1939.
102:e årgången.
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Arsberättelse i flygväsende 1938.
AYgiYE'll aY ledam olen a v KöM:S, (i\"erstel öjtuanten Yid
f lygvapnet E. Tor nberg.

(Forts. från häft 4, sid. 246.)

De militära flygplantypernas utveckling .
Det ensitsiga jaktflyg planet har forttarand e kunnat hävda
>in plats inom de modenut luftflottorn a. Genom tillkomsten
av de sn abba bombfl ygplanen hava jaktflygplanens hastighet
må,s t stegras till f. n. över 500 km/tim . Ett modernt jaktflygplan är uh'ustat m ed flygteknik ens senas te förbättringar såsom
inbyggd för arsits , ställbar propeller, indragbart landningsställ,
flaps, k ompressorer etc. Topphöjden 'l igger över' 10,000 m.
Räckvidden ~ir 700- 800 km . Flygplanen äro utrustade med
antingen vätskekyld eller luftkyld molor.
Bollllbp lanens ökade motståndskraft mot träffar från fin kalibriga kulsprutor har medfört att jaktJ1lygplanens beväpning
111 åst för
tärkas. Denna utgöres f. n. av:

2, 4 eller 6 st finkalibriga (8-13 mm) ksp ,
l grovkalibrig (on1lkring 20 mm) skjutande genom proPellernavet .samt 2- 4 finkalib•·iga ksp ,
2 grovk rlli briga ksp inbyggda i vin garna,
Tidskrift i Sjöväsendet.
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2 ~rovkalibriga ksp inbyggd a i vingarna san~t :2 - -! r·In.
~
kalibriga ksp,
2 grovkali briga ksp inbyggd a i vingarna samt 1 bro vk n.
lihrig ksp skjuland e genom propelle rnavet,
± grovkali briga ksp inbyggd a i vingarna .
Den å jaktflyg plan allmänn ast förekom mande groYkalib.
riga ksp har en kaliber av 20 mm. För att undvika dt> risker
för träff i propelle rn, som förefinn as vid synkron iserade ksp,
har firman Hispano -Sviza konstrue rat en motor, där ksp plu.
ceras mellan dc båda cylinder raderna och skjuter genom det
ihåliga propelle rnaveL Sådan anordnin g är dock ej m(',j lig att
genomfö ra å luftkyld a stjärnmo torcr. A flygplan , utr us tade
med sådana moL01·cr, montera s därför ksp antingen i vin garna
eller under desamm a. Antalet skott pr ksp uppgår ti ll om.
kring 60.
Viklen av dessa ksp har väsentlig t kunnat n edbr ingas.
Inklusiv e 60 skott väger en .sådan pjäs endast omkri ng 50 kg.
Nedanst ående tabell angiver egenskap er m. m . hos av
firman Örlikon framstäl lda olika typer 20 mm ksp av sedda
för användn ing såsom fasta ksp. Typ FFS är huvucl s:Ik ligast
avseeld att montera s å motorn (»nl'olor kanon »).

j
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Kaliberlä ngd ............. ....... .. .............. . .
600
.
..
.
..
.
......
..............
s
f
m
astighet
Utgångsh
Antal skott/min ... .............. . ........... . .. . 520
Längd mm ............. ............. ............. .. . 133l
,, ............. ........... ...... .......... .. 158
Höjd
Bredd • ............. .. .............. ............ . 174
23
Vikt av ksp kg .......... .. ........ . ..... . ....... ..
7,4
, 25 skott kg .............. ........... ..
8,3
...... ........... ........ ..
' 60
12
> 100
0,192
Patronvik t

Ä,-en den finkalibr iga ksp har avc;ev~irt förb~ittrats främst

het.
,ren 0111 ökad eldhastig
" Föru tom ksp beväpnin g äro jaktflygp lanen of ta u tr ustade
bom ber, allernati vt elt flertal mindre SI)r~inu
o bomher eller
Il l Cd
b.
1ninbom
"Te
vn
l

t ll

"

"

Trots dessa förbättri ngar i beväpnin g och flygpres tationer
kan dock som allm~int omdöme sägas att jaktflygp lanet icke
kunnat hälla jämna .steg med utveckli ngen inom kategori en
Jä ll a och medellu nga bombfly gplnn.
Vissa flygpl an firm or hava därför sökt utjämna denna underlägsen het genom .skapand et av en ny jaktflygp lantyp _ det
Jyåmotori ga .i<l'ktfiygplanct. Såsom exempel a sådana flygplan
kan nämna s I-lanriot (220), Polcz (63) och Fokker. Detta
senare flygP'lan ii r u lrustal med två fast inbyggd a 23 mm ksp
med 100 skolt pr ksp ; två fasta och en rörlig 8 nun ksp med
600 skott pr ksp. IIögsta hastighe ten utgör ±70 km/tim. Bomblas ten kan uppga till -!00 kg/tim. Läng.sta flygsträc k:m utan
bomber uppgår till l ,350 .km, med minskni ng i beväpnin gen
tilll ,600 km. Flygplan typen uppgives vara användb ar såsom
alterna ti vt jaktflygp lan, lätt bombfly gplan och spaning.s fiygplan.

-

Det för enbart spanings tippgifte r avsedda spunings flygplan et förekom mer numer a huvudsa kligas t inonr dc för samrerkan med mar-in a\'Scdda flygstrid skraftern a. Dess uppgif ter ha övertagi ts av det väsentlig t effektiva re lätta eller medeltunga b onJJbflygplanet.

70
60
900
750
400
450
2066
1826,5
16~
163,5
214,5
195
39
30
9,0
8,3
JO, O
9,3
13,0
12,5
o,ziO
0,211

Det för medföra nde ombord å krigsfar tyg (hangarf artyg)
t~·s.:clda sjö.spani ngsfJygp lanet har icke undergå tt väsentlig are
..orandrin gar. Sålunda bibchå'll cs fortfaran de biplanet ehuru
adc monapla net vil 'kaven and ra typer såsom l. ex. det hö.gvin.,.
,
...· . . "
.
..
·etlll ·l .
och stora hastigeter,
ec sma ulmadd a spanmgs mo.]hgh
h
: tsma.rgin al synes väl lämpat för lösande av sjöspani ngsupp.
gifter Il1'e d J)a.sermg
pa" f' m·tyg.
in"sflv"·l)lanel har diirDet för fjärrspan ing· avst'dda ,,J·Öspan
"· · " ..
.. ..
·. .
enlo t ..
vasentlJgt litveckla ts och forbatlra ts. Bestamm ande fiir

_____,
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denna flygplantyp s stora prestationss tegring under cl c S('n~ . .
åren är säkerligen den internatione lla tävlingen i ordn a ndct tt
lil'
roguljär flygtrafik över Atlanten.

