. Redan den 8 
febr uari v:u emellertid sundet isfritt. 

P å Västlws t,en började isläggningen i Idefjord den 10 ja
nua r i. Under m'\gra dagar i första hälflen av februari förekom 
is även i en del andra fjordar samt i farl ederna till Götehor~ 
och Mars trand . Ingenslädes erfordrades dock s tatlig isbryt -
ningsverksamhet. 

Under v intern 1944/45 utfördes sa mma nla gt följa nde is
bry ln ingsarhelen: 

Fartyg 
l 

Assistenser Lokala isbrytningar 

Y mer ..... .. ....... . ... ! 32 l 

Hjälpkryssaren nr 4 D 5 
)) )) 5 'r ~l 4 
)) )) H 29 

Hjälpkanonh. )) 22 25 10 

Summa l 118 20 

Den statliga isbrytning·syerlisrtmhetens ordnande. 

I föreg~tendc ~1 rs1Jerält else redogjordes för 1941 ~i rs ishrylaY
ut rednin gs den 8 december 19±2 dagtecknade >>Betiinkande mcrl 
förslag till ordnande .av statens ishrytningsverksamhet" åyen·
som för principyttranden över detsamma, avgivna .av myndig 
heter, föreningar, handelstamrar m. fl. P :l gnmdval av be
tänk andet och inkomna y ttranden avlä t Kun gl. l\Iaj:t, under 
åberopo ndc av sla lsddsprolokolle l över h andelsärenden för den 
18 februari l 94-1, propos i L i on m 1:32 till 1944 års lagtima r iksdag 
C~ng :"tende anskaffande ::tv y lledigar e en stalsisbrytare m . m. 
Ett flertal motioner i örendet yäckles jämväl vid samma rik:-;
dag. över propositionen och motionerna aylät sta tsutskottet 
den 10 juni 19-H nll8L.ande nr 20-1, vilke t i allt väsen tl igt blev 
gr undl äggande för rikselagens skriYelse elen 27 juni 194-J., nr ±29. 



l~nligt denna <;triYelse :uun5lde riksdagen , :-ttl elen dels godkiin t 

i propositionen förord(',d plan för ordnande av statens ishryL

ningsyerksamhcl, dels heslul::tt ans,kaffning av ytterligare eTJ 

stalsi,;brylare, i huvudsak av typ »Göta Lejon ». Riksdagen 

.:::nhöll S.'lmtidigl, alt Kungl. Maj:t målle låta utreda fr ~;gan om 

siiltet för isbrytningens ordnande utefter i\'onlandskuslen jämte 

i samhand d~i.rmed slående frågor. 

Kungl. l\Jaj:l uppdrog därefter den 22 september 19H :H 

chefen för marinen alt uppi'älla och inkomma med förslag ti ll 

nya eller ändrade heslämmelser för stalens isbrytarYerl,samh et. 

dock icke i Yad denna aYser stöd 8t fisket pf1 v~1slkuslen, smnL 

i"tt m.'lrinförYaliningen alt veTkstölb ytterligare utredning rö

rande lömpligasle typen av framdrivningsmaskineri för heslutat 

ishrytarfal'lyg äYensom alt uppgöra och inkomma med ritningar 

och specifikation till clelsamma. Kungl. Maj :t uppdrog Y ida re 

al :\orrbndskommittcn alt ylledigare utreda frågan om sättet 

för ishrylningens ordnande utefter norrlandskusten, för Yilket 

iindam:d till<;.'llh en suhkommittc inom Norrlandskommittön 

hcsl~lendc :av r{tdman C. G. Velander, ordfö,rande, samt direk

törem'a :'\. C. E. Ahmansson, B. Sandström, K. i\'I. Källslriim. 

doktor Erik Kempe och försle aktuarien H. Enehong. 

En ],ort iiYcrsiU av berörda ftl tgor lämnas här nedan. 

19-J.l ars ishrylnmlredHin.g skilde i fr~'tga om isbrytning Yi d 

\' ~Ha kuster mellan l!nusisbrylninq eller brytning av is under 

clt fartygs Hird {t ha\·et samt däTifrån in mot lcuslen, kuslis

brylninq eller forcering av is som, ofta i form aY mälztign 

packis\allar, ~~mlals i den i kusthandet hcfinlliga fm·lcden in 

mot land snml lol:nlisbrylnin'g eller brytning av ränn a i del 

inomsbirs bildade fasta istäcket. Utredningen fann , a1l all 

haYsishrylning borde :tvila slalen , kustisbrytningen borde för 

dela<> mellan de stön-c stalliga ishrylama och mindre lokaln 

i<;hrytarr, medan ~lll lokalisbrytning i princip herde ulföras a' 

clc lokaln ishryl:1rna. I propositionen anslöt sig depmlemenls·· 

chefen Yiisenlligen till utredningens ~1sikl men fann del dork 

o.;\ ·~n t all drnga en hcsliimcl griins rnellan hays- och kustisbryt 

ning . IIJ1:1nd yoro hmen p:\ isbr~· larmaterielen dessutom s.{t 

höga . alt sta len m[tsle hitr iida med kuslisbrylning. Del torde 

därför Et ankomma p tt isbr.vlarlcdningen (statsisbrytarnas b r: 

fälhaY.'lrc) a ll aYgöra , i Yad m tm staten '-kulle Ilefalla sig med 

s!'tdan ishrytn i ng. En! igl departementschefens men i ng f ann s 

det ej heller sbi l att bryta med tidigare tilEimpade praxis, alt 

sta ten Yerksli1llcle Yiss lokal isbr~- Lning Yid farledernas öppnande 

på y~\rcn. 

I propos i Lionen anslöt s ig departementschefen ä ven L i ll ut

redningens uppfattning, all stalen Lricidde hjälpande mellan med 

isbrytnin g i :'\[ii laren och V~inern. Deparlemenlschefen fann 

det em ellert id ur sLalsfinamiell synpunkt icke möjligt a ll stalens 

isbrytarheredskap gjordes sf1 slor, alt den helt molsYan1de sjö

fartens hehoY a\' isbrytarhjälp uneler slPiinga Yinlrar. 

Riksdagen angay följ1ande allmii.nna rikllinjer för den stal

liga isbrytningen. 

"Del iir gin~LY i s ur flera synpunkler sYirl all draga en 

hestämd gräns mellan den ishr~'larYerksamhel , som bör ~l\·ila 

stalen och den som hör ankomma på l'ommuner och enski ld a. 

De .allm~inna riktlinjer i fdtga om ans\·arsfördelningen ay is

hr.vL'lrheredskapen, som departementschefen angivit, innebära i 

allt Yäsenlligl en fortsättning av hittills lilbmpad praxis. Hu

Yudregeln blir enligt dessa riktlinjer, alt staten svarar för all 

haYsi s lw~·ti1ing. },led aYseende ~l kustisbrytningen ankommer 

det på stalens ishrytarlcdning och m[thända iiven i Yiss mtm p;) 

sta tsisbrytarnas hefälbaYar~ 8.ll alll efter omständighetem.a i de 

särsl,ild::l fal len 1avgör:1, om och i vilken omfattning !'LaleE skaH 

utföra kuslishrylning. Lol,alis!Jrylning skall icke :hila stalen 

som en !'·kyldighcl, 111en stalen bör, df1 s[l Eller sig göra, hiir 

träda hjii.lpanclc emellan. Dessa riktlinjer s~·nas rik,~e~;:;cll 

lmnna i princip higgas till grund för elt al lmär.L nrd11and e 

ihminslone tills Yidare aY stalens ishrylarYerk,amheL. >> 

Riksdagen nns;'tg Yidarc ell aYgörancle hinder för en för 

längel sjiiLwl p[t :'\orrland Yar~t, ::l.ll Lillg ~mg i allmänhel sakn as 

:l hmpliga h1sl- och loknli~hryl::.re. Dylil'a torde icke heller 

komma ~ll. l ans \,affas .av l'mmuuner ell er industri er. Ril,sdage n 

ifri\gasallc därför Eimpl i g h den a v en uppdelning melhn s l .al en 
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{J ena samt lokalmyndi,gheler och enskilda ~i andra sidan 1 
h[lYS- , kust- och lob1lisbrytning. Hiksdagen höll före, alt en 
isbrytning i stat0ns egen r egi vore i:indamålsenligare. En dyli k 
lösning av fr~1ga borde n~irmare utredas. Som redan nämnts, 
har ~onlandskommillen ech allil ulred nin.ssnppdragct. 

RaYsisbrytnin g i Söclra K varken och Ö-;Lersjön erfwdras i 
r egel ide under miJ,la vintrar. Enligt utredningens och dc 
p;::.rt cmentschcfens mening skulle m an vid s tränga Yinlr>~r f:, 
inshänka s ig till a ll hålla i g::mg sjöfs rl i ledem a Slockholm
.-\bo, Stockholm- Yi shy och Trelleborg- Sassnilz. I ~hry lnin g i 
förs lni:imnda led ansågs vara eu Stocldwlrns sLads angelägen h et. 
Hiksdagen fann denna avY:igning av sta ten s medverkan b e 
triHfande isbry larhe redskapen p:\ ifr{lgavar:mclc \Hlt enom6l rl l' 
godl9.gbar. 

l: tredn ingen fann s ta tli g isbrytning i Öresund Yara aY sa 
dant intresse, all för delta ändamål borde a nskaffas en Jl \' 

het\·sishry la re. An skaffningen förordades a ,· deparlemenlsclw . 
fe:n och heslöts av riksdagen. 

För h<'lYsishrylning i Kattega ll od1 Skage rack hade ulrrd
nin,gcn föreslagit all konlr~l'L skulle teckna:; m ed Gölehorgs st ad 
om r ~it l för ':>l:tlen all d ispon era isbrytaren »Göta Lejon >> . Hib 
cla!:[cn fann e mell ertid , liLsom departementschefen, dc a\' s t.adc 1 

betingade ersättnin garna Yar<l s;'t höga, alt inlel aYla l hon~<' 
lr~\ffas uln n skulle m a !1 i Iörc:kommandc fall Ut söl; a lril fl'l 
lillfiilliga d isprsi t ion er i syfte all för ii ndam,il f' l förfoga Ö\< 1 

>> Göla Lejon >> . 
I anslutning till r iktl inj erna i den allm iinna pl:~.nci1 fi J'' 

~ l:tlens isbr_vl<JrYerLsnn~het , enligt Yilken kustisbrytning i Yi'>s 
utsträcknin g skulle ~hila slalcn , biföll rikscl age 11 Kungl. Alaj :l~ 
förslag om Yiss.a sta lsbidrag till sl~idcma Malmö och Giide fiir 
byggande a \' lokalislJry larc. 

I likh e l med clcp:u·tcm cnslchefen ansag riksd<Jgcn , a lt "' 
utredningen föreslage t avtal med Slackholms stad om förhyr
ning av dess »>sbryta ren IL> a \' sa mma sk~il som i Iraga 11111 

>: Göta L ejon >> icke borde k Ol!lJ1l a i fr ;1ga. De l hör här tillägg ~'' ·. 
a ll lirligarc förefinlli g l aYlal h ~irom m ellan Kronan och Stocl;
hoims stad upphört all gä ll a m ed ul g<Jn gen a \ 19-J..+. 
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S~l väl u l redningen som depar lemen lschefen förord ade sl.a l-

I i" wedverkan till isbrytning i MäLaren s.aml i Yi1ne m och o . ' 
Tro llh ä lle kanal. Hiksdagen godtog st1dan medwrkan. Sla lli g 
isbrytarhjälp åt Y~i s lkuslfis]; e l skall ~1Yen kunn a kimn as. 

I prop ositionen framlades intet förslag om s lalsishr.v la rn as 
]ed n in g sam t h emann i n g m ed civil ell er mil i Lä r besä tln i ng. 

IVIed underdåni g skrivelse den G juni 19-15 ÖYerlämnade 
ma rinförvaltn ingen ritningar och specifikation till e ll nylt is
bry tadarlyg. FönaiLningen hade funnit , att isbrytarens frmn 
drivningsmaskiner i i sin helhe t borde vara diesel -elekl ri s,kl. 
.~\rende t r emitterades för y ltrande till kommerskoll eg ium, som 
yidhöll sin i yttrandet över ishry larulredningen fra mförda ~1 s ikl. 

a lt isbrytarens propellrar borde vara dieseldri Y n a och av typ 
Kame,\'a . \'id 1\lJ5 ~u·s utgång hade Kungl. i\Iaj :t [innu icke 
fattal s tällning till frågan om maskinl~rpen. 