Typ

38

Bombflygpl anens utveckling känneteckn as dels a v en Ocr.

hörd prcstationss tegring, dels en väsentligt ökad räck,·idd Och
beväpn ing. Dc modellunga bombflygpl anen äro i n ·gl'[ för.
sedda med två m:otorer onli 800- 1,200 hkr/pr mo·tor. I-last'1o
heter om 450 km/tim äro numera vanliga. Fyrmotorig a botnb.
flygplan förekomima ytterst sparsamt, ehuru ett fler ta l Eineler
framställt dylika flygplantyp er. E tt undantag .härifran utgöi'
USA, där flera förband äro utrustade med fyrmoto ri ga flyg.
plan (Boeing). Genom sin synnerligen kraftiga beviipn ing ha"a
dessa fpl erhållit benämninge n ,, flygande forl».
Bombflygpl anens beYäpning utvisar en in tressan l utn·ck
ling. Uneler världskrige t och intill dc senaste åren pl ace rades
beväpninge n så, att inga döda skjutvinkla r skulle upp kom ma.
För att fylla detta krns måste antalet kulsprutep'l at ser hliYa
stort. I och med att bombJ'lygpl anens hastigheter så seg ra ts.
att de äro i det närmaste lika med jaktflygplan ens, ka n en
minskning i an talet kulsprutepl atscr förmäl'~< as. Den höga
hastigheten är nämligen clt utmäd;;,t defensivt skydel i det att
jaktflygplan ens möjligheter att upphinna och ulldimp a lii ngrc
eldstrid med bombflygpl anen väsentligt fönninskats . In byg·
gandet av ett flertal ksp i rörliga torn e. dyl. medför diirj~imtr
försämrade flygprestati oner.
Beväpninge n å bombf'lygpl an utgöres fortfarand e hu\'Udsakligast av finkalibriga ksp. Dock förekomma äv(·n :W 111 n1
ksp inbyggda an tingen i rörliga ksp torn eller å kspkr a ns. 1
såväl England som USA förekomme r därjämte i enstak a f~ll
07 mm kanon. fast eller rödigt inbyggd.
Egenskaper na m. m. hos olika typer (Orlikon ) 20 1111Ii
rörliga ksp fr::ungår av nedanståen d e tabell.

AF

600

450
1331
201,5
139
25
2,7
6,5
0,192

~-

AL

AS

60
750
370
1823,5
201,5
140
32
3,2
7,0
0,211

70
900
300
2066
201,5
140
42
3,8
7,5
0,240

I ·e n artikel i »Les Ailcs ,, den 10 juni 1937 anser general
Golovine att luftflottorn a inom en snar framtid komma att
bes tå av fö,ljancle flyg<Slag.

A.

För ofl'ensiua uppgij'ter.

l. Jaktflygplan . Ett ensits,igt flygplan avsett för luftstrid. Bestyckning en bör utgöras av två st 23-25 nun ksp
(utgångshast ighet 1000- 1200 m/s) samt tre st 11-13 mmJ ksp.
Två motorer om 1200 hkr beräknas giva fpl en högsta hastighet av 565 km/tim och en marschhast ighet av 4 71 km/tim.
Topphöjd 12200 m och längsta flygsträcka 1950 km.
2. Bombflygpl an, vilket bör utgöras av en förstorad uppl,aga av jaktflygplan et. Beväpninge n är endast avsedd för defensiva uppgifter och kan därför begränsas till tre finkalibriga
ksp. Högsta hastighet beräknas til'l 523 lon på 5000 m höjd.
Bomblast 1000 kg och längsta flygsträcka 1950 km. JaktflygPlanet och bombplanet skola kunna uppträda i samma fö~-
han:d.

h" 3. Spaningsfly gplanet, avsett för fjärrspaning suppdrag,
h~r vara elt lätt tvåmotor igt flygplan, u t rusta t med 2 X 1220
b r ... Dess hasti ghet bör vara mycket hög och dess bev~ipning
f':gransas till två Hitta ksp. Flygplanet skall kunna mwändas
or följande uppgifter:

-

a) S lratcgisk sp an i ng.
h) Ledandet av större förband, särskilt jaklförha nd.
c) stridsspaning för bombförband.
Dess högsta hastighet å 5000 m höjd hcr~iknas ti ll ÖD!)
km/tinu och r~ickvidden till 1950 km.
B.
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För def'ensiua uppg ij"ter.

Spärrflyg p lem. E t t lätt ensitsigt flygplan ulrus la l llled
tviist 700 hkr motorer. Beväpningen bör utgöras av± ~t groy.
kalibriga ksp. Dessa böra monteras på en i vertikall ed rörlio
l:::tvelt under flygkroppen för alt möjliggöra avgivaml p m· eld'
äYen Yid början ay undanmanöver efter anfall. I bcviipn inge 11
hör inga 10 st >> luflminor». Högsta hastigheten berii knas till
fi2(i km/ tim, lopphöjden lill 11500 m och flygtiden Ii i! tY~i
limmar.
Flygindustriens utveckling.
Under dc senaste åren har flygindustrien i fler a liindcr
utvecklats till en internationell <S torindustri. Dr H. \\':q.((' nfi'l hr
har i ell arbete >> Die Flugzcugindustri der Anderen >> rl'dogjorl
för l.TSA:s, Englands, Frankrikes och Italit:ns fl~· gi ndm tricr
och därmed sammanhängande frågor bl. a. anhiggandc t ar
skuggfabriker, den internationella mobiliseringen, cx:por than·
cleln samt skapandet av nationella flygplanindustrier i P ll del
nva industriländer.
" Exporten av flygplan är i viss mån politiskt oricn lcrad
och det är därför av iniTe<Sse aU se att man även i ~a cln na
länder som t. ex. England v{\ roar sig 0111 exporten trols ,\t t den
inhemska produktionen ännu ej täcker det egna behowl. utan
kompletteringsköp måste ske i USA och Kanada . Gen om den
massinsals som det moderna flyget fordrar är materielfö rbruk·
ningen inom denna gren av krigsindustrien särskilt bctr dandevartill kommer att elen tekniska utvecklingen o;ländigl ro rdrar
konslruklionsändringar. En undersökning omfalland t: "\8 ]illl'
der visade sålunda att ej mindre än 50 % av uppru stni ngen'

t rielbeh ov h~infördc sig till flyget och alt utgifterna för
at : ma utgjorde mellan 25 och 30 % av hela anslaget för
.
.
.
de s' 111
_-jo-smakten. I England steg flygets andel 1 matene'lbehovet
~~~å~ 42 % år 1930 till__ 57 % år 1937. . Den tekniska utveck. a-en mot a lltmer fullandade konstruktiOner kan bäst avläo;as
11110
därur att en flygplanmotor nu kräver ett fem gånger större
antal arbetstimmar än 1918. Enligt italienska beräkningar
l'arierade värd et av ett flygplan i fjol mellan 20 och 50 rmk
pr kg, eller det flcrfa'ldiga beloppet av motsvarande kostnad
för en bil.
Världsproduk tioncn a v flygplan anslogs 193 7 till 28500 st,
rarav USA svarade för 3840, Frankrike för 3200, Italien 2365
och Japan 2158 st. Det sam'lade exportvärdet av flygplan i
rärlden - exkl. Tyskland - uppgick under 1928 till 82 mill.
mark och 1937 tiH 167 mill. Under försla halvåret 1938 hade
siffran ytterligare stegrats till 143 mtill. (motsvarande tid 1937:
69 mill. ) Den största flygplanexportören var USA, vars utförsel uppgick till 97,5 mill. mark 1937 och 91,9 mill. mark
enbart under försla halvåret 1938, därnäst England med resp.
45,3 och 35,5 mi'll. ·Och i tredje rmnmet Italien med resp . 8,8
och 9,1 mill. mark. I Holland är flygplanindustrien i hög grad
exportbetonad; det beräknas här att 50 a 60 % av den totala
produkti onen exportcra.s. För USA :s vidkommande var motsvarande siffra år 1936 31 % och för Englands 23 %. Under
de senare ären har det blivit allt vanligare att dc stora flygplanfabrikerna upplåta tillverkningen i andra länder mot licensavtal. 1937 hade sålunda Holland träffat ej mindre än
37 elylika avtal och England 34, varav 20 avsåga flygplanmotorer. I framtiden torde den direkta flygplanexporten i ökad
·
·
·
Utsträck mng
de mindersa··t t as 1· f orm av t1"l l verkmngshcenser:
re utvecklade industriländerna söka nämligen i allt höcrre grad
11
t>
PPclraga en flygplanindustri på egen botten.
111

-
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' rade 900 man, medan de franska personalförlusterna upp-

s~ :o till 3,500. Vid stridens början vägde styrkeförhållandet ,
"IDo

Svenska flottans seger vid Femern - ett av
sjökrigshistoriens fullständigaste
förintelseslag.
Söndagen den 13 ok to ber 1644 vann den svensk a flo ttan
i farvattnet mellan Fcmern och Laaland en avgöran d1• seger
över den danska. Verkningarna av detta i fler a a nr·cnclen
märkliga sjö<Slag gjorde sig omedelbart gällande och hidrogo
mer än något annat till all kriget mot Danmark kun d(' fö ras
till det för oss lyckliga slut, .som betecknas av den vun na freden i Brömsebro 1645. Denna innebar bl. a. att Sv('r ige fick
mera naturliga gränser.
Om dc politiska följderna av slaget vid Fcmcrn k un na sä·
gas göra denna sjöstrid till en av de betydelsefullask h~indcl·
.serna i Nordens historia, erbjuder emellertid slaget som s<1·
dan t, taktiskt selt, icke mindre intresse, därför att J"('S Uiintet
innebar den kanske fullständigaste förintcl~e som t iJ Jfogats
motparten i ·e n större sjödrabbn·ing.
...
] den allmänna sjökrigshistorien räknas den engehk a sjO·
hjälten Nelsons seger över franska flottan vid Abouki r den l
augusti 1798 som skolexempel på förintelsetaktik. Den l'ransk:l
flottan bestod vid Aboukir av 13 linjeskepp och ± fn·~;lt tel~
summa 17 fartyg. Av dessa undkomma en das l ± fart Yg ~- '
linjeskepp och 2 frcgatlcr - m. a. o. '76 % rw j'ru·ty fjl' /1
loNtdes. 4 linjeskepp och 2 fregatter förstördes, m edan cngcbl;
" l :l oc
männen erövrade 5 ·linjeskepp. :segraren l 1acl c 1. <l o<

w·

N

"iiknat i antal fartyg, någorlunda jiimnl, men 0J el son över:.askade fr anska fioLLan till ankars .- en del av besättningarna
]lade sän ts i land för att hämta vatten m. m. - och hade
sålunda betydande taktiska fördelar. Förintelsesegern vid
Aboukir vanns sålunda icke i öppen sjö S<l.som fa ilet var vid
Femern.
En molsvarande undcrLSökning av slyrkc- och förlusts iffrorna vid Femcrn ger följande rcsullat. Den danska flottan,
som had e 4 amiraler ombord, beslod a v 17 fartyg, vara v ± stora. Ina lles undkomma endast 3 små fartyg, medan -1 sänktes och 10 erövrades av svenskarna, m. a. o. 82 % cw cle dansl.:u
fartygen förlorades. Segraren hade endast 60 döda och sårade, medan de danska personalförlusterna överstego 2,000 man.
Såväl materiell t som personellt var den svenska segern vid
Femern fö r hållandevis mera överväldigande än den engelska
vid Aboukir. Utbytet av slaget vid Fcmern blev även såtillvida
större a tt svenskarna kunde införliva 10 tagna fartyg i sin
flotta , m edan engelsmännen endast kunde använda 5 -e rövrade
skepp.
A an dra sidan kan anföras att den svenska ÖYerlägscnhelen - i an tal fartyg - vid Femern var större än den engelska
vid Abou kir. Den svenska flottan bestod .av ;)8 fartyg, av vilka dock dc flesta voro små. Medan danskarna hade ± stora
skepp, r äknade den svenska flottan blott 8 medelstora. Härtill komlin er att icke mindre än 22 fartyg av dc 38 under svenskt
befäl tillhörde den holhindska hjälpfloLLan. l verkligheten var
alltså styrkeförh å llandet betydligt jämnare än vad som fram går av an talet fartyg.
Av det anförda skulle sålunda framgå alt slaget vid Fc~ern , såsom förintdseslag betraktat, väl tål alt jämtföras med ,
Ja kanske t. o. m. kan anses överträffa slaget vid Aboukir som
eljest gått till hävderna såsom alla tiders ,förintelscslag. '
Nu undrar kanske någon om icke det senast fällda omdölllet borde inskränkas till att omfa Lta tid en före ;lngans infö-

-
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rande. Hur var det t. ex. med resullaten av dc takt isk t nv.
gjorda sjöstriderna under världskriget - Coroncl och Falk.
land ? Till en början bör då ihågkommas att utgången a\· de