Sedan ch efen för marinen under senare d elen av [Jr 19-±-J 
inhämtat uL!Mande fr:'in myndigheter och sammanslu tningar 
över e lt ulk as l lill b co. Lämmdser försLat ens ishry lancrlz samhet, 
överlämnade marinchefen den 7 febru ari 19-±5 ell i s.amri:1d med 
slatsisbryla mämnden uL'lrbeLat underd[migt förslag till dylika 
bestämmelser . Genom k. hr. den 2 november 19-±5 utfärdade 
Kungl. :.Vlaj :l provi soriska föreskrifter .a lt gälla intill den l juli 
19±6 utan hinder av vad r eglement et elen 22 november 19':15 för 
stalens isbr_vla rfarlyg och övriga rörande stalens isbry lanerk
samh el litfä rdade föreskrifler inn ehölJ e däremot s tridande. 
Dessa n v a fö reskrifter, vi·lk a n ii ra ans l ula sig till dem .av chefen 
för marinen föreslagna, innehMla i huvudsak följande: 

l. Led ningen a\' stalens isbrylanerksamhet ulÖYas av 
chefen för m arinen , som vid beredning aY frågor rörande verk
~::JJmheten ~iger inhämta ~' lirand e a v sla lsisbry la m ämnden. 
Chefen för marinen äger a lL tillsälla ishr~' taromhud i Södertiilj e 
oeh TroHhiiUan. (I hamnar vid Bo ltni sl;a yj]z e n finnas s[ldana 
ombud -;edan gammalt.) 

2. Fr ~unsUillning om isbry t:1rhjillp sk~IJ göras ho!' chefen 
för marinen. 



:;. a) För tillfälliga eller mindre tri1sanch; uppg iller skola 

forsla h~nd u tnyttjas marinen tillhöriga, disponibla fartyg. 

b) För isbrytning i Trollhii.lle kanal, Vii.ncm, Söderliilje 

kwal och ;\blaren sk::dl nylljas siirskilL förhyrd a fartyg , Yaron1 

marinförYa llningen träfial .avt::ll. 

c) Förhyrning aY fartyg för ÖYrig ver].;samhel L.an ske förs~ 

efter framsliillning hos Kungl. ~Iaj :l. 

d) !-;flygspaning sl;all ~ke mcdehl marinen tilldela de flyg

plan eller .andra flygvapnet tillhöriga plan dtvr Ir.'lmslålln in~ 

till chefen för flygYapnel. I vissa fall kan e11skilt Ilyg pLll! 

förh yras. 
Slulligen bemyndiga des chefen för marinen alt eller sam

r:'td med slalsisbry lorniimnden vidlaga öndringar i och tillii·~g 

till planen för den statiiga isbrylningswrksamhelen. 

.\led anledning av n ii m n l hemyndigande ulEircla de chef L' Il 

för 111ar inen i november 19c!.S besl~immclser for stalens ishrylar

verk~.anthel all gälla intill den l juli 19,l6. Desiiimmclsenn 

:tro intagna i Underri=illelse för sjö-famnde, häfl'~ nr :iO(HH:J, 

Y::trtill h~invisas . 

Qwfen för n1arinen avlät den 29 juni HlJ.S unde:·d [mi·~l 

förslJg om all stalsisbrylarombud skulle tillsällas för de delar 

aY elen sYenska kusten, d~ir dylika ombud hiliills icke funni ts. 

För~:lagcL har ännu icke fönmlclt m\ got Kungl. .\Iaj :ls beslut. 

Gentlin go nr 307-l den 11 oktober 19-15 faslslälldes n ~-~~ 

fred5be~ii.Llningslislor för statsishryt:tma Ymer och Alle. 

Iiung-I. Sjökarteverket. 

Slalen s organisalionstt~imnd Yerksl~illde ~tr Hl-1-1 organi st

lionsundersökningar Yid sjökarleYerkel. I anslutning Lill pro

pr;sili on 19-15: 170 beslöt 19-J;J ~1rs riksdag vissa organisalions

~inclringar, i11nehiirandc all förulYaranr!c insirumenLkonlrolbs

dclningen och ayJelni11gen för nauli:;]\a publikationer samm:Jtt

Iörls Li!l en anlclnin(?;, uauliska .a\delningen. Den tidigare 

matcrielclel.aljen inom sjöm ii.LningsaYdelningen lur ,-id.are hil

cb l egen aYdelning m ed benämn ingen tekniska a ,·delningen. 
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Efter framställning fr ån sjökartcyerket har Kungl. ~Iaj:t i1Ycn 

11, eclg iYil , alt Iörsäljnings\erksamheLen Iörsöks,is ÖYerflyllals 

från n<wliska m·delningcn till sjökorlsaYdelningen. 

Sjöm:itningsbrlygel SYalan ombyggdes vintern 194-+145 p <1 

ö rl ogsYarYel i Karlskrona. Där pöhörjades 1941 även hyg~anrlet 

av l.;uslmiitningsfarty.get Ran. Della sjösalles den 15 maj 19-t) 

och lJeräknas bliva leveransfärdigt i maj 19J(i. 

Uneler aren 19-11 och 19-J:i voro sjöm.älningsfarlygen Snusk

sund, Johan Nordenankar, Svalan, Ejdern och P etler Gedda 

ruslnde, :tt· 191-l dessutom Gustaf af Klint. 1\nt alel mätnings . 

en heter u Lgjorde 21 under bä da [nen. 

Sjömätningar ulföreles ~u· 1944: p[t Sl. Viirln n, svd Häninge 

nord Arkö, vid avmagneliseringsslalionen i Karl ~:h amn och i 
Vänern. d~ir bl. a. farlederna till Karlslad och Krislinehamn 

nym~t~les. _U nder ih 1915 utfördes mätningar: i Hapamnda 

s l~a rgard, for en ny farled för 7,0 m djupg{tencle fartyg fr{m 

VIkslen till väst om öja (Herrhamraleclen), i l\Iälarcn, i Söder

manlands skärgård för en ny led genom Fållnäsviken till St. 

V~ka , i Kalmarsund efter iulr~iffade grundkänningnr ;:amt p:\ 

V~stlwslen av farleelen mellan Råö· och Porsnäsuclcle. Alskilliga 

mmclre omnden undersökles eller nymä.ll-es dessutom. Sam_ 

manlagt uppmälles 280 km" ~tr 1944 och -100 km" [,r 1945, vartill 

kom milili.irsjömä.Lning av betydande omfattning. 

Försöken med ortsheslämning genom radiopejling fran fasta 

sta tioner i land fortsalles under [n· 1944, varvid bättre resultat 

iln tidigare uppn[tddes, m en vissa ej kontrollerbara felkällor 

kva rslodo alltjämt. 

F~r alt söka nedbring:1 eller boriskaffa elen oliigenhel, som 

uppsl ~ tr genom all ö1gals förm [t,ga alt se i mörker, den s. k . 

mörkeradaplalionen, nedsilles genom det ljus, som i vanliga 

fall erfordras för all belysa sjökorlen vid tHlYio·erin<> under 
- l o o 

l11~r -: er, h~H· sjökarleYerket sökt framställa sjä.hlysande sjökort. 

Bar vid ha sjökorlen preparerats med vissa iimncn, vil-ka ~-t .ga 
förn~ Ctgrt alL fluorescera vid bestrålning med ultraviolett ljt~s . 
ett . för _ iig::Jl osynlig t ljus, '-Om ej slör dess mörkeraciapl:alion. 

1\·a olik::J. ];ortlyper ha framsli.illts, dels en dtlr det färdiga sjii--
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kortels hcb vla behandlats med fluorescerande välska, dels en 
där Iluoresc.~nsmedlet inblandats i tryckfärgen, varvid den 
lrvckl::t bilden framstår lysande mol en mörk holten. Fluorcs
e~nsfärger kunna erhållas i blått, gult, orange och rött. 1\.' 
fr amställda sjökorlen ha undersökts beträffande fluorescen-;
färgernas inverkan på adaptationen men visade sig då o[iir
m ::mligare beträffande adaptationen än om man använde b mp. 

l i er t nlacerad bel vsnin ,, där ]J. u skällan var a vs kärmad ll )('d v l .J 0' • 

bulcljbmnl glas. Försöken ha dårfö,r lill~widare avbru lil". 
l\bh~incla kan del vara möjli1gt alt framställa kort m ed mera 
dämpade färger än på dc försöksvis framställda. Sådana kor t 
Jumna kanske med fördel användas i segelbålar och mindre 
fartyg, där det är svårt alt anordna en riktig direkthelysning. 

Sjökarteverket var både 1944 och 1945 i stor utsträck ni ng 
svsselsalt med ärenden saJmmanhängande med k,ompassfcl vid 
f~rlygs aymagnetisering. Upplysnings- och diskussionsrniilen 
anordnades för fartygsbefäl i frågor rörande avma.gnctiseri n,..; . 

Genom kungl. brev den 2i) mars 1945 ålades vrd~ e l a ll ul
Iiirda Jwmpe tensbevis för kompass j uslerare. Under s m runa :n· 

utfärdades 4:1 sådana bevis. 
' Fö lj~ nde nya sjökort utgåvos 

år 1944-
m 95 Kalmars und, södra delen , i skalan l: 100 000, foto] i lP· 

grafi och 
m· 337 Skagerrak, öslra delen, i skalan 1: 200 000, folol i l tl

grafi saml 
år 1945 

m 291 Yiincrn, Slollshron--Katlslad, i skalan 1: GO 000. 

J ilografi. 
nr 292 Yäncrn, K~rlslad-Krislin ehamn , i ska h n l : GO ()(Hl. 

litograf i, 
nr :1::12 Ös tersjön, ö lands norra udde- Utklipp~ n, i !<kala n 

l : 200 000. J i lografi och 
nr :~36 KaliE'galt, i skabn 1: 250000, koppartryck. 
N'y upplaga aY Svensk Lols del II ulgavs i september 19 L). 
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Vid sJ u l et a v ~n· 19-!5 pigick ularbelande a v originalrit
ningar Lill sjökorten 293-295, sam tli ga över olika delar av 
Yänern, saml omarbetning av Svensk Lols del l. 

Omfallningen av försäljningen av sjökort och andra puh
likationer utgjorde 

----

1948 19H 1945 

Sjökort -······················· 42.00\:l 3U.ö21 72.420 
Neutralitetskort ············ 2.691 2.160 1.644 
Andra publikationer ······ 1.253 1.408 1.867 

Summa l 46.253 -!3.189 75.931 

Av konlrollslalionerna prövade kompasser och Janternor 
uppgingo 194-± till 3,440 st. och 1945 till 4,996 sl. 

Den jordmagnetiska avdelningen företog 1944 n121gnetiska 
homogcnilclsm~itningm· i samhand med radiopejlförsök. Här
vid kollsLal.e rades, a lt dc rnagneli ska störningarna ej hade 
samhand med dc vid radiopejlförsöken funna ojämnhetemu i 
deviationen. Samma år forlsalles de i föreg~tende årsberättelse 
nämnda m.älningarna åt flygvapnet samt utfördes bl. a. under
sö1lmingar i Vänern -och Vättern. 

Ar 19-±5 hade avdelningen en registreringsstation i Bastu
träsk vid solförmörkelsen den 9 juli. Kombinerande magnelis,lm 
och gravimetrislza mätningar utfördes p~t Gotland. Län.gs kus
ten från Arholma till Göteborg uppmättes elt 70-tal kompass
l<Onlrollinjcr smul upplades och uppmälles sex devieriagsbanor. 

De magnclisl;a fällmätningarna med »Kompass » ha visat 
~ i g mindre no-gg ran n3. än ÖD sk\ärl. Förslagsritningar och kost
nadsber!:i.kning Lill cll nylt farly,g ha uppgjorts. 

Sjöl\a i·LeYcr1zcl planerar alt under femårsperioden 19-J.G--50 
ntgi l'a följande nya sjökori: 

år l !)46 L re specialkort över Vänern, 
därefter fem kuslkorl. nämligen nr 324 Gävielmklen, nr :129 

Stockholms ski.rg:"1rd, m :327 rJch 328 Finsl<a viken och nr 330 

Tidskrift i Sjöciiscnrlet . 25 
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Smalandskusten m m samt fem specialkor l, nämligen dt öv"r 
Al andshav och ett över Oslofjorden i sbllan l: 100 000, nr :);):~ 
och 254 Smalandskusten och nr 276 Göteborg. 

Kungl. Lotsverket. 

Lolsverl<e ls verl<samhet har jänwäl under år e11 19H orh 
1945 påverkals av krigsförhMlandena. Sålunda ha und er n~1 mn 
da år neutraliletsleder h ållils utprickade till lednin g för sjö
farten, som i stor utsträckning framgått i dessa leder. s eelan 
marinen efter krigels avslutande verkställt synnerligen ombt
tande minsvepningar i Södra Östersjön, Öresund och Kattegatt, 
ha inom .nämnda .områden minfria farleder blivit genom lots 
verke t<; försorg utpriakade .och försedda med lys- och ljudbojar. 
Genom nämnda åtgärder har bl. a. en minfri farled från l't 
ldippan till Danzigbukten blivit tillgänglig för sjöfar ten. Till 
ledning för sjöfarten i denna led har även utlag ts ell fyrskepp: 
På orund av kriasförhållandena ha under å ren 1944 och 19·b 

J o o o l l åtskilliga fyrsl<epp varit indragna. Under ar 1944 ha sa unc.a 
endast fvrskeppen Norströmsgrund, östra Kva rl<en, Sydostbrot
ten .'Grepen, Utgrunden och Nialmöredd under vissa tidsperioder 
varit utlagda på sina stationer. Förutom de nämnda ha under 
år 1945 jämväl fyrskeppen Finngrundet, Västra ~anken, o Hi~v
ringe, Oskarsgrundet och Ka ll<Jgrundet lmnnal ullaggas pa sma 
stationer under vissa tidsperioder. 