b åda sistnämnda sjödrabbningarna icke hade krigsavgiirancJe
betydelse. I båda fallen rörde det sig om envig mellan m ycket
begränsade styrkor. Vill man emellertid mäta graden ay upp.
n [tdd förintelse, uppgick det procentuella antalet far tyg sföt.
lus ter för den förlorande vid Falkland till 80 och vid Co ronel
Lill 67. Det är naturlig lvis vanskligt att i berört a v'i('C nde
draga jämförelser mellan modern tid och segclfartygs('pokcn.
I-Iärvi(liag gör sig bl. a. och framförallt den utveck la d(· diffr.
renticringen i fartygstyper gällande. Under alla förh alla nden
synes man, efter ett studium av under de senaste hundLI aren
utUimpade sjödrabbningar även med hänsyn till deras sira.
Legiska konsekvenser, beri:ittigad konstalera att varken \ii rldskrigel eller tidig:H'c krig, vari örlogsfartyg, drivna m ed anga
dclt::tgit, kunna!: uppvisa fullstiindigare och till sina fiiljdn•rkningar betydelsefullare taktiska triumfer till sjöss än d('ll1 islagen vid Femcm 1644 och Aboukir 1798.
Slaget vid Femern kan , lika litet som dess i olik:! :t\' secnden genomgripande följder , sägas hava vunnit Lillräckligl hraktande, en företeelse .som torde sammanhänga m ed all yara
hi storieskrivare l regel föga uppmärksammat sjökrigsh ·i ndelscrna i Östersjön eller överhuvud laget insett sjöma kll'n~ inflyl::mdc p [t Sveriges hi.stori a . Så mycket angelägnare ii r del
därför att slaget vid Femern behandlas av den officiell :• krig'·
hisloriska forskningen och alt förberedelser i god tid vid ta ga'
för att på ett värdigt sätt fira ;300-årsminnet av delta sjiik rigs·
hisloriens kanske fuUs hincligaste förintelseslag till sjöss .

H enning Hammw·un n.
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Årsberättelse i navigation och sjöfart
för år 1938.
,\ Ygin·n a,· ledamotcon i I\:0:1\IS, komnwnclörk ap t<·nc-n
aY 2. gr. S . .J. Xordg1·en.

T.

Navigation.

Nutida navigation.
I lidskriflen » Ann~tlen der Hydrographi P und Iviaritimen
Meteorologie» häflc 12 år 19:38 förekommer en kort sammanfattning av en under åren l 937- 38 i tidskt·ift en '' Der Scewarb
förekommande artikelseri e angående dc undersökningar och
prov av nya navigeringsinstrument och navigcringsmetoder ,
som »die Dculschc Seewarte » utfört på uppdrag av den tyska
marinledni ngen. Artiklarna omfalla delvi s aktuella frågor b eträffande sambandet m ellan sjö- och luf'lnavigation, det enhetliga utformandel av örlogs- och hand elsflottans navigcring,<;metoder samt förkortandel och förenklandet av navigerings-förfa randet, särskilt del as tronomiska. As iklcrna hos dc sjögåcncl l'
navigatörerna och andra intresserade gåvo värdefulla uppslag
Och
inställn in'ra
,rt b
er in
no dc även {\tsk illi o t
.
..-, l'., lllCll OtYivelakti b
b
Isär.
~

Framför allt besvarades på nwck-e t olik a sätt den ofta b ehandlade frågan om den astronon~iska höjdmetodens företrä ~:n framfö_~· andra förfaringss~_u. Den nän:nda mctod~n ~1ar
_n stora fordel en alt vara anvandbar praktiskt tr~~ e t standtgt ,
"lk
"
c
1
et icke gäller bestämning ay latitud genom m eri<lian- och
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circu mmeridianhöjcl eller lo n g i l ud genom timYink cl. Yisserli.
"'"Il
Ob\'t .vcll'1ga
,..,... anses. sicStnämnda förfarinl!ssätt
. " . .. crb .]'ucla nå!!ra
. "
fördelar i uneende på snabbhet 1 rakncopcratwncrnn , ntc 11 de
1
IYin···ar
till ohscrvalioner I)<t heslänlC1a tider och i bcslälll da 11a...
n
ringar.
Utnyttjandet :w dc astronomiska obscrvalioncrna kan ske
på flera sätt. Dc mekaniska hjälpmedel, som eftcrsl rit\'as in.
om luflnavigationcn, äro ännu ofullkomliga, och dc tal rik a no.
mografiska metoderna äro icke tillräckligt noggranna. Dc olika
tabellerna för logaritmiska ell er andra bc1·äkningar lHlYa olika
för- och nackdelar. Ett amerikanskt tabellverk , Aget on, har
funnit stor anklang. Dess främsta fördel iir, att beräkn ingen
aY azimuten sker samJ.idigt med höjden, men i övrig t ha r det
and.ra nackdelar. Allmänt har framställts fordran p a fy rställig räkning emot den fcmställiga. Häremot invändes , a Il fem.
s tällig räkning m.åste användas, om icke dc vid interpo lering
införda felen .skola översl iga 2'. FyrcStällig räkning in nebär
alltså en mindre grad av noggrannhet, om icke en ~Ul llLill formel än elen vanliga v~iljcs , vartill dock endast helt b möjligheter finnas .
Den astronomiska navigationen anses Ya ra lika vi kt ig som
lidigarc. Trots den tekniska navigeringens betydelsefu ll a !'ram·
steg måste den ansvarskänna nde navigatören kunna n·d n sig
utan dess hjälpmedel , emedan de kunna upphöra alt fu nktio·
ncra vid krigiska förvecklingar eller, vad örlogsfartygen be·
träffar, kunna bliva obrukbara vid strid.
Allmänt avv,i sas en anslutning till luftnavigerin ge ns me·
todcr. Givetvis böra erfarenheter och uppfinningar J,omma
b å da tjänsterna till go<lo , m en dc förhållanden, unde r vilka
..
man naYigerar pao have t oc l1 1· ] u· f' ten , aro
a lltf"
· or o 1·1
1~ a .!'ö r all
·
f
11
..
··
l
·
t
]
·
S
o
l
Jncdgn·a u overensstmnmc se 1 n1c oc erna.
a une1a ;i' r elen
a rtificiella horisonten för luflnaYigeringen en nödvä nd ighet.
m en till 6 j ö ss blott ett värdefullt hj~ilpm edcl , som do ck ii r af
.
'
. 0rl
und erordnad betydelse, om Jckc noggranabeten kan ~n sr
1
ökas. Nivå - och pendel sextant er samt liknande instrum ent J1le.r
artificiella hori~.onter ~iro icke tillräckligt noggr anna fiir nn''J·
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_. " till S.JOSs.
Pa ett fartyg sta mera lid och personal till
••el 111o
"···rf'ovc:
da11 cle varför fordran pa elt mckrlniscrat tillgodogörande·
'
. ._
10
. astronomi ska obse n ·at ion er syne·S vara ::t \ ' mindre bet~·clelse
:~~r navigatören till sjöss.
to Däremot erkä nnes allmänt, alt örlogs- och handel-sflollora måste sama rb eta intimt på navigation ens område. Olikhe:~r i undervisning i naYigation böra i möjligaste mån avlägsnas
och .samma läroböcker och tabeller anviindas . Särskilt böra
rissa olämpliga förfaringssätt som ofta förekomma ombord a
ntindre fartyg utrota~ , L ex. bruket av magncliska kurser och
bäringar samt kursens angivande i streck. Vidare bör strävas
därhän , alt fHastreckspejlingar och liknande förfarings,s ätt,
när så är m öj ligt, rrsät las ay krysspt'.ilingar, samt att det räknemäs·s iga tran spor tera nd et a1· or tlin jer ersättas av k ons truktioner i kortet o . s. v.

Tubelluerl.:.
I å rsbcrättdsen för år HJ3G (TiS 19:-17 sid . 35:-l) heb~tdacles
utg ivand et av m · »Admiralty 'fide Tab es, Part lb , vilken skull e
sta ndardisera dc hittills tilhimpaclc tre ol ik a. metoderna för ]w stämni ng av tiden för Yi sst tidvatten och vattenhöjderna i andra än standarclhamnarna. Denna »Part II, 1938 », utkom i slu tet av å r 19 i~8 och innehåller tidvattcnsuppgi.fter för c:a 8.500
hanm ar över heta världen. Uppgifterna olll!fatta d c harm oniska kon stanterna M" , S", K 1 och O, vidare siffran Zo =
»height of mean sea leveh eller, för vis·sa hamnar, siffran ?lt,
:::: >> height o.f mean lide lcYeh samt slutl igen l·i·dsdifferenscn
och siffran »ratio ,,, som utgör förhållandet mellan höjd ern 8
Vid H\iV och L\\' i elen sökta hamnen och i dess stanclarclrhamn.
Givetvis äro icke alla dessa uppgifter fullständiga för samtliga
halllnar.

Den för aw;ändancle av dessa uppgifter utarb etade metoden har b enämn ts »Admiraltv Methocl , och finnes i knrlhe!
l'efereracl i ovan nämnda årsl;erättelsc.
l del n angives även en tabell över harmoniska konstflnler
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för ticl\·attensströmmar i vissa utom europ eiska farva lt pn ,..,
''«lllt
korrektionstaheller för avvikelser från d en generell a r:; 1.
" ".Ile.
me toden.
Den riktode rruli oj'yr en i Oregruncl.

Hadiopejlingen M1som hjälpmedel vid JWvigering h<Jr efter
undcrg<Ht en st ändig och gradvis utvecklin g. Fö rst
inriillades dc med pejlmottagare utrustade och av ra di ou tbit.
dad personal b etjä nade radiostationerna i land , vilk a pa be.
gäran utföra pejling av far tygsstationer och via en siilld ary,ta
lion meddela resultat en till dessa. Av denna typ finn as i Sre.
t·ige ännu kY ~H dc tre :w Gökborgs kustradiostation kon trollerade pejlstationerna p<t Västkusten.
~är sedan dc för anviindning ombord avsedela lW.ilapparaterna förbättrades, börj alh~ man ersät ta landpejlslat lll lll'rna
med r:1diofyrar, vilka alltmera ulvec khls t.ill alt bliva sjii l'ar.
lem; h~isla hjälpmedel vid navigering i di\lig sikt. Dr·s>a radio.
fyrar, so,nt äro avseelda alt inpl'jlas av fartygen, i1ro a v elen
s. k . cirkulära typen, v ~1rm e d förstås , att sä ndningen l'ran cu
dylik fyr är lik:wtad i alla riktningar. Varje fyr ha r !»in igenkänningssignal och giver cl.essutom vi ssa för inpejli nge 11 lä mpligt avpassade signaler. En annan typ av radiofyr ar, s<Jm re·
la tivl tidigt prövats, ~ir elen s. k roterande, där elt J;: r ing rn
ver tikal axel roterande ~•n t cnnsystem av icke- cirkul iir sirftl·
ningstyp giver signaler, som möjliggöra alt JE.ccl en n nl ig rn·
diamoltagare ombord direkt beräkna bäringen . ])t:Jllla iyp
utgör alltså ett slag av >> rik tade » radiofyr:.n . Av sjöra dw l\rnr
h a va hiltills endast cirkuhi.ra anordnats i Sverige, där dc ' !l se ~·
loncle radiofyr·en hörjade sin ve rksamhet \·id Land :;dr t i nk iO·
h er 1988.
Slutl ige n hant s. k. ri k tack rad iofyrar av a n nan t\']J !in
den ovannämnda komm it till användning inom flygt ra fi l;~J I .
Dc markera en viss bes tämd riktning frän fyren , vil ke n J;nll
1
användas för inflygning. Det l ig ger nära t ill hands <1lt tii 11 ~.'
~>ig samma princip använd till sjöss, m en svårighe ten Jwr ,.ilrd
\·~irlcLskrigct
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t få r iktningsl inj en 1i!lräckligt skarpt marl·crad för aU kun . "far Lens l;.ra v pa" sa.. k·er l1et. F·ragan synes emdler nl fyll a SJO
1~~ 11n var a löst p å ett mycket tillfredss tä lland e sätt. P~t be~105tnad av Svenska AB Gasaccumulalor h ar vid Orcgrund anordnats en riktad radiofyr. som utmärk er mfartsleticn g•_·nom
öregrund ·gr epen. Under höslen 1938 uliörd~s förberedande
prov a v lotsstyrelscn , som medgav, all fyren på försök fick
sättas i verksamhel från den l november 1938, och som vidare
äskat erforderliga m edel för inköp av :mlägguingeu. .>;e•lan
111 era in gåend e prov därefter verkst~iliLs med mycket lillfreclsställande result a t, har lotsstyrdsen äskal ytterliga re l!ledcl för
ännu en riktad radi ofyr, avsedd för infarlen genom SöclerarmsIeclen. Enär h är igenom ett nylt och av allt alt döma s_vruwt ligen vä rdefullt teknis kt hjälpmedel s tällts i sjöfartens tjänst ,
lämn as h är en k ort redogörelse för radiofy rens i Oregrnnd
princip, anordna nd e och användning.
I >> Underräl telser för <Sjöfarande>> har i huvudsak följande
redogörelse Himna ts:
>> Radiofyren u !märl;: er infartsleelen genom Öregrundsgrepen längs en kurslinj e m ed bäringen c. 153° . Kurslinjen går
öster om fyrsk eppet Grepen på e tt avslånd därifrån av c. 500
m, öster onr den svarta ballongpricken vid Mclsboclogrund et p i\_
dt avstån d därifrån av c. 250 m samt v id a re milt emellan udelen vid fyren Djursten och lysbojen Bellonagmnclet. Söder
om Djurs ten går kurslinjen rätt över ett 6,4 oclt elt 4,3 m gmnd.
Radiofyrens fr ekvens är 1565 k c/s ( 1Hl,< m v;tglängdJ.
dess tonfrekven s är 535 e/s. signalerna, som utsändas oav brutet dag och natt, utgöras av riktade signaler_ vilka var 60:t~