Antalet l·olsningar h a i jämfö·relse med ~tr 1943, då anlald 
utgjorde 78,321 , nedgått betydligt •oah uppgick under ~tTen 1!lP 
och 19·l5 till 55,359 resp. 5'1,900. Antalet lotsningar under ett 
vart av sistnämnda två år har dock överstigit det normala aJ~ 
talet, v ilket plägar utgöra mellan 40,000 och 50,000 per ~tr . 
Lotsningsfrekvensen vid olika lotsplatser har även under ~n·cn 
1944 och 19:15 i betvelande ulsträcikning avvikit fr ån det norm ala. 
vi lket förhftll ande" föranlell vissa tillf:llliga omplaceringar a v 
lotspersonalen inom de o.Jika lotsdistrikten. .. . 

Alskilliga säkerhetsanstalter för sjöfarlen ha Lillkon1l11 1t 
aenom lotsverkels försorg, varjämte moderniseringen av redan o . 
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befintliga ciylika anstaller y tterligare fort skridit. Sålunda har 
i farleden Stockholm- Södcrlälje för underlättande av navige
ringen genom Bockholmssund en ny agafyr uppförts på södra 
sid~n av sundet. I farleden Söderlälje- Sävösund h ar fyrbe
lysningen kompletterats md två nya dyliha fyrar, den ena på 
skäret Skjutholmen sydva<; l om Brandalssund och den andra 
på ett 1,5 metersgrund söder .orn skäret Sl..:uullran nordväs t om 
Landsor t. Den sistn~imnd:a fyren har anordnats för a tt säker
sLälla navigeringen i den besvärliga passagen norr om fyren 
Asenskallen. I den icke tidigare fyrbelysta delen av farleden 
Arl<ö-Mem mellan Slegeb~Jl'g oc.h Niem. ha uppförts två nya 
agafyrar, en vid H ackers lad och en vid Lundbynäs. 

På grundet Slottsbreclan i norra Kalmarsund nordväs t om 
Borgholm samt på grundet Sillåsen sydost om Skäggenäs ha 
uppför ts två bottenfasta fyrar. De båda fyrbyggnadern a u Lgöra;; 
av 21,5 m eter höga fyrtorn p~t beLong•fundament, grundlagda på 
8,0 m eters vattendjup. Ljuskällan i fyren Slottshredan, vars 
linsappamt är av 4:e ordningen, utgöres av agaljus. Fyren 
Sillåsen, som likaledes är försedd med 4:e ordning0ns lins
apparat, har elektri skt ljus som ljuskälla. Den elektriska 
stroonmen för fyr- och mists ignalapparaterna erh~1lles normalt 
genom kabel från land, men därjämte är i fyren anordnat e lt 
reservaggrega t för strömalstring, vilket autornatiskt träder i 
funktion vid ström.avhrolt på kabeln. Fyr- och mi s tsignal 
apparaterna fj ärrmanövreras från Skä1ggenäs lotsplats. I sam
band med tå ndningen av fyren Sillåsen ha fyren Skä.ggen ~i:" 
och k lockboj en Hatlen indragits. 

På norr.a delen av un clenallensrevet U/grunden i södra 
Kalmarsund öster om Bergkvara har under å ren 19·13-1945 
arbete pågått med uppförandel av en bot tenfast fyr. Själva 
fyrbyggnaden, som utgöres av ell 28 meler högt fy rlom p:\ 
betongfundament, grundlag t på 10 meters vattendjup, färdig
ställdes höslen 1945. Hä rvid försågs fyren med en tillfällig 
ljuskälla i .form av agaljus. Den för fyren avsedda ordinari e 
apparaturen, bes tående av en kraftig elelz trisk ljuskälla och en 
nau tofon, vilka erhfdla slröm genom kabel från land, samt elt 
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automa tiskt resena>ggrcgat f6r s trömals tring vid s trömavbrot t 

jäm te dalenljus som y llerligare reserv för fyrl juse t, skall iu

slallcras under l[tr 19~6. Senare lwmmer fyrutrustn ingen dess

utom a ll kompletteras med en riktad radiofyr. Fyren, som skall 

fjärrmanövreras tdtd löst från Garpens fyrplats, är aysedd ~ll ! 

ersätla fyr skeppet ULgrunden, som komn1er a ll indragas, n ii r 

den sln tgillig.a apparaLuren l::an träda i funktion. Bland övr iga 

under [tr 1945 utf6rda stö rre fyrbyggnadex m ~'t ni.irnnas fyren 

Lillelond på underYattensrevet m ed sanum a namn ös ter om 
1\' idin gen. Fyren Lilleland h"''1r liksom fyren ULgrunden ti ll

fälli g t försells med agal jus som ljusl-:.älla men under ~1r Hl 1(1 

5kall den elek trifieras och i samband därmed Lill il<a förses m t· cl 

n autofon för mistsigna·lering och da·lenljus som ex tra reserv for 

ljuskällan. I farleden Niars trand- Hakefjorden har fyrbely~

ningcn förb~itlr.ats medelst fem nya agafyrar, benämnda S kall('n , 

Söclra 1\Jelw lm, Norra J\lleholm, lH itlw lmanw och KolZholm . 1 
samband med tändningen av dess,a fyrar har fyrarna Stora 

Dyrö, A1gö n edre och Algö Ö\Te indragi ts. I norra brieden t ill 

Uddevalla har f~Tbelysningen kompletterats med en n y ·agaf~-r, 

upfJförd vid .Morlonclu. 
Arbetet m ed automa ti seringen av lotsverkels slön·e ang;·>

rings- och kustfyrar har forlg~1tt. Sälunda har under ~1ren 19~ .J. 

och 19!5 fo togenglödljuset ersalts med dalenljus i fyrarna 

l?önnsU:ir och F jänlgrund sam t m ed elek triskt ljus i fyra rn 'l 

D j urs len, Ii ö g by och Garpen. L j ussl~'rkan har d'å r vid ö kals fri r 

de två förslnhmnda fyrarna fdn 100,000 och 8,000 till r esp. 

150,000 och 18,000 hefn erljus sarnl för dc två sistnämnda fr;lll 

1~10,000 och 15,000 till resp. 560,000 och :3 -~,00(\ hcfnerljus . 

Elektrifieringen a Y 1\rcn Djurs len m edförde däremot icke n ~1 go n 

ändring a,· ljusstyrkan hos denna fyr. Vid fyren Poler Noster 

har mistsignaleringen m ed knallsignalapparat ersalts n ll'd 

~ignalcring med ly fon. 

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. 

I farlertema Ellöscfjmden- Ha \'Slensfjord har slrömsiill 

ningen i rlen spröngda rhnn.an vid i\lalö strömmar Yisal si g 
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yara så J;.raftig under Yissa förhållanden, a lt det är förbundet 

med uppenbar fara att pa8scra. Försök pågå därför med an

ordningar för all reglera strömmen. 

Kalmarsundsrännans fördjupning till 8 m vid medelvatten 

bar avslutats uneler år 194-1. 

I H errhamraleden ha sprängni ngsm·belen utförts, s:\ a lt led 

kan anordnas för far tyg m ed 7 m djupgående. 

Arbetet med fördju pni ng av Tjuvholmssund i Lul e[t in lopp 

till 9,1 m vid medelvallen påbörjades hösten 1945. 

Operationen mot Walcheren. 

Av ledamoten Starck. 

I slutet pr\ oldober 1914 Logs Ant\ye rpcn, som var r elativ t 

oskadat, em edan den belgiska n1olst~mdsrörelsen omintetgjort 

en s tor del av tyskamas förberedelser för förs löring av h amn 

anlä,ggningama. Antwerpen kunde emell er ti d icke utnyttjas, 

förrän dc ty9ka försvarsans la llerna i Schelclcmynningen fö.r

störts . Dessa anläggningar voro i huvudsak koncentrerade till 
tre områden, nämligen Bres],ens syd Schelde samt Syd Reve

land och Walcheren norr om floden (jfr fig. l). 

Fig. 1. 
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De två förstnämnda områdena erövrades under slutet ay 
oktober. Betvingandel av vValcheren krävde däremot en sär 
skild amfibieoperation. 

\Valcheren var väl försvarat. På ön funnos följande i fas ta 
batterier ingående pjäser: 

4 st. 22 cm 
24 st. 15 cm 
4 

20 

4 

st. 
st. 

st. 

12 cm 
10,5 cm 
9,4 cm 

4 st. 7,5 cm 
Dessutom fanns rörligt arlillel'i i okänd omfattning. Grup 

peringen av de batterier, som anlagts på öns västra del, framgår 
av fig. 2. 

/ 
• 'j,e.sfk<?p~!le -s 4-12 

-a 4- 7,5 
___;)f 

:..~.~~Jc_,. __ _,~/cor::,:- 10,5 

~-='·15 

~ 6·15 

--------------------------------~--------------~ 

Fi g. 0 

3()7 

vValcheren skyddas mot havet av en jättelik vall, vilken 
ansågs göra en landstigning omöjlig. En blotta fanns emeller
tid heroende på att brittiska bombplan slagit en stor lucka i 
vallen. I förbigående kan nämnas, att ön härvid till stor del 
sattes under vatten, vilket fö.rsvårade insättandel av försvara
rens reserver. 

Planläggningen för anfallet avsåg tre stötar från olika 
riktningar, nämligen: 

a) anfall av trupper ur l :a canadensiska annen utefter 
järnvägshanken mellan Syd Beveland och Walcheren; 

b) anfall av armecommandos från Breskens i riktning mot 
Flushing samt 

c) anfall av marineammandos stödda av sjöstridskrafter 
mot luc[,an i skydds•vallen. 

I detta sammanhang kommer endast det sistPämnda an
hllet D.lt beröras. 

Tidpunkten för operationen var beroende av när canaden
sarna kunde sätta igång. Under de sista dagarna i oktober 
närmade sig dessa Syd Beveland .och den 27/10 samlades den 
för operationen avsedda sjöstyrkan i Ostende. Dess indelning 
var i stora drag följande: 

An[ allsslyrka: brigadgeneral Leicester . 
Gommandos jämte stridsvagnar. 
InvasionsfarkosLer typ LCT och LCI (landing craft tank 

och landing craft infantry). 
Slödstyrlw: captain Pugsley. 
Frega l Len Kingsmill (flaggskepp). 
Invasionsfarkoster bestyckade med flackJJaneartillcri, luft

värn och rakeler (landing crafl gun, flak, support och racket). 
Sammanlagl 28 fartyg. 

Till förfogancle för fjiirrbeskjulning: slagskeppet Warspite 
och monitoren Hoberts . 

Sedan canadensarna tagit Sycl Beveland beslöts, att opera
tionen s·kullc äga rum den l november. Vädret var vid denna 
tid relatiyl d ~tligt och u lsikierna ogynnsamma. Amiral Ramsa y 
Och general Simonds, chef för l :a canadensiska armen, hestämde 
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a ll anfallen fr~m Syd Beveland och Breskens under alla fiir 

h:lllanden skulle äga rum samt uppdroga ål cap lain Pugsley 

alt p ~t platsen avgöra, huruvida även stöten från väsler sku ll e 

genomföras. Styrkan avseglade därefter från Ostende. 

Den l november var vädret något bättre, stöd fr~m luftm 

kunde dock icl'e pfu·älmas, enär flygplatserna i Storbrilann icn 

lågo höljda i Lät dimma. Captain Pugsley beslöt emell ertid 

dJärvt att slå till; Lidpunkten för landsli gningen besLämdes lll l 

kl 0945. 
På grund av brislen på flygeldledning blev \Varspilcs orh 

Roberts beskjutning icl<c så verksam som beräknat. 22 cm 

balleriet vid Domhurg sarnl 15 cm haltcriel syd \Veslka pclic 

tystades dock tillfälligt. Detta gav stödstyrkan möjlighel alt 

::ubcln sig in på lämpligt stridsavstånd. 
Under inseglingen observerades, all tysl,arna sökte geno1n 

dimbildning dölja Wcslkapellcs fyr, som utgJorde god ledning 

vid navigeringen. Vidare iaklLogs tysk eldg ivnin g i sydlig ri],l

ning, viikel vi<;ade all anfallet från Breskens var igång. 

0848 utvecklades stödstyrkan på 9000 m avstrmd från luckan 

i skyddsvallen. 0900 ingrep den med full styrka i striden. 

Denna fördes pä korta håll och varade i 3 Y:2· timm e. Bri llerna 

hade vid tidigare operationer observerat, all tyskarna visack 

stor benägenhet alt beskjula den motståndare, av vilken de 

själva höllos under eld. Stödstyrkan drog d~irför avsiklligl pa 

sig elden för att underlätta anfallsstyrkans insegling. Den led 

härunder stora förlusler i kampen mot dc kraftiga tyska ku st

batterierna. Caplain Pugsley framhöll i sin rapport, all stöd

styrkans insats var avgörande för operationen. Hade tyskarna 

koncentrerat sig på anfallsstyrkan, hade förelaget ~annolikt 

slutat med en katastrof. 
Stödstyrkans förlusler uppgingo till 20 officerare och 1.)2 

man döda eller saknade, 15 officerare och 11 man svårt s[lrade 

samt sammanlagt 160 lätt sårade. Detta utgjorde sannolikt en 

avsevärd del av britternas totala bes ä ttningsstyrl,a. Av de 2S 

fartygen sänkles icke mindre än 9, medan 11 försattes ur stri d

bart skick och ett skadades lätt. 