sekund a vbryta s ett ögonblick , varunder r a diofyrens igenUin llingssignd, som utgöres a Y morsesiffran l (· - - - - ), s~in 
des oriktad .
De r iktade signa lerna äro sammansalta av morsebok s täverna A (· -) och N (- ·). På kursl injen äm b:'\.da bokstä~erna lik a starka och smälta därvid sa mman så, att e ndast ell
onstan t ton höres. Vid sitlan cw Jwrslin ien framträder el en
('Ila eller den andra av bokstäverna i tonen·, starkare ju längn'
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. sidan om kurslinje n man befinner s ig. Vid gång mot radiop;reil och vid avvikels e från kurslinje n styrbord hän höres
A (- --), vid avvik else från kurslinje n babord h än
]Jöres bol;.stcwe n N (-- ·) .
Vid blott obetydlig avvikels e från kurslinj en är ·den där rid fra mträdan d e boksta ven svår att urskilja. Den sektor, ino.m vilken d c båda bokstäve rna sålunda förefalla lika stark a,
så att en kons tant ton höres, är c. :Y2° bred.' 1')
De riktade signaler na böra ick·e avlyssna s medels t pcjlJllOttagarc m ed rama n tenn, vil k et kan giva felaktiga r esultat.
Mottagar e m ed snabbt verkand e fadingut j ä mning (automa tisk
volymreg l er~ng ) äro hel kr icke lämpliga för ändamå let. ,
I vidfogad e skiss a atergives radiofyr ens läge och d ess
kurslinje.

;:a].'swven

En riktud rucli ofyr k nn endas t uppföra s på land. Dess
utsändning är vanligen samman satt av Lvå varandra kompl e tte rand e teckensc ri er , som i olika riktning ar sändas med olika
styrka. Teckens ericrna äro emellert id lika starka i vissa riktningar, i vilka d c samm::m s.mälta till en konstant ton , som kan
uppfa ttas i en vanlig radiomo tta gare. Principe n för d en riktade radiofyre n i Öregrun d framgår av skiss b .
Å skissen angivas d c s. k. strålningskaraktäristikorn::~ för
radiofyr·e ns antenn; den h eldrag na kurvan r epresent e rar teckense rien A och den ,,trockad c kurvan teckense rien N. De
olika pil arna , som ha sin spets på kurvan A, represe ntera grnonl sin längd d en st~~ rka , varmed tec knet A sändes i pilens
l'iktning. Strålnin gskarakt äristikor na skära varandra i tva
Punkter, x och y.

Såsom tidiga re nämnts komple ttera d c b å da tecken seri ervaran dra p å så sätt, att den e na seriens tec ken helt fyll a
Ut lhellanru mmen mellan den andra seri ens tecken.
Detta
klarrrö
..
· c.
t> r es n annare av s1~1ss
Ila

Skiss a.

-----

*) I nrkl ig hdcn lw tyclli !!'t min d re: ;j;imCör Jör.söks res ultat e n.

'I'idslcrift i Sjöväsend et.

]fl
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Då radiofy ren avlyssn as på ett fart:yg i lägel l ~l skiss b,
-onlm er m orsebok staven A a lt överväg a. Grafisk t å tergives
~etta nedan i skiss d , där i dc två övre diagram men ~ttcrgive s
d relativa styrka, med vi lk en boks täverna A resp. N mottade151 medan det tredje diagram met (A
N) åskådlig gör, huru
,,a
'
detta uppfa tta<S i fartyge ts radiom ottagar e, n~imligen som en
sva gare bakgrun dston (härrör ande från N-serie n), vari dc starka re A-teckn en framträ da.
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F ör ett fartyg i läget 2 }i_ skiss b konune r på samma sätt
bokstavs tecknet N alt överväg a.
Ett fartyg i läget 3 sJu tJigen , på d en räta linjen från radiofyren genom strålnin gskara k täristi kornas sk ä rn ing,_s pun k t x,
uppfatta r båda såsom skiss e åskådlig gör.
Den räta linjen genom radiofy ren samt punkte rna x och y
anger så lunda fyrens kurslin j e. Vid Öregru ndsfyre n kan en-
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uppfa ttd<ill d~ äldre app~raterna använ t de för örat direkt
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.inställas i olika riktning ar i horisontal planet. Då den ej <lt
vändes, k a n pe rifon en m edelst axeln indragas i en inh v.,,\
sm al låda. Genom förstärkni ng och över lagring göras dp ·n~~:.
tagna ljuden i en mikrofon direkt förnimba ra för öra l.
Perifonen kan a nvändas för:
fastställan de och inpejling av icke s iktade fartyg gr: 110111
avlyssning av dessas propellerl jud (samtliga type r A- D),
upptäc kande av och avs tå ndsbestäm n ing Lill fasta fi"> retnål
genot'n observat ion av ekot frå n en utsänd signal (ty ptTna c
och D), samt
underva ltenss ign a lförbindel se (type rna C och D).
I sin enklas te form användes perifonen för inpejlin g a\'
ljudkällor , vilka så>Som exempelvis propellerl juden inlJl• balla
ultrasono ra svängnin gar . Den användes så, att pe ri fm wn vrides tills i m ottagaren 'h öres ett ljud, vars maximu mst yrka in.
träffar då mottagare n står vinkelrätt mot ljudriktni nge u. L ju.
det kan uppfatlas endas t i ·en sektor om cirka 5° på ömse sidor om ljudrik l n in gen, och dess noggrann a bestämma nde kan
0
därefter ske p:"t l n ä r. Denna pejling k an utföras a' em ar
utan särskild kunskap eller övning. Räck vidd en är ~. 00 010,000 m eter.
För b es tä mmande av riktning och avstånd till and ra fas ta
föremål under va ttnet än dem, som själva äro ljudk äll or. har
m an tillämpat ekolodets princip i h orisontell led . P Nifonen
avger e n ullrasono r signal, vars eko r eflekteras till m ot tagaren,
varvid dels riktningen bestämme s som i föregåe nd e f<' Il. dels
tiden och dänned avs tånde t mätes. Appa ra ten k an lik nas vid
en horisontel l st rålk astare, sorn vr ides i ol ik a riktningar , var·
vid för hand eller au tom atiskt e n ullrasono r signa l u hii.ndes.
Om inle t eko höres inom n åg ra sekund er , cSå vrides sii u darc:J
10° -20° och n~' signal utsändes. När ett ek o uppfatta s i 111ol·
tagaren, vet m a n att i den inställda riktningen finnes t'll re:1
flekterand e för emål såso m en strandkan t eller en ojä mnhel
11
havsbotle n eller ett fartvgss krov, t. ex. en på botten l i:~ t(fl de1