Anfallsstyrkan nådde ulan svårighet luckan i skyddsvallen. 

Två landing craft gun fördes rätt upp i luckan för alt lämna 

eldunderstöd. Båda dessa fark,osler gingo förlorade. Ytterli

gare stöd lämnades av tre Janding crafl lank omedelbart ulan

för landstigningspla tsen. Med en förlust av 5 döda och 28 

sårade landsaltes ell commando på var sida om luckan. Denna 

styrka följdes snabbt av ytterligare Lvö commandos jicimle n ~1gm 

s tr id svagnar. 
De norr om luclan landsalla grupperna gjorde ell snabb t 

svep nordvart och samlades på kvällen den 1/11 Yid Domburg 

för konsolidering. 15 cm balleriet syd vVestkapelle samt 22 em 

ballerict vid Domburg voro då tagna. 

Reslen av landstigningsstyrkan .gjorde ell molsvarande svep 

sydvart men mötte h [trt molsl~1nd. Sedan ekomdioslalionen syd 

Weslkapcllc tagils hejdades s tyrkorna av 15 cm batteriet nord

väst Zouteland. Eldunderslöd lämnades pä begäran dels av 

underslöclsslyrkan, dels av hallericl syd Schelde. Några Typ

hon-flygplan kunde ävenledes insällas. Som följd häraY kund ~ 

haltoriet belvingas under nallen. 

Den 2/11 på morgonen fortsalle södra ,gr u p pen men hej

dades på nytt, denna g ~mg av 15 cm batteriet syclosl Zoulcland. 

Batteriet logs den 3 på morgonen, Yardler kontatt n{tddes med 

från Plusbing framryckande krafter. 

Inga tyska molanfall förekomma under hela operationen , 

vi lket åtminstone delvis torde ha ber·olt på att ön till stora delar 

stort under vallen. 
Undcrh{tllet hade under dc Iörsla 48 timmarna mött avse

värda sv:'trighcter. Luckan i skyddsYallen Htg nämligen under 

eld, varjämte sjögången efter landstigningen ökat i s ~tdan grad, 

att fartyg icke kunde laga sig in till Walcherens kust. Först 

den 4/11 lyckades två landing craft lank lägga till i luckan. 

Förråden kunde lossas men b:'l da fartygen strandade och gingo 
förlorade. 

Vid denna ticlpunU var minsvepningen pa Scheldc i full 

gång. Den 28 november öppnades Anlwerpens hamn för trafik .. 

Därmed var, åtminsLone i fr :'t ga om hamnl<apacilct, undcrh:J ll c t 

sähat för de allierade anfallsarmcerna. 
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Anfallet mol Yäs lra vValchere!1 måste betec!.~n:lS ~om uto m

ordentligt djärv l. Del kan till och med ifrågasäl las, om de i 

var riktigt av c.ap lain Pugsley, att under rådande förhi:dlandell 

Jullfölja operationen. Han anför själv, att förelaget kunnat 

sluta med en katastmf. Att så icke blev förhållandet kan till

skrivas tyskarnas underlåtenhet att i tid taga anfallsslyrl~an 

under beskjulning. Med hänsyn till det stora antal batterier, 

som stod till förfogande, borde det icke ha varit si:irs,l<ilt sv~trt 

att ås tadJ.::onm1a en lämplig eldfördelning. Invasion.sfarkostcr 

na, Yiilm fr~m början voro rena transportmedel, ha under kriget 

utvecklats Lill anfallsvapen med betydan,de eldkraft. Födus

Lerna vid vValcheren visa emeller tid , alt dessa farhosler äro fö r 

svag t skyddade för alt med framgång upptaga strid med väl 

skyddade kuslballerier. 

Lillemlur: K. Ed\Yards: Operation 1\'eptune. 

Några synpunkter på växeltjänstgöring 

vid Flottan. 
Ett inlägg. 

I högkvartersorder den 30 september 19.J.2 b::sliimmes, al t 

officerare för egen utbildning skola tjänslgöra vid annan för 

war.sgren. Denna tj ä nstgöring sl-:all ha till »syfte :1lt ~tstad

l,omma vidgad kännedom försvarsgrenarna emellan beträffande 

dem åvilande uppgifter och härigenom skapa Ö1kade fömtsätl

ningar för god s-·unverkan mellan försvarsgrenarna». I hög

kvartersardem angiyes grunderna för växeltjänstgöring för olik~ 

officerskalcgorier. Tjänstgöringen varierar mellan l och 12 

m[mader. 
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Ordet tj äns tgö ring hår l~' d::t<; sit all den Yi:ixelLFinslgöra ndc 

dels - enligt bögkvartersorderns formulering - utför denna 

tj änst för egen utbildning, dels uträttar ett produkLiYt arbete 

inom den försvarsgren, dicir ljäu,stgöringen fullgöres. Följelen 

]J ärav m å ste d~t bliYa a tt lj ~i11stgöringstiden göres s ~t lån g, att 

den växeltjänslgörande officeren, i forlsiitlningen bcnLimnd elcY, 

hinner få en c;~t liiHredssLälkmde egen ulbilclinng, att han d~tr

jämte under viss tid kan ulrälla e tt produktivt arbete inom den 

,gästade » försYarsg renen. Såd~n växellj i.inslgöring, som ulföres 

:w regementsofficerare och lärare vid militära högskolor m fl 
och som avser studium av vissa specialfrågm behandlas ej i 

denna artikel. 
JH man avhandlar växelljänsLgöring av officerare ur :andra 

försYarsgrenar vid flollan bö'r man h ålla i minnet att sjöoHi

cerns yrke är en kombination av sjömannens och militärens. 

För a ll riill försl å sjömilitären m f1ste rnan alltså vara å tmin

stone n~\gon procent sjöman. En rätt försl ~t else för floHans 

problem ·och arbetsme toder kan därför endast vinnas, om Ljänst

göriugen blir tillräckligt Emgvarig och omfattande. Tjänstgö

ringen bör därjämle huvud,;:akligen anknytas till den praktiska 

tj änsten på fartyg och sjöslyrlwr. Först sedan man få tt all

sicli ga erfarenheter frfm den praktiska tjänsten ombord 1-:an man 

rätt beclöma dc faktorer, som inverka på flottans uppträdande 

orh verkningsmöjligheter i olil'a fall. 
Tre kra-v skola sl~tlbs på eleven. 
För del första h6r han för atl kunna diskulera taktisl'a och 

~ Lralegiska fr t1gor ha nppnålt en viss ålder och dLirmed f6rcnad 

erfarenhet jämte goda kunskaper om egen försyarsgrcn. 

För det andra hör han ej vara för gammal, då, smn ovan 

antylls, ett praktiskt arbete skall uträllas , och detta ombord 

måste utföras under direkt ledn ing av en sjöofficer, som i regel 

är högst kapten. Eleverna höra därför i försla hand uttagas 

h land äldre löj lnanler och yngre kaptener. Gencralstn.h~aspi

ranter och officerare, som äro Jwrättigade till högre kurs Yicl 

flygkrigshögskolan, böra företrädesvis ayses för växelljänsl

göring. 



För de l tred je kr~twr det begrän sade ulrymmel ombord or lt 

dc speciella Ljänslgöringsförh åll andena e tt glalt och til1gänglig t 

sä ll samt elt hönsynsfulll upplrä da 11de, som jämnar vägen fiir 

personlig konla kl m ed arbe tskamraterna. En person med de~~a 

egenskaper är siirskill lämpad för växeltj änstgöring. 

Växcltjiinslgöring yid flottan bör organi seras p å följanclt' 

sätt. 
I nryolming sker till marinledni11geu, där orien tering 0 111 

marinens organ isati on .och arbetssäll lämnas. Då den högn• 

s la bslj änslen ·OCb pa ppersexerc isen iir relativt lik.ar lad vid c],. 

olika förwarsgrenarna, hö-r tj änstgör ingen huvudsakligen in 

r iktas på a ll bibr inga ],ä nnedom om m a rinlednin ge ns organ i

:;ation och speciella a rbetsme toder. Ell p ar claga rs lFins lgör ing 

vid mar inlednin gen ä r därför lill fy ll cs t. 

Vid marind is lrikt, örlugssla tion och örlogsvarv orienteras 

eleven om princ iperna för ledningen av cle lokala sjös lrid ~

krafl erna, dessas samver],an med fö-rband ur kusla rlilleri el. 

armen och flygvapne t, samt fl ollalls basorgani sa tion. Tjänst 

göringen v id m ar inlednin g och mar i n di s trikt l< an p ~l del fö r 

lJeredånde s tadie t kl a ras av på sammanlag t omhing en Yeckn, 

varefler eleven sjö-kommenderas p :J s törre st ridsfar tyg. Om 

förh ~lllandcna medgiva, i:1 r del läm pligt a tt cleYen m ot slutet 

av tjänstgöringsperioden :\nyo kommenderas i land, h elsl i 

samband med slörre övningar , som heröra h ela ma rinen ellct· 

visst marindisl1 ikt. 
Tiden om edelbar l efter embarkeringen u tny tl j.as Lill a llmän t 

studium av farl)•gs ljänst och utbildning för Yi ss bef.a ltning. 

Det Iinnrs nämli gen på dc s törre fartyg en e tt anlal poster, so lll 

m~·ckct Yäl kunna b es trid as av en ]dok, förstfmdig och militä rt 

hi1dad person !i.ven ulan mera ingående sjömili tär utbildnin g. 

Sådana tj änster äro observati onsoffi cerare vid ar till eriet, andr l' 

luftförsva rsoffi cer , diYisionsbefälhavare vid artiller ie t (befälh~

yarc i kanontorn) och förbindelsetjänsten (signaltFins ten). D l'l 

är myckel viktigt, a ll den officer ur annan försvarsgren, som 

ombord ~],a ll laga befäl över underofficerare och manska p. 

yerJ,li gen ],an sin a sa'ke r. Han f[lr ej 8dr.aga sig löj e genom 

b ristande de taljkunskaper. Därför masle den förb en~daude ul

]Jil dningen lill drabbningsheLa llning göras omsorgsfull och 

grundlig, och ljän~ lgöringen Lill en början ske i manska ps- och 

u nderoff icersbefa llni ngar inom tj änst eg renen för a lt slula i 

chefsställning, som till en bö rj an hestrides under ordin ari e 

befa llningshavares överin seend e. 

För al. l manskapet s],all h a fö r troende fö-r officeren ur en 

annan för sYa rsgren, måste utbildnin gen i allmän fartygstjäns t 

bli s[l grundli g som 1nöjligt. Den kan tänkas omfall:J: n oggrann 

]wnsk[l[> om fartygels byggnad., bä llj än s l i mo lor- , segel- och 

rcdclbå t, enkl are n avignlion, optisk signalering m m sam t 

tj än stgöring i maskin- och eldrum ooh till s isl ljänsl som 

v8.l<lb.avanclc officer Lill .a nkars. 

EILer omkring en m ånads tj än s t ombord bör clewa var::~ 

så pass utbildad , all han självs ländi,g t kan tj änstgöra som t c 

cl ivisionslJefä lha Yare Yid ar tilleriet. 

Efter denna grundläggande utbildning, kan den l,akliska 

~kolningen börja. Den sl<er vid delLagande i la k t i ska m omen l

övningar, där eleven Hll' studera pla nläggningsa rbetel och följ a 

övningen under ledn ing av lämplig offi cer. Slutligcn En· han 

ni{rvara vid och dellaga i sammanstäl lningen av övningens 

resulta t, genomgång och kritik. F lera el en~r lwnna und er öv

n ingens g:'lllg sa mmanföras till grupp för u lby le av erfarenheter. 

Alla tillfällen till studier genom föredrag och d iskussion er 

u tny llj as . 
N ii r eleven anses pr ud u kli v för fl ollan därigenom all han 

gör r ä lL för s ig inom en tj äns tegren ombord kan han<; speciella 

sakhtnskap nyllig.göras pa flera sill l. Han ],an, om han iir 

.:J.rmeofficer, genom föredrag ökl officerarnas och underoffice

rarnas kännedom Olll :u mestri dsh·af lenn.s lakli ska upplriidan

de. Siirsl,ill bör man d~irvicl e.flcrsliiYa all diskuler~ och s l!Idera 

problem vid Laklisl.:: 'amverJ,an. Eleven ].::,an i1vcn genom förP

drag och demonstrationer ge rn.~msl.::apet en vidgad inblick i sin 

egen försv a rsgren, vilke t iir önskv~irl, da den n!hildning, som 

bibringas man<;kap l om .andra försYarsgren ar, ofta iir myckci 

ytlig. Den inskri1nkcr si i?; Y id fl ollan huYud>.al' l igen l i Il a L l 



omfatta tjänstegrader, vapenslag, indelning o s v. När en a,._ 
clelnino· ur flottan anländer till en mt, där förhand ur dc andra 
försva1~sgrenama äro förlagda, kan eleven ordna ömsesicli ga 
~:tucliebesök för personal ur de skilda försvarsgrenarna till gagn 
för förståelsen mellan dessa. Ylledigare arlJelsuppgifter, som 
kunna åläggas eleven, äro tjänst såsom gymnasli~kledare och 
bitr~i.dande idrottsledare. Kan växeltjänstgöringen ulföras un
der expedition till främmande länder, långresa, vilket ur många 
synpunkter är eflersträvansvärt, kan eleven genom förmedling 
av försvarsallaoheer heredas tillfälle alt besöka och studcta. 
olika Hinders militära organisationer. 

Ett par ylledigare detaljer äro värda alt uppmärksannna;;. 
Vid växeltjänstgöring kan den egna försvarsgrenens uniform 
m{mga gånger vara olämplig. Uniformer av enklare slag, släp 
uniformer, höra därfö.r u llånas kostnadsfri Ll till Yiixelljäusl
görande personal. Genom särskilt emblem på uniformen ];.an 
angivas, att dess bär:1rc tillhör annan för.svarsgTen. Under frili d 
får eleven naturligtvis använda sin egen försvarsgrens uniform. 

Då växeltjänstgöring för den enskilde innehär ökade kos t
nader• bl a på grund av vistelse på annan än ordinar i c förlägg
ningsort, är det vi];.ti,gt, att de elzonomiska förh [l llandena reg
leras så, att växeltjänstgöringen ej blir ekonomiskt ofördelakti g. 
Traktamenten och övriga förmåner höra därför utgå enligt de 
grunder, som gälla föT officerare i den försvarsgren, där väx el
Lj än s tgöringen fullgöres. 

Det bör vidare vara en kär plikt för kannaterna inom den 
,,tillfi=illiga'' försY.arsgrenen all på alla sätt laga hand orG ek 
vern:a, varigenom hftllhar.a Yänskapshand kunna knylas ti ll 

fönn~m för t.Jänslen i slorl. 
Det torde slutligen vara självklart, aU en väl vilsordaci 

växelljiinslgöring skall anses som en mycket s~or merit. E n 
officer, som väl tillgodogjort sig utbildning vid annan försvars
gren, har skaffat sig goda förutsättningar a tt se försvarspro

blemen i stort. 

1-L Linclemalm. 

Modern materiel för utbildning i 

l v:: skjutning. 

Erfarenheten har vis,at, alt den största svårigheten vid lv
skjutning ligger i att rätt och kontinuerligt bestämma avståndet. 
Tillgång till välutbildade avst~mdsobservatörer är alltså en pri
mär förutsättning för att kunna skjuta lv. Det räcker emellertid 
icke all endast ha skickliga avståndsohservatö~·er. Kanon- och 
centralbetjäningar måste även vara i trim, så al t god riktning 
och gott ladd- och temperingsarbete erhålles. Därjämte höra 
eldledarna ha vana i eldreglering, så att krevaderna kunna. 
bringas på mål. 

För a tt utbilda avståndsobservatörer och för att öva eld
ledarna i att snabbt och säkert bestämma krevadavvikelserna 
har från firman Contraves i Schweiz inköpts en Verograf- och 
en Stereomatanläggning. 

V erografanlä.ggningen. 

Medelst verografanläggningen kan rätt avstånd till ett mål
flygplan bestämmas genom invinkling från två stationer och 
omedelbart jämfö·ras med rii.tt avstånd. 

Anläggningen hestår av två specialteodoli ter och elt räkne
och registreringsinstrument. 

Fig. l visar en principskiss av anläggningen. I punktema 
P l och P 2, vilkas inbördes lägen äro exal(t kända, befinna sig 
de båda teodoliterna. Avståndet dem emellan ~ir minst 1,000 m . 
Teodoliterna arbeta i ett särskilt koordinatsystem, där vinkeln rx 

mätes från elt vertikalplan, som har sin axel i smmnanbind
ningslinjen mellan P l och P 2, till ett ''Lakplan,>, med samma 
axel genom målet. Vill!klarna y l och y 2 mätas från ''tal\.
planets " ytterkanter till syfllinjerna från teodliterna till m ålet. 
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\,' inldama räknas härvid positivt från P 2 till P L l omedelbar 
närhet av teodolit P l befirmer sig regislreringsinslrumenlel l. 
och a vslåndsmä t aren T. Ti ll regis lreringsanorch1ingen k at~ 
-;amlid igt .f avståndsmåL1re inkopplas. Teodoliterna och av
>.låndsmä larna i~ro genom kabel förbundna med regislreri nf\s
anordningen. ?\är aHhi.ggningen användes, insyflas m ålet fr an 
clc båda teodol iterna, vilka medelst maskinriktning noggranuL 
och jämnl följa m~1let. Samtid igt följes målet av avstånds

observatören och avs tåndet mäles. 

l"'jg, l. 

Teodolilkik::J.mas ställning, vinklarna CJ., ?' 1 och ?' 2 införe'i 
au lomaliskt i regislreringsanordniugen. A vs låndet från mäta
ren införes endera anLomatiskt, under förutsättning atl aYstånds
mälaren år försedd med elektrisk givare kopplad till mälaren" 
mät\·.als. eller genom alt en siirskild avståndsläsare först läser 
av avst~mdet p~t m~itarcn och därefter ställer in det på en sä r
skild giv.are, ansluten Lill regislreringsanordningen. 
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På r egistrcringspapper, e lt för yarje inkopplad aYsl~mds-
111ätare, erh~~llles fortlöpande det rätta avståndet från teodolit 
p 1 till målet samt avståndsobservatö-rens mätfel i m. Emedan 
..avs tåndet och mLHiclcn registreras i form av }"urvor kan förr 
observatören påvisas såväl begångna mätfel som övriga på av
ståndsmä tni ngen inverkande faktorer. Anläggningen arbetar 
med slor noggrannhet uneler förutsättn ing att utbildad personal 
]Jetjänar teodolit erna. Sålunda erhålles med ell basaYst{md av 
1000 m på avsHmd i1000 m ett fel av ± 9 m och på 5000 m ± 
:25m. 

Stereomtanlä.ggningen. 

Medelst stereomatanläggningen kan krevadpunktens läge i 
fö·rhållancle till målet i krevadögonblicket hestänlJlnas genom 
invinkling från två stationer. 

Anläggningen utgö,res av två speciall{Jonstruerade s k TS
teodoliter, ell räkncinstrument och en specialkonstruerad spegel. 
Den senare möjliggör all skjutning kan utföras mot målets 
»spegelbild» varvid i spegeln krevadernas lägen kunna obser
veras i förhållande till målet. 

Fig. 2 visar en principskiss över anläggningen. Råknein
o;trumenlet och spegeln, som äro fristående, ha icke medtagits. 
I punkterna l och 2 äro teodoliterna uppställda oc:h i punkten C 
skjutande pjäs, R är krevadpunkt och F målet Teodolit l , som 
'är uppställd närmast skjulande pjäs, benämnes huvudteodolit 
och den andra sidoleodolit. Förb indelselinjen mellan huvud
och sidoteodolit benämnes positiva basriktningen. Vid teodo
literna mä las höjdvinJdarna från instrumenthorisonten och 
sidvinklarna från positiva basriktningen till målet samt diffe
rensvinklarna mellan mål och kreYad. Teodoliterna, som skola 
ha ett basavsUmd av 250-4000 m, äro rnaskinriktade och för
bundna med varandra genom en kabel. För betjänande av 
Varje teodolit erfordras 3 man. Av dessa tjänstgöra två som 

Tidshitt i Sjöväsenclet. 26 
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riktare och en som registrerare. Den senares kikare h ålles Yi d 

skjutning mot bogserat m~ll ständigt på m{ll av riktarna. Yi ll 

spegelbildsskjutning däremot lwpplas registrerarens kikare in i 

m ålels spegelbild och följer sedan riktarnas rörelser i m ~1lcts 

spegelbild. 

Cf1Q. - <1'1 " ~<!'1 
<fh - <f~ :z ~'f2 

- ·-- --

.. 
Fig. 2. 

Verkningssätt vi<l skjutning mot bogserat mål. 

Teodoliterna r iktas in på m ålet, vilket sedan följes nog 

grant. Vid TS l finnes 1- 6 man, vilka LjänsLgöra som »Slap 

pare». Dessa stå genom kablar, försedda med aY trycknin gs

handla.g, i förbindelse med registreringskikarna p{l h ~1da teod o

literna. Vid krevad trycka »s topparna » in sina handlag, van id 

registreringskikarnas rörelser upphöra. önskvärt är all ti ds

momentet mellan krevad och >>stopp » blir så kort som möjli gt. 

Därför använder man sig av flem »stoppare». Regislrerarn a. 

som i sina kikare h a ell rörligt cirkelformal index, lägga cid,elns 

medelpunkt pi\ krevaden och trycka däreft er på en knapp, m~1rkl 
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r egis trering. På en särskild remsa r egistreras höjd- och sid .. 

vinklarna saml differensvinklarna mellan m~tl och krevad. 

samma ögonblick, som registreringen verkställ l s, Mergå rc~ is t 

r eringskikama alt följa m{ll cl och del ~ir klart fö r registrering 

av n ästa krevad. Dc fr[m leodolilema erh{tllna r emsorna in .. 

sillas i rälmeinstrumenlcls (Stereomalcns) optik 1och avläsas, 

varefler dc avbsl:::t värdena införas i instrum entet gen om siir-

skilda ra llar. Genom all trycka på en knapp igångsällc.s s lercfl 

malens elel;.triska räknc.maskineri, som på n ågra få sekun der 

u trälma r krevadavvikelserna. Komp~lsanluppdclningcn fr am .. 

gftr av fig. 3. Om skjutande pjäs är uppsLälld på längre avsEtnrl 

än 25 m från TS l, måsk vinkeln ö inställas ~ärskill, emechn 

uppdelningen av skjutfele t i komposanter s-ker i förh:Jllande Li]] 

de t genom vinkeln o beslämdta skjutplanet Se fi g. 4. 

Verlmingssätt vid spegelbildsskjutning. 

Skju landc fartyg lägges s ~1 all CS kommer all befinna s ig 

på baslinjen mellan teodoliterna eller i linjens förlängnin~. 

CS 'och kanoner rikLas in i positiva basriktningen, varefler l Yit 

faser på kanonernas sidriktmottagare kasbas om. Från farty gels 

eldlcdningscentml drages telefonledning till den på land, paral

lellt med basriktningen slående spegeln, och på teodoliterna 

omkastas regis treramas kikare för spegelbildsskjnlning. CS 

inriidas p ~t anfallande fpl och kanonerna fö-lja CS. Gerl{lm 

fasomkastningen röra kanonema sig emeller tid ~1t molsalt ha ll 

mot CS, d v s i m ålels spegelbild. Eldledaren obsenerar i 

spegeln s ~tväl målet som dess spegelbild, varför även lucvadcr 

nas lägen kunna iakktlagas. Erf-orderliga lzorrel<.Lioner givas 

per telefon fdm eldledaren vid spegeln till centralen. TS

teodolilerna inregistrera höjd- och sidvinklarna srunl differens

vinidarna mellan mM och krcy.ad, och stereomalen uträknar 

krevadavYikelscrn a, vilka m eddebs eldledaren. Häri genom blll 

eldledaren efter löpningens slui p{tvisa Jö·r central- och ];:anon

hetj änin.garna begångna fel samt utröna vill<a lzorrekl ioner, swn 

han själv skulle ha givit ut för att bringa h ev.aderna på mal. 
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SpegclJJildsskjutningsmeloden erfordrar ej m~\lbogserandc 

fp] , ulan vilket fpl som h elst l;:an arwändas för m ålgKmg. Häri

denom kunna fpl m ed slridsmässiga farter använda s Yilket 

wnge vari t e ll önskcm~tl . Tyvärr kunna endast fartyg ul~·ustade 
med fullst ändiga lv-eldl edningsinslnunentcringar anvi.inda an

läggningen, m en dc fördela r som metoden erbjuder för dessa 

fartyg äro em cll e!lid Yi:i scnlli ga. 

Nils Gutö. 

Allierade oljeproblem under kriget. 

Ubåsltotct uneler det au<lra Yärlcl.skr igct odt det diirav iör~nleclcla 

konvoj,oy.stc met kriivde, at.t tankfartygen, .som :f ö r~ft :;· o Englan d me<l 

olja, toga ko r tast n•ö:i liga VLig- över havet. F öl j den b:(!V >1tt England 

från att :före kriget h ava erhållit sin mest a oljrr i'rån ,t-erling-länderna 

(Persien m fl) uneler lo·ige !: må.ote importe r a am e rikan,"];: olja . 

D en amerikan~ka oljan k om huvudsak l ige n 1'n1 n T rinidad, V ene 

zueJa och amerikan~ka os tl;:u.o thamnar och var kvali tat-ivt·. id;:(' fullt i 

paritet mccl förkrig.solj&n. Des,;; utom ,ojönk kv~1litcten ho.o Llenna olh 

allteft ersom de ameri k anska ra f [inad ericrna p:'t gt· untl a v dr ~e ökarlc 

efterfrågan på be>nsinpro rluktcr drev J.::rackningrn Hingrc. 

Panubriinnolja. 