ubåt. Om det gäller ett förtygssk wv , visar s ig dett a gcn°JI
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.Jit jntet eko mera erh ålles vid en obetydlig vridning av sända;.en, medan en strandlinj e etc. ger en väsentligt bredare sektor.
för bestänu~in g a~ avstån det kan en autornatis k visarappa rat
jnkopplas, v;lken liksom de vanliga ekolodap paraterna angiver
pa en skala. Bäckvidd en är 1, 000- 5 , 000 rne t er.
<1\'ståndet
Särskilt gott resultat erhålles, om man kan kombiner a
ljudpejlir~g me~ elwr~witagn ing, således mot ett i gång varande men rck_e SJ~dat fartyg, då man på stort avstånd erhåller
noggrann nktnmg och avstånd till detsamma .
Perifon en k an även användas för signalförb indelse under
vat~net m~d ultras~~ora ~vängn ingar. Signalern a bliva skarpt
i nnkta~e 1 er~ bestamd nktning och kunna ej uppfattas med
blotta orat, v1lket möjliggör en viss sekre tess. Räckvidd en är
i detta fall 5,000--15 ,000 meter.
(Forts.)
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Sjömaktens inflytande på striden om
Vorpommern 1715.
(tln plnnscll i slntd a v nri i kP in.)

l Marine Hundschau 's tre första nummer detta a r har
fregatlenka pitän Ruge under ovansbolende rubrik påbiirjal en
a rtik eLserie, skildrande dc s trider på Hitgen och omkri ng Slralsund, som för en tid ~indade Sverige<S välde söder om Os terSJOn . Dc i anslutning till dessa strider utspelad e sjökr ig soperationerna blevo av s tor för att icke säga avgö rande bc! Ydclse
för utgången av den långvariga kampen och hava n ul stora
flottan b e träffar ingående skildrats i våra sjöhistori sk a Yerk
om här ifrågavaran de tid. Op erationerna i de Hitg en sk a farvattnen återigen hava i allmänhet blott helt flyktigt berörts.
En samm anställning av fregattenka pitän Hugcs förtj änst fu lla
och detaljrika sk ildring av dessa op e rationer med tillgiin gliga
svensk a uppgifter synes därför vara a v int1·esse för denn a ttd·
skrifts läsare. Författaren av denna upp.s a ts har sålu mht. förutom ur Huges artikelserie, flitigt öst ur bC'fintliga sven ska ~i,ö·
historiska källor, främst den p [t marinlittera turförening en s for·
lag utgivna studien >> Karl XJI och Ostcrs jökr igct 171 8 a\· G.

Un uer.

' Il ]ll i\JI
..
. k·e a t t· l)eroras
. .. o lwmn1a JC
1. ann.t
S tora f"l· ottans SJOlag
ä n dc utöva infl y tande p å operationer na omkring Hii ge n.
b

-
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j\'är I\ a rl XJI i noYemb cr 171-! anHi.mle till Siralsund fr{m
.i n fem åriga vistelse i Turkiet , var läget d~ir~lädcs hög st all;.;~~· li g"t . Till.dc gamla fi enderna H.yssland , Polen och Dan mark
(ln.de sällat s1g Prcu.ssen och Hannover, av vilka de t förra landel utan att förklara krig hade besatt ö-stra delen av Vorpom 111crn med .s täd erna Ste ltin och \\' olgast till floden Pecne , och
det senare land et av Danmark tillhandlat sig dc fr å n s ,·erigc
erövrade biskopsdöm ena Bremen och Verd en . Sedan den
,venske konun gen förgäves krävt, a tt Stellin samt Bremen och
\'erd en skulle utrymmas av dc preussiska och h a nnover:msk a
truppe rna, fördrev han i medio av februari den svaga prcusoiska garnisonen ur \Volgasl , varav den naturliga följden bl ev
:11·slutand e t av c lt fördrag m ell a n Prcussen och Sveriges övriga
fiender m ed ändamå let att fördr iva svenskarna ur Tysklan d
och sinsemellan dela Svcrges provinser där~tädes. Såsom svar
härpå överrumpla de Karl XII i slute t av april Usedom och till långa tog bcsättnings lrupperna, av vil k a en del ulan vap en
överlämn ades till dc preussisk a myndigh e tern a i Anklam un der det att reslen m ed vapen m en utan ammunition sändes till
\\'ollin , >> enär man ick e befa nn sig i kri g >> . Konung Fredrik
Wilh elm blev högst förtr eta d och a vhröt de d ip loma t iska förbind clsema .
Nyckelställn ingen för Sveriges välde i Pommcrn va r den
s~arka och väl anordnade fäs tningen Stralsund , solll tidigare
sa lyckosamt motstått ~tlskilliga belägringar . De svenska trup perna i P ommcrn uppgingo emell ertid till blott omkrin•r
t>
• j •• •
l
[
"]J
[f OOQ') ])l r
'<~11 , VI (a c es~u 0111 .1 •)Or.Jan a v aret ledo brist p å
..'
1
\ast~ n alla för krige t nöd vänd iga förnödenhe.ter oc h hiistar .
.
. .. . d l
S,\ lan.,. , l . .en s.k·a SJOS!n
s ~rutt e rna voro 1 stå nd alt bet>e c c .s\
..
..
.
·
har<-~· a
s ~ ' c1e m r e 1arvaltnen mellan Hugen och tyska fastlandet
amt förbind elselinjen till h emlande t kunde ·d o ck förstärknin g ..
.. l l1eter t .t JJf·oras
ar Och f""01.noc
den hotade provinsen.
en
0

....____

s. 426'} 12000 man <'ni. K. Lundhlad >> J\ n d Xli:s hi s tori a.>>, (1(•1 Ir,
man ('lli. genPralstalwn .s V(· rk d\"arl XII Jllt _, fng·fiilit"t >>,
1.
906 , 14000
'not 2 ; 1700 man Pnl. Eugr>.
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De allierades HllWtgsplan var att pre ussiska och sach siska
trupper .skulle österifrån övergå Peen c under d e t att d an sk arn a
.
,
väst-erifrån skulle övergå elen lilla floden h cckw1tz , Ya re fter
bå da hära r na skulle rycka fram mot Stralsund och inneslnt"
staelen från landsidan . Därefter skulle en här öv er skeppas
f"rå n Grcifswald till Riigcn och besätta d enna ö, varef te r Slral.
!-iund sku lle h lockcras jämväl från s jösidan .sa mt slut li ge n er.

si"·
. ankom s t till... Strale;und börjad e han så lunda svssclsätta
,.,
"
la n ern a for sonunar-ens kampanj och rcsolYcrade att 6
JJICd P
fregatte r, 2 galäre r och 2 pråmar skulle stapelsätta; i St ralsuud
såsOJ11 förs tä r kning för elen svaga pommerska lo kalstyrkan. ' )
~ t aä rd er vid togas även under vintern i Sverige i e;yfte alt un .
' "
derlätta ett t1 digt u trusta nde av skcppsfloltan. Denna b e fann