Ovannä mnda öve rgåTig till .s än1re ol jekval itelc r m rclfö rrlc vi<.~ n 

svårig heter fö r elen engels ka i'lottan. va ro m mer a n erlan . :'lien i ntet 

ont som inte ha r något gott mecl sig. D e a m erikansk,t ol jorna inne 

höl!o r el ativ t .s tor p rocent: vanaclinoxicler, av v i lk a bri ttisk a .st:'il inclu

Btri en h ade synnerl igen stort behov. }, t gärcler v icltogo.s diirför för att 

tillvara taga olj ea.skan f r ån .sf1vii l ör logs- som h andc!.sfa r b·g. Ur· tlenn 1 

utvanns 1943 omkring 28 t on vanadin, varav 8 t on fr:J n örlo g3[artvg. 

Att .s törre mängel erhölls fr ån handelsfartygen berodde på att dessa 

fartyg i .störr e utsträckning använde t unga, askrika oljor. 

P å ett örlogsfartyg, clii r vikt och u trym me ,< JW la r si·or ro l l, p rc.c.sas 

Pannorna hår dare än pil rtt: ltanrlel.sfa r tyg. Kra,·et att u ndvika rök-
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bildning nödvändiggör även nnvämlandet av .sä rskilda brännarutru.q _ 
ningar för örlogsfartygens pannor. Dylika hade redan före kriget u t 
experimenterats vid amiralitetets expe rim entstation tö r oljor vid Ilas ia r 
De amerikanska oljornas högre asfalthalt gjonle emelle rtid att rii l~ 
nppstod vid förbEänningen, och engelsrnänne!l fingo omedelbart ighn~ 

Eätt::t arbetet att förbättra tidigare använda brännarutrustningar i'ö r 
att eliminera denna olägenhet. Numera kunna också r1e engelska ör
log.sfartygen använda oljor av lägre kvalitet utan risk för rökbildu inQ· 

Vatten i en oljetank inn ebär ri sk tör att elclen i pannorna k,; 1~ 
r,läckas och detta inträffar vanligen vid cle mest olämpliga och b11bk0 

kritiska tillfällen. Redan tidigt uneler kriget had e engelsmännen 'i\'<1 -

righeter av denna art på grund av att sjövatten trängde in i oi.iP 
tpnkarna på fartygen genom ~prickar, som uppsto el o vid .spänninga r ; 
fartyg-'skroven nncler forcering med hög fart och i grov sjö. Det bh": 
vidare ofta nödvändigt att släppa in sjövatten i oljetankarna för ,,it 
vidmakthålla fartygets stabilitet. 

De amerikanska oljorna visarle sig också ha benägenl1et att bi lda 
permanenta emulsioner, vilka icke kunde brytas genom upphettnil'l;. 
Vid ett tillfälle ballastade en kryssare eD halvf;·llcl oljetank merl ,,.iii 
vatten och gick O'edan till E.iiiss i hårt väder. Resulhtet blev att Pil 

emulsion bildades i oljetanken, Vfll'S avsättningar måste skyfflas bort 
för l1 ancl. 

Dessa olägenheter undveks i huvucl.sak genom anorclnanrlet av ,, iir
skild.a tankar å fartygen, så placerade och konstruerade att oljan ku ml c 
renas i dem innan förbr;inningen. Vidare utgav,s sär.skilcla instrnkt in 
ner till J'aJ·tygen om bästa sättet att gä till väga vid ballastandet nv 
oljetankar. 

Vid Hasla r igångsatte2 också nnrl ersökningrrr av oljrrns beska ffpn 
het och kvalitet för dt utröna möjligheten av, att genom kemiska tilJ.
satsmeclcl hindra emul,sioner eller hjälpa till att br.l'la ned redan bil rlntlr 
sådana. Vi2.s a framsteg ha ocksil gjol'ts och försöken fortgå all tj ~ittlt 

:Före kriget hade amerikan.ska flottan vi,ssa svårig·hetPr gen om att 
oljoma avsatte bctten,sat.s i la,:':ringsci.sternerna .srrlllt att vicl f'ön;i rlll 
ningen ojämnheter uppkommo i oljans konsistens . vilket berod:l e pft 
obenägenheten hos oljor från vissa elistrikt att me d andra bilda en ho 
mogen blandning. :För att förebygga dessa olägenllC'ter, införde am eri 
kanska fl ottan vi~Ssa :fordringar å lne!ringsbeständighet och blandning3-
villighet för pannbrännolja vid leverans till mai'inen. ' 

Efter framställning från amerikanarna ir,togs även tl;·lik a i 
e'lgelska flottans :U'uel Speci Cications, ehuru e:1gekmännens egna er 
farenheter icke ticligr,re påkallat detta. 

Vid kriget mot Japan blev det nödvändigt att - förutom trint 
Kederländska Indien och amerikanska västku.sten- skeppa stora l.;ynn -
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tileter olja från J~ersien. Företagna prov vi.sade, att engel.ska flottans 
persi,gka oljekvalitet icke kunde blanclas med elen amerikanska oljan. 
f ramförallt inte med den som kom från raffinaderier,, dhr krackningen 
drevs långt. Detta föranledde en omfattande unelersökning av oljornas 
förhål1an c1e vid blandning av olika kvaliteter. 

Genom omläggning av raffineri!1gen vicl oljefabrikerna i Abadan 
blev det möjligt få fram en ol:iekvalitet, som blandade .s ig med alla rle 
amerikanska oljorna. Produktionen av denna kvalitet räckte emellertid 
icke, emedan behovet av elen olja, .som på grund av det jämförelsevis 
korta avståndet till krigsskådeplatsen måste tagas från Persien, var 
Jnycket. stort. 

Seclan man låtit den mest krackade amerikanska oljan gå till 

9 ndra -områden, visade sig emellertid en blandning, bestående av en del 
uv elen persiska specialkvaliteten och två delar av den ordinarie vara 
lämplig för inblandning med allR de övriga amerikanska oljorna. 
överskottet av den persiska oljan gick till Ostindien och andra områ
den,. där den ej kunde förväntas bliva blandad med kalifornisk olja. 

Försök gjordes att ernå gemensamma fordringar å olja [ör engeLs
ka och amerikamka flottoraa, men fullt samfö rständ kunde inte nås, 
mycket beroende just på det 1-::omplicerade förhål l ande t vid blandning 
av oljor. 

Det är troligt, att kravet på full blandningsförmåga hos alla ma
rina oljo r skulle medfönt utgallring av alltför stera oljekvantiteter, 
me'l det .syne.o möjligt hänföra olika oljor till två elle r Elera grupper 
och inom varje grupp kräva full blandningsförmåga mellan alla häri 
upptagna oljor. 

Motorbrännolja och bensin. 

Till skillnad vad fallet var beträffanclc pannbrännolja medförde 
använ dandet av nya rnotorbrännoljekvaliteter inga som helst svårig
lieter. Sålunda kunde såväl engelsk I'Om amerikansk olja komma till 
användning i alla slags motorfartyg, såsom hjälp·fartyg, ubåtar, min-
6vepare, eskortfartyg och landstigningsfartyg. 

BetrMfancle bensin blev {let nödvändigt att mot slutet av krigr"t 
lllecl dess kombinerade operationer förenkla lagerhållningen och de 
olika stridskrafternas försörjning l1ärmecl genom att använda en ge
mensam kvalitet av blytillsatt bensin med ett oktantal av 80. 

Som bekant medförde tillsättandet av märkbara kvantiteter 
tetraet.vlbl5· i bensinen vissa olägenheter i motorer, som icke voro 
byggd:1 för elylik bensin. :NH ng a av dc mindre motorerna i motor- och 
landstigning.sbi\tar hörde till C: e n n a kategori, och det blev nödvändigt 
Utge särskilda anvisningar fö r skötseln av dessa motorer vid drift med 
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blytillsatt bränsle. Blyfria bränslen sparades lör oclt användes i cl e~ ''l 
motorer så länge som möjligt, och ändringar vidtogo.s å niotorerna i 
största möjliga utsträckning för att dc sku1\e kmma köra.s med det Il :'c a 

brän.~Jet. Sammanfattningsvis kan .sägas, att införandet av det gcm rn 
samma blvtillsatta bränsleticbeledde till några allvarliga komplikat io 
ner ehur~ det medförde 10iörro krav på v:Jrcl och undc rl1å ll av motorem :1 . 

. ' 

Bunkring· till sjöss. 

Behovet av att kunna buni;:ra fartyg till s jöss stccl klart rc :lan 
förG kriget. :Man använde rsig då huvudsakligen av två metoder. Yi·l 
den ena~ gingo fartygen framåt sida vid ,sida på betr:vggancle av .stå n l. 
En wire lades ut mellan far tygen, på vilken ol.irslangar sedan an-

bringr.clcs. 
Vid den andra metoden, som företräcle.svis använders till ankars v :• l 

Jillfällen då förtöjnin()" sida vid sida var omöjlig. förtöjde det ol.i P
lärnnadc 'fartyget akte; om det fartyg, sonr .skulle bunkra.s el_ler vice 
versa. UndeT gång tog understunelom clet <Störrc fartyget, vanbgen cl ct 
oljelämnande, det mindre på bogsering. Uneler krigets första år .?U~l k 
rade många jagare från .större örlogslfartyg, och det forclrades forvr.s<o 
ofta gott <Sjöman.sskap för att utföra denna manöver. 

,Kriget i Sti11a Havet med cles.s längre perioder. till sjöss :för_ far 
tygen medförde 11ödvändigheten av att icke blott bunkra clc nnndre 
fartygen oHare utan även dc .större till sjöss. 

England födagade icke över några tankfart.vg av.!'erlda för_ de.s.~·1 
speciella uppdrag. Uneler ogynnsam väderlek kunde fartygen gJvetvJs 
bunkra på tidigare sätt, men det var nödvändigt finn~c en metod, som 

möjliggjorde bunkring i alla väder. 
Detta åstadkoms ock.så genom att böjliga , flvtan(le kautschuk

slangar konstruerades. Ta~1kfnrtygen utru,stades llii.!·mrcl, och me:ocl r n 
visade sig framgånggsrik inom ramen för tankfartygens ~umpn,ngE 
och de bunkrade fartygens mottagningskapacitet Det ar grvet att dr t 
under kriasförhållanden med risk för ubåts- och flyganfall är av :v.l 
tersta vil~t att kunna verkställa bunkring på korta.st möjliga ~J ,J . 
Engelsmännen vidtaga också numera nödvändiga ändringar på samtbg 1 
kri~sfartyg och dem åtföljande tankfartyg för att öka mot:agning~
re.sp. pnmpningskapacitei:en. Därjämte vidtagas även a nordmngar for 
att till .sjöss snabbt kunna överföra även andra oljor och förnöclenlle te r, 
som ett modernt örlogsfartyg är i behov av. 

Per E kman. 
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Litteratur. 

Ätten "V achtmeister genom tiderna del II. 

Grevlig·a iitten Wachtmeister a·v Johannishus, 

av g,·en Grauers, Stockholm 1946. 

H är angivet verk, det andra i ordningen av don 2erie skildriJ;gar 
av ätten vVachtrneisters liv och leverne allt ifrån <le,;s uppriunoJ,se och 
int ill våra el agar, vilka lagts i pro l'essor Graners vtil förfarna hiirHler, är 
järnväl ur sjöhistorisk synpunkt sett av det allra störsh1 in tr es.so . 

Den helt dominorande personen i nu föreliggnncle clel av verket 
utgöres nämligen av amiralgeneralen, generalguvernören 'och kungl. 
råd et greve Hans \Vachtmeister, vilkens historia m1der ticlen mellan 
åren 167.5 och 1'714 i :Sina huvuddrag ju .sammanfaller med BVPnska flot
t ans hävder under .samma tid- de äro helt enkelt s im emellan pi\ avgö
ran de punkter odelbara. 

Må innan vi gå vidare Jörst som sist här Justslå att Grauer.s på ett 
lika vederhäftigt som formfulländat .sätt löst honara här före lag :l 
uppgift. 

M:m har också efter att undef förf:.s ledning gjort nä rmm_·e be
kant.~kap med denne vårt s.iövapcDs grand old man !'pontant bibringats 
den känslan, aH man lrär koni:rontcrats rnecl en av vår l'ldl.a,s välrl igacStf: 
gestalter - för att icke säga cless främste okrönte mål,sman. l~tt en 
mot slutet av hans levnad överhandtagande ålderdom.ss kröpliglwt e.i 
gärna kunnat unelerlåta att jämside.s härmed i vi.s.s mån reclucera hans 
initlativ- och handlingskraft bör ej få unelanskymma hans tidigare 
ådagalagda förtjänster och härmedelst fördunkla helhetsbilelen av denne 
märklige man. Detta så mycket mer som det förhållande att han ~:'t 

att säga lät ticlen rida .sig förbi i övervägande grad torde kunna till 
skrivas elen starka pliktkänsla .som utgjorde ett av cle mest [ramträ
dande dragen i han.s karaktär. 

Av alldeles särskilt intre.s.se äro ~kildringarna av \VachL neisten 
ingripande i svenska sjögående flottans ledning eficr katastrofen i 
Kjögebukt 1677, och tack vare vilken vår .starkt reducerade huvuclstyrka 
genom clct kloka sätt, på vilket elensamma disponeraLies uneler återsto·
dml av kriget, förmådde hålla sin d;m.ska motstånc1Rrc något så när i 
schack. Och fullt ut lika inteesseväckande är att följa amiralgenera
lens dragkamp med konungen då det gällde att effektuera den omfat
k nde flottplan, som i sinom tid .skulle uppbringa vårt sjövapen till on 
Varken förr eller senare .skådad styrka. 
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vVachtmcisters ro ll vid clPn nya örlog.sstationens anlägganrlr l1nr 

av förf:n befunnits vara av ö1·ervi:igande pass iv brskaffenhrt inii ii rli''s 

definitivt besl u t av konungen b'ivit fattat i ärendet lllf'n Iriln clPn . ..:tun

drn va r det \Y. so m med obönhörlig fasthet och konsekvens gjorcl r ,,jg 

till målsman för denna -fr ån Gyll enstiern a ursprungligrn rma,Jera n<le 

och av K arl .sanktionerade id(•. Oeh i sanning var icke dt•nna \\T:.3 ta.-:1a 

hållning ofdnkomlig för att icke h ela Yerket skulle .st udsa mot 1\l't 

s t arka m otstånd , som i fortsättningen Irån olika h~tll re.ste.3 mot pro

jektet, .samtidigt .som konungen sjä lv betänkl igt .svtivadt' på må\C'L \ u 

gick han segran de ur striden, Yarom rc.samlcot av hans stah· vid Kun g,,_ 

bron i Karlskrona är avsett att bära ett talande vi ttneobörd inför ko •Jl

manlle läkten. Och det med r ätta. 

Ope rat.io nema i öresu11tl 1700• är·o 3kildrade med objektivitet o<·h 

öppen blick för det invecklad e liigP som där u p]J~I ;'1 t! . . -edan tlan..:k·t 

flott ~n 8ökt sk,vdci und er Köp enhamns kanoner. Sch ismen mellan ko

nuno·en och amiralgeneralen i san1band med Flintrännans for<: erinp: ci;· 

på ~~t ön•dygande sätt bel,,·,.;t och komment erad. I fort.säHningcn ""

clerlägges bl. a. på avgör ande punkler den framställning av hithörau ,]p 

krigsplaner och - rörelser, .som återCinnes i det stora generalstabsverket 

>> K arl XII pf1 .s lag-fältet», vare31 rnan iäml igcn kritiklös t följt p·en c•ra l

major Stuar ts li\ ngt senare uppsaHa, Ei.ml igen tendentiös a berä tt<>L-e 

över bambanJementen mot Köpenhamn och lands tigningen viJ Hun• :c

baek. , 

Att förf:n i dcita sam nt:1:1hang .sällat sig til! tlen ra rl av tic!igR n· 

.ckilclr ,li'e 2,. öre;undskampanjen . .so m velat häveJa aft Wacht :11eist:':· 

r edan vi1l del'na tid få t t .sina sjä~.s - oeh kroppskrafter n1~rkbart 1wcl-·ntta 

gC'nom brgynnande i'tlclerdo:nsk;·älllpor är ögnat att v;icka förv:'\ni ng. 

Ej e!J.S på elen tiden va 1· ."j,S år, märk Yäl, n[J;J;Oll g ubbåltler och ::unira'

gencra.len gav !inn u i ett cll'C'rnniun; framåt i tidrn be1·i3 på bibehåll e 

mr,!makl·aft. ::::>om järnförelse må nii :nn as att de Rurter i ,,i tt 7(l: r ;h ui

kämp adc det sla.~· vid Sici.Jipns kus t, .:;: o1n är 1676 .sk u11P komma at·t kn . ..:L1 

honom lin't. O<:h am några fönninook~de ,;o j ä1sEörmiit'rnlieter ho :; dPllll <t 

har man vis.sc rligeE ej hörl 1ain!o! 

D et är först Eär man kommer fram till skilclringC'n av LlC'n "ten

bockska transporten till Pommcrn på eftersommaren 1712 som recen

O'er.Jcn i något väsentligare anePncle funnit nnledning att rlC'klarer~ rn 

'från förf. skiljaktig mrning så ti\1 Yirla som han skulle vil ja reservera 

sig mot clet klander. för vilket IV. - vi oerligen i 1nycket lliO Ller at 

fonn -blivit föremål i samband med Pn u tförrl gran.skning av cle fiir 

iranspadens sknlcl vidtagna i'!+gärclcma. Kritiken ä1· ansatt på td 

Jmnkter: flottans över givnucle av blocokadläget i södra Öresund i för,ia 

hand och dess leclning seclan, u mle r u tskepp nin gen vid HLi gens nord

vä.stku.st, elen fientliga fJ oitan kommit i sikte i andra hanr1 1 ). 

Rörande elen fö rr[l fällrs av förf. följande omdö me : >>Atgärrlen har 

blivit starkt klandra d. H:ms \Vsehtmeide ~· har tvivelsutan fattat sitt 

besl ut cl el:s unel er intrycket flY uppgifterna om brt,;·rlallll e förstä rlcninga r 

från Kords jön till danska huvudflottan. Förmodligen har han miss

t:·östat om möjligheten att kunna hålla motståndaren, <'Dill nu ,-ar ho

,1om i det n~irmaste jämbördig, innrstängd, och <h rför cl r eg it ;:;ig n;H

;nare tran<>p orWottan f ör att skyelda elen Yid övrrfarten. Det ka n 

naturl igtvi s r\iskute ras, om han hade sk äl :för en elylik pessimism. D en 

darrska flottans lerlning hade h itti lls icke utmärkt sig för någon m rra 

framträda nde offensivanda och en utbr.vtn ing ha de säkerligen, om tleu 

lYckats, blivit så pa.ss• förlush·i k, att elen allvarligt nerls~tt i'iPnclC'n s 

;perationsförmi\ga . Genom att l'riviHigt uppge stJärren hade emellertid 

W. helt avstått från resultat.et av flottans tidigare framgångar. Ju 
mer elen snmslm flottan avlägsnade sig från Sundet, ju mindre utsikte1~ 

hade df'n att lmnna hindra den danska att slinka ut och direlct angripa 

transporten.>> 
I senare fallet h ei·er det: , j\fånga samman.stämmancle omsi·ändig

heter had e bidrag-it till olyckan (lwn~portflottans <lclvi.'a uppriv[ln clel. 

Att uteslutande lägga skulden på vV. är .~tike rligen E kn obcfoga i· som 

att frita honom fr ån p_l\ t ansv a r. över v in d och st röm r:'icler ingen . 

Ledningen av en militiit· operation hestår emellertid icke blott diiri, att 
man i en g i ven situation utnyttjar föreliggande fiirdelaktig·a möjlig
heter utan ocl' att man tar hänsyn tiH och g·arderar ~ig emot sådana 
ogynnsamm a omständigheter, som kunna inträffa. ·w :s manövrer hade 

fört flottan i ett sådant liige, att den Yitl en snabb J'ödindrad l<on.iunldur 
icke liingTe bemästrade situationen, icke längre kunde lösa sin huvud
UIJIJgift, som Yar att el'rektiYt sl,ydda transiJorten. J-lärl'ör hat' han 01·1! 
ingen annan ansvaret. VPrkninga rna av ha ns riskfulla manÖYP r hade 

säkerligen kunnat ansenligt begrlin.s2s, om de un rlr rlvdnnrlp på tran

Bportsk eppen följt ·ina instruktioner. Ait s8 ej skC'ddc·, kan man i<'kt' 

h s ta \\T för. l\Ian l1ar o:fta framställt o],·c·kan mrtl tranoparten ~om 

den direkta or?akcn till cle n1ångn motgångar, so rn seelan drabb~cle 

Sverig·e, kulminerade Stenbocks kapitulation på vå !'en 1713. En elslik 

uppfattni ng i nneblir g ivetvi,s rr1 khr Ielbeclöm:~ ing av drt verkliga lli

get. Ä ven om förlust en vid Dom bu~ ch berövade Sten bo C' k vii rrldu\1 fl 

förråd och därigenom begränsac1t• !tans ope r ativa JnöjlighcoiPr, s k uliC' Pn 

från Sverig·e .onabbt vC'rkstiillrl E' I'Slitlai11,L!'.3 trallSport hitt fyllt c\Pn upp .. 

komna bri~len.>> 
1 ) . "Lv utrymm e.:skill kan någon sk ild ring a1· !' trirlo liigC' I här C'./ 

)l restera.< utan hän vi., as läsaren härutinnan ti\1 n tlto rbörl i g l1i .stori'k 

litte ratur. 
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Som synes har den h~ r m2clclcl::'.Lle kritiken klätts i rn Jll,·ckl't ho\ 
samma ord~lag och skiljer sig i såd>:nt avseende på ett iijgonfa11an rle 
sätt från vad som på åtskilliga andrabållimer eller mioclrc katq.mr L-k 
form bLivit anfört. Sålumla hävdar Oscr,r Fredrik i ,3ina >>Bidrag i i!] 

Sveriges krig.shistoria 1711, 171:2 och 1718>> helt kort och gott att ·w. 
aldrig borde hant Hinmat sin goda stiillning mellan :M:öen och Falsterhn; 
han borde snarare hava förlagt sin flotta ännu längrG in, ch\r go ch 
ankarsättningar stodo till buds. Rörande flottans förhållanr;e vid lli.igen 

fäll c.s här intet om döi11C. 
Den som i sistnämnd::;_ hänseende hF till .stor,slugg··m rir ciäremot 

A.gatlwn Hammarskjöld då han i sin biografi över W. i ~ordi,sk F a 
miljcbok (älclre upplagRn) skriver: >>Att transporten i sept. 1712 råkad~ 
ut .för en stor olycka var huvudsakligen Vf :.s skuld. Att W. ej med 
örlogstlottan låg· kYar för anlmr(!) emellan 'Vittmond och Domlmscl1, 
vari.~enom han kunnat sl,yd!la Stenbocks vid "\Vittau lil-':g·amlt• tran
sportflotta, hör till de ödesdigTaste fel en sYensk befälhavare någonsin 
begått.» Mot flottans 'l'örllyttniY!g lri\n öre,;unrl har II. å ::tnrlrn. Eicbn 

intet att erinra. 
Fåhraeu,s lwr i elen c.v H ilclr·bnncl rec1if'8t'Jde >>Sver!;ze,; Hi,;tori r' 

fraw2tällt elen överra.skancle teorin alt vV. »av sin egen stridsher och 
!lanslmrnas finter lockades ut Irån land med den påföljd att t.ransport 
skep)Jen av dessa anföllos, varvicl i\1-min.stone ett fyrd.iotf.l rart~';:?: nwrl 
dess dyrbara innehåll blevo lågorna.s rov.)) Och el å In g va r c\nrier';<Oc'l Oll 

i sin h.i.storin. ul'an att dock gå in på ansvamfrågan, "Eörklarar att »den 
danska flottan under Kristian Gyldenlöve lyckades förinta(!) den 
svensim transport- och fiirrådseslmdern vid Riigen - den lwnsl;:e av
görande momentet i !l etta skede av 1let stora kriget», ha r han u t a n 
tvivel gjort sig· skyldig till en högst betydlig överdrift. 

Den sven.~ka generalstaben preciserar sin ståndpunkt genom a tt 
vicl skilclring·en av situationen vid vVittau när danska {lottan oförmorlat 
uppträdde på scenen fast.olå att det »llU .!?,'äUde fiir \V. att i öppPJI sjii 
bota de fel, som begåtts, då han Jämnade Öresund.» 

I elen danEka genendstabens ,,tora verk om kriget i clcs,s helh et 
heter det åter igen att »W :s Forhold den 29 (18) fortjente ikke saerli ~ 
Dadel. Hans Forseelse gikk tilhage til den Dag han forlod Sundet." 

Våra äldre .sjöhistoriska förfatbre hava - för s:J vitt e:i Osc:n 
Fredrik skall räknas elit - ej funnit anledning att utta!~ något s 0111 

helst klnnclrancle omdömen om IV :,s handhavancle av beLilet över oprrJ 
tion.sflottan un de,· det skickelsedigra året 171:2. Här hnr alltså de'l 
fäliRncle kritiken (Oscar Fredrik cver.tuPllt fn'\ndknncl) helt b02tHt; nv 
civila gr:::nskning">smän. Vilket ju ämlå borde tillmtitas en Yiss bctyclelse . 

Om alltså föd:s vidrhkning mecl amiralgeneralen i. jämförelse lll f'•l 
övriz::: hiir refererades pr>iglats :::v största moderation. hindrar (let h 
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dock icke alt man harle ön.skJt 'e ett nägot mera mnrker'-11. avstrlllcl~

taganc1e från cle för IV:s anseende sil necloäUamle dornar, 2 0m tirli!fan· 
kommit till Eync.s. Ueccn.sentc"n har vid :20 år iiJ\baka i 1'i1!en li ggnnclc' 
tillfälle i denna tirlskrift (ärg. 1!:1:2:5 .~. )·01) uneler n1briken ,.~:::jöhi ,: tori,;kc; 

Vr ångbilde[')) gjort sig till iolk för en mot elittil ls g·clH'rellt arcepteracl 
ståndpunJ.::t striclancle UllJl[a ttniug röranrle clPt berättigade i IV:.s lwncl
ling$.Sii.tt vid båda här ovan behamllacle iil\LiliL'll. D etta initigg har 
också mycket riktigt ohserYerat.,; av föd:n . ,oom röra1vlc clelsamma ut
låtit sig på ett välvilligt .s>itt und er framhi\llanrle likd.il att W:s ·[ör
EVarare i cletsamma synes ha1·;1. g3tt n~1got lör 11\ngt i o:ina relwbilitc•
ringsför.sök. 

Mecl hänsyn till c]p OJIIShinclighder, unclcT yj]La riil'stc·n lliP rlc>lst 

,,Vrångbilclerna>> ko111mo til l - clc voro en vidräkning lllerl clet uirnanancl r 
E1itt på vilket fJottan.s verk:iamhet i stort ,sett blivit bc ,iömt i ,,Karl XII 
på slagfäleh> - oeh elen stridsiver som gc;1oJns~·racltJ ifrågavarancl8 
ripost J1l'..)d des~ vällovliga av.sikt att clöcla och silra motståndarc;1, J;,t,or 
sig en si'tdnn Hinnolian från förLs sida ej utan vidare av,spisas. Recen
senten har därför varit angelägen om alt genom h ·ågans hänskjutande 
till någon erk~incl auktoritet ,söka få till .stånd ett vederhäftigt utta
lande hän tredje man i cleYma tvistefråga ocl1 l1ar till Llen änchn vänt 
~ig till en på omr!\clet synnerligen kvalificerad flaggman, .som virl siclan 
av ,<;ina gedigna kunskaper är känd för att besitta en e.i vanlig s jälv
Etänclighet i rLs ikter.1 ) Dennes diktamen in förP.S ]l är in extenso: 

>>SeLlan vVachtmeister 'l'ör,gäv2s sökt 'l'önnä elen da:J.:cka flottan till 
avgör~.nde drabbning hade cle.s.s huvudstyrka intagit en stark ställning 
i Drogden. :l'~ör don händelse clärpå följanflo närblod:·ul av Öresund 
inne.sl utit hela elen danska i'Jottan, hade en elylik operation varit elen 
Eäkraste för tryggandet av trupptransporterna till Ri.lgen. :Men i före
varande fnll gällde clet att t>tga ]Jäns.Yn till i ö stcr.sjön brfintlig~t 

danska sjöstyrkor; vi.s.serlig;en .wagarco, men clock i sh1ml att allvarligt 
hob ett .så ,s~ubart objekt som en tnmsportflotta. Därjämte br,fann 
sig en ansenlig dansk eskader i norska farvatten, vilken kunde genom 
Stora Bält upptrtida i ö .ster.sjön utan att observeras av .o;ven,oka flottan. 

Från expeclition~.kåreus l'hef, Lilt111arskalken greve Magnus Sten
bock, gjonle.s framställn.ing:H, att ~,,r aclitmeistor, ."am tidigt merl bloc
kadens uppriitthåi!Rncle i öre.sunrl, ej biott skulle 111\lla ett vakande öga 
På Storn Bä l t utan ä.ven cll'taclH•ra först 6 .skep p och seelan ~'tterligare 
flera d}'lika för att skydela elen kommande transporten. rmeclan cle förut 
erhållna tvfl skeppen och en ·fregatt omöjligen kuncle :fylla denna upp
gift. Slutligen anhöll Stenbock >>högeligen>> om ytterligare några 

1 ) V ederbö rlig nanmseclel är till recL överflimnnll. 
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::;kppp för att inne.stänga den danska sjöstyrkan o.st St~· alsund, vi lkt'n 

.si.stntlmncla fr::nnställning dock ej nådde Wachtn;eister lön·än han an 

länt till .skånska farvatten. 
:\'feel all sannolikhet fann Wa chtnwi.ster, att en Ll~·lik splitt rin g <'1· 

st ricl~kraftema i sä hög grad skul le fiii'Svagat huvudstyrkan, att denna 

ej med säkerhet kun de upprätthålla blockaelen av Öres und, samti dit;t 

i30!l1 Ötenbock ej hBlJer ansåg 1:1 kyddet av transporten t i llräckligt sta r]\\. 

Under dessa osälna förhållanden beslöt Wachtmeister att lwncen trera 

sina sjöstridskraHer J'ör själva transporten~ s.kyddande, ett beslut, som 

idre to~de m.ed i'og lmnna utsättas Iör ldandm:. Transportpn utför<],., 

också lyckligt under elen 13-1-i september. 

:Mot 1\Tacb tmcistcrs <lispositioner din ankomstl'n till ]{lig<·n 

<len 14/9 to rde in ga erinringar kunna an löras. Att flottan lättad!' 

den 16/9, då danska flottan kom i sikte i NV, var självfallet rik ti gt. 

Hade han legat kvar till ankars mPd då råclandc- }!V v iml. lw.Llr hn t 

uts.att sina skepp för beskjutning Jångskrpps, uian att Ll<·ssa Y<l rit. 

i stånd att utnyttja sitt artil ler i. Dä en k änd .historiker kl an<lr :1t 

Waclttmeister härför , visa r cleU a h lott att. denn<' k 1·itiker Ya rit i l'u ll

st.änclig avsaknad av sjö~niliHira insi1der. Orsake n t ill dPn ko J!J

man<le ol yckan ;ir att. söka på annat håll . 

Opcrat.iGil<'rna dter l;itt.ningen den Hi/\)' äro ej med säkerh< t 

käncla, m<'n hack synba rli gen disigt viirlrr m<'d cl~ lig sikt vari t rn

clande. Ty då flottorna elen 17/9 upptäck te va ranLlra, hade rl<•n &vens ka 

J'lot t m\ kommit alltför l å ngt i NO om skyclll för<-'mi't ld, vilket lll<' •l

iördo en ö'dPsdigL'l' inverkan på clet taktiska läg'P't, clå vimk n <l< •Jt 

18/9 ii·verg'ick till SV. H ä r ä r en ömtålig punkt, ty sj>i lvl'al iPt hord<' 

\Vach tmeister h ava strävat att så långt möj ligt lt ela ti :lpn h å ll a, si" 

mellan sky clll sför Pmålct och J ienclen, Pn st rävan , som han helt Yi s,t 

sökt<' fyJl a. 'Hen åtskilliga ogynnsam ma om stä ncli g hetn vt»rka dc

här l1i nclr anclr·. 

Redan fö rut ur l'ramhi\lld att s ikten varit. <H'i lig·. Besättningar

na på al l a skep]wn vor o ej fullta li ga och ännu mindr0 tullgo.da Fa r

tygL·n voro i lla ut rustaLie och nödig kö ll1al ning-, tak l ingens överseeu d•· 

m. m. haLlC ej 111<'Llhunnits umlPr vint<•rn på grund av brist på a r

b<'tskraft. Detta i fi;rening med den tidens fartygs dåliga man(in> r

egenskaper, bL a. svå righeten att utfö,ra genonni ndSYii.ndningar, n ed

satte i l1ög g•·a1l flottans taktiska upptriidande. DPnn a sYaghet :hl (•\' 

h ä r s ä r s k i l t 'l' ram iTii da n el e, cH1 det g ii 1l <le a it u t an fö. r tran,"po rtl' l ot.i a 11 , 

men inom ett till 4-5' begränsat områdt', hål ia J'lottan samlad l"' 
cmväxlande stb: s och bab:s bidcvindslinj<•r nwd ständigt å.terkolll 

mandc gcnomvin(lsvändningar. Dessa förhållanden hava med största 

sann o-likhet varit orsaken till att Wachtmeister kom i läliige, då 1l!' 11 

ödesdigra vindföriindringen inträffade. Det klandenärda UJJIJtdidn n-
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de, som ådagalalles av transportflottans befäl , ·ar en ytterligare och 

i ]Jög' grad bhlrag·ande orsak till utgången.» 

Uneler h'::nv.isn ing till vad som här o,van av en väl kvalificl'rad 

repre.oentant för O> jökrigsvete tuolwpe,l blivit anfört, överlåtf's el et å t 

den uppl yste läsaren att sj;ilv hi ida sig en uppfattning i detta ii ren

de, praktiskt taget det e nda av ]Jrincipiell art, som i'ttskiljPr f'örf:s 

och rec<' ns(•Jltcns åsikte r i Jn]ga om allliralg<'lWralens hdiil sutöYn in g 

t ill s jöss·. 

Som eD slutbetraktel.:'e må. det här t ill åtas recensenten ntt gin 

uttryck åt sin st.ora förvåning öve r att lid i v:'ir histori.s•J.::1 littc•ratu,· 

gjorts så. stor affär av just denna d(• svenska vapn<'IIS lllotgång. Ty 

märk väl aH d<'n vid \Vittow li dna Iörlu,s tPn - eåso~n r.v !'ör/'. ock

så myckPt riktigt framhå lli ts- visst ick<' var irrepfl r alJrl och il'r:'\

g:c.~ät:as k!ln väl ·f. ö. om Stenboe:k.s lilla h ii r haft någon utsikt alt unclg:'\ 

det öd e den nu [ick iiven om cien kunnat anträda sit t fälttåg med Lulla 

förråf1• Förvisso i cke! 

Sc•dan huv uc1fr i1gan så lun da blivit gen omcliskui<' ra cl å tPrst[lt' en

dast E! tt p{!peka några mindre oforml igheter i texten. vilka cloek 

all a äro av percferisk betyci<'lse och så lunda all s ickp av lwskaJI'en

het att på m.in ,Q ta sätt r ed uce ra värdet av donna Wrn1imliga p nb likR

tion i dess helh et.. 

Uttrycken »ge signal till uppbrott» (sirl 27) och »fönn.asi<'m> 

(s 28 rad 2,) klinga ej rätt viii för ett sjömansö ra, som i s tiillet fo rdrat. 

>>ankarlättning >> och »fockmast'> . 

Nog H r ma n väl än då anse sjötåget 167.) som en störrP militär 

oper ation! (s 3() längst ned) . 

P å sirl 41 bmdP hava antytts att det va r i ef;·cnskap av amiral

general som Henrik H orn .S'OmmarPn 1G77 tog bPfäl et övf'r dPn sjö

gåend e :flottan - alltså ej s1som fä l tmarskalk. 

P å sid 56 överst står örlogsfartyg bör vara örlog·sskl'JlJl. 

Det var endast småfartyg, som kund e taga sig till s jöss Jrån 

Aspöfj>irdPn annat än g(·nom Kungsdj upet (s 73). 

Att Gyllensticrna tidigt hP.stämt sig för den nya si>t timwns !'ii,·· 

läggande just till Trossö torde ej vara annat ä n Pn förm ollan (s 8H) 

liksom att det var lantmi lit ä rerna och G. som til1110pa och utan un 

derstod av amiral erna gcnomdrr'v denna fö rlliggninp; ,·id konungen ~; 

besök i nov 1679 (s 92'). Varje bevis l1ärl'ör saknas åtm inst01w i 

skriftP,l'll a . 

Det näst sista skeppet i förtPekningen på si ll 131 hette Ca•·olus X 

ej Carohts IX ehuru vissa f lottl ist•or så uppgiva. 

Wachtmeister, Öland, Estland, LiYland, H a lland, Gotland och 

Ö~el böra rNlov is2.s såso1 n örlogsd:epp, ej sol n fregatt er (.s 13'3--10) 

Riga likaså (s 150). 
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Då [öd. på s id :2-IG anmärker nit rlunska landstigningen vicl Hi\;\ 

i nov 1709 försiggick »U t. an störande ingrepp från svenska iloitan, 

och att nlir fienden fyra Jllt1nacler senare åtcrviincle över Sundet »l,)(' \" 

transporten lika litet oroad av svenska sjösLridskra:[tcn verkar ddta 

som eit unelerstucket kl ande r. Litet eftertanke giver dock vid iJ an. 

elen att något uppträdande här av svenska sjöstriclskra[t<'r tlllclc,r 

lllånnderna nov-lllars vid ändå icke kunde förväntas. 

Om elen högt förtjänte amiralen Ankarstiema lämnas prt sicl 

257 elen upplysningen att han »av kroppstyngd och s lag v:tr stt R\" 

sig kommen, att han intet vidare .kumlc Jlytta sin kropp, än som 

fyra karlar kunna bära honom i en stol» . För att unelanröj a (len 

nära ti.ll hands liggande misstanken att han blivit så deCl'CJl"it gPnom 

ett överdådigt levnadssätt Ilade ckt måhända varit lämpligt att i. 

detta sammanhang påpeka hurusom hans hiilsa starkt liclit genom 

pl\fre.s1n inga:·na under cle fem (1703- 09) experlitioner i rad till Fi n.,ka 

viken han kommenderat tilllångt fram på vintrarna, ja understunelom 

t o m ett stycken in på följande år. 

Den jakt som Ö•verförclc Wachtmcisters sto,ft från Stockholm till 

Karl.~krona hette enbart Sofia ej Swia Lo'"isa (s 284); -, clet var f ö 

detta fartyg, på vilket elen bortgångne .i sällskap med den unge ko

nungen varit embark() racl under landstig nin gen vid Ilu.mlcbaek 1700 . 

.Atten Wachtmei.ster iir att lyckönska till valet av en hävdatcck

llare, .som så .samvetsgrannt och obj ektivt förmått fylla sin i mån ga 

avseenden :'!å krävande uppgift , som fallet varit med profe<:sor Graners 

i här föreliggande arbete. 
Att den sjöhistoriska forskningen samtidigt tillföds ett bidrag 

uv bcs 1,åen cle vä rde skall slutligen här med .största tillfredsställ el-e 

konsta ter as. 

Juni l946. 

G. Unger. 