sig em ellertid efte r d e m å nga krigsåren i mindre gott stånd .
Amiralite tsk ollegie t anmälde sålunda för konungen i Sirals und
att det r å dde brist p å snart sagt allt och att manskapet n äs tan
omkom av h unge r. Konungen tog dock ingen hii n syn till dessa
klagomål utan b efalld e, att alla användbara fartyg skulle
rustas, vartill utanordnades en s umma a v l milli on rik sela ler
i silver, vilken summa sed ermera överskreds med 200,000 riksdaler. Under stora svår igh e ter verkstä lld es utrustningen .

övras.
T y d lige n m ås te sjöstridskrafterna komma att spel a L' n be.
lyde lsefull roll vid d e nna operationsplans r ea liserande. Ccno 111
fördrag fastsloge; fördenskull att D a nmark skulle in sätt a sin
huvudflotta för att hindra de svenska sjöstridskrafternas in.
gripande till Pommcrns för svar , varjämte d e n skulle siik a in.
triinga i Grcifswa lclcr Bodelen och skydela trupptrans por te rna
över detta farvatten till Riigcn.
I hörjan av m a j .sammandraga s de pre uss iska oc h sach.
siska trupperna till Stettin, under det att Pcene-lin.kn och
'iVollin sk~r ddacles m edelst framskjutna tr uppförband . Da nska
hären som under vintern stått i Schleswi-g-Holstein , h riit upp
ur vi1~terkvarteren i slutet av maj och drogo den lån ga vägen
mot Stralsund . Vid samma tidpunkt angrepo svensk arna dr
preu ss iska förposterna vid P eenc och toga 200 f å n gar sa mt
gjorde seg t n1:otst ånd mot den preussisk-sachsiska fr a nH ~' c k ·
n ingen , varför d enna gick mycke t långsamt. D e all iera de''
respekt för Karl X! I var utomordentl igt stor. Denne fii rf"ogacle
em ellertid över så svaga krafter att intet allvarligt k u nd e ut·
rättas. I början av juli kunde preussa rna obehindrat ö wr s t i ~a
Peene m ed huvuddelen av hären och danskarna H.eck w ilz, var·
.efter båda härarna med god rättning p å varandra ryckte mot
0
Stralsund, som i mitten av juli inneslöts av omkring 500°
man m ed 75 fältkanoner och 6 haubitsa r . Samtidigt inneslöts
'i\Tic;;mar av en d a n sk-preussisk här av omkring 8500 m an. Bå·
dc preussis ke och danske konungen b efunno sig hos sin a hii r~r
utanför Stra lsund .
,·cnsk
..l "kt
• ••
o
•
Den sYcnska kon unuen msag 1amva v1 · en av en '
ner
•
•
'
.• u
.
•
..
flottas narvaro 1 d c Hugenska farvattnen . O m ed elb a 1l r

sill '

Flotta n organi serades i fyr a eskadrar en ligt följande:" )
en esk ad er 0111 13 s kepp och 2 bombkitser") uneler viceam.iralen Lilli c till F i nska vikens m~rnning för att obse rvera
ryska flottan ;
en esk ader om 2 skepp, 6 fregatter, l blockskepp, 2 brigantiner , 6 galärer och ett 50-ta l bevärade skärbåtar uncl et·
viceamiralen friherre Karl Hane; \Vachtmcistcr t ill lok alt skydd
.
för Stoc kholms skärgård ;•)
en esk a d er om 5 skepp och 2 fregatter unele r konter am iralens greve Kla s I-lans 'Vachtme istcr befäl för sydvästra Östersjön ; samt
. en es k ader om 9 s k epp , 1 fregatt om l briga nt in un eler
a~lllralen Sparre för obsern1t ion av dans k a rna och stöd å t öv~g~ es kad rar. Den~1a sjöst~-rk a samman sa ttes av de sist i
atkikrona rustad e fartyg en.

--1

) 1i liitta fr Pg-a tter och 2 hom l>kitsPr (G. Ung-Pr, K rtrl XII oc h
stersj,ökrigt>t, s. l4).
2
G. Unger, a. a. s. ll5.
)
:) Enl. Ru ge l9 skPpp, l2 fr t> gaHcr och 12 g:aliin'r.
Ul- .. l Skiirbåtarn a torde niip[Wli p:Pn hava ru s tats. (sr Ungc·r, a. a. s.
' aven Sjönudde ns in f lyt ancle p?i Svc·riges historia, ckl III, s. !ii)).
()
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.\ y Swriges motst å ndar e Yid Öst e rsjön förfog ad( <' ncl us\
Danmark och Ihssland ÖYer flo ttor, och ~v dessa ~1ade cleli
ryska o rgani se rats och anskaffats und er kngct mot s, LT igc_
Donmmk hade så lunda und er Yintern 17 t.!- 15 l'ii lja 11 de
~lJwändha r <l

fartyg:

2± sk epp m ed en bestyckning aY 50- 90 k~mot w r.
2(\ frega ttc r ,
1O ,~n a u er (briggar),
10 huc k c rt ar (äve n ka llad e hombkitse r) bestyck a<le 111ed
mörsare , sn ml
() pnlmar och a ndr a g runcl gacnde s m~'tfa rt yg.
Danska flottans Lills til. nd var mindre gott, ehuru ~ ä kcrli.
.,·e n b~ittre än den sve nska. Urspru ngli gen a n såg FrL'd r ik lY
t r usland el a v ] 5 skepp sk ull e vara tillräckligt för d l' a Y sedda
opera t ion crna, men förband ~; i g slu tli ge n vid a vslul ~m d~.t ~"
fördra•'et med Prcussen alt rusta 21 ell er 22 sk epp. l b rfor
beYilja~e~; HOO ,OOO rik sdoaler men förb rukad es 1,5 mill ione r. Da
inga lå n upptogos för ändamåle t, finansi erades floll ~u~s rustni~gnr p~l. sa sätt att man unele rlä t all till f ullo betala t_ar lygsbesätlningn rna , hantverkarn a och leve ra ntörern a d em tJ II !; ommandc löner och likvider.
Be m ann ingsfråga n m edförde även ,s vå righeter. Amiralitelet avsäg hl. a . a lt fylla lu c korn a p å va rje s k epp m ed 1O svens·
ka krio·~h'\no·ar m en detta unel a nbad sig hög,s le h efäl ha vn_ren,
:-:>
:-:>
'
•
"
Sl ut lt "en
en är man redan
11cler l1arav.
inh ä mta t dåliga ertaren
·
o
löstes svåri"heter na •'en om att 2:100 soldater o nubordk • 111111 en·
.. ~.
. ..
o
f ... l ... l '"\ is :Nor·
deraclcs ochD genom varYnmg
av SJOfolk f.1 an
0 1 e 1 ac L ..
·
ge o ch Ho ls le in .
,
'
l?uss[(l'nds flotta bes to d 171 5 av minst v~ skepp oc h 10 tre!:
·1
"~ tll'J' f'o"r' Ltlo r1 s1nå fartY". 1 )
Ursprunglig en :mska J't :H l c.•s c'
,., «
•
·
- :-:>
.
~tön-e fa r l y o· en n· en om k öp fr~u1 ut la n det, men mm1 h at1e 'ii ven·t
•
•. :-:>
o
. l
,·ar i stol
bö rja t alt bygga fart~·g i nom land e t. .\l a t ene
en
·

:t

L

') En\. Ungl'r. a. a., .s. Hl. av 17 s kPpp , fi fregattPr nc-h
a n1;li smärn' Ia riyg.

i l storl

Befä let b es tod näst a n ut es lutande
nlit
ct
oc h d elvis äyc n manskap et.
1

. il 0,,od.

,c .

::t\'

främmand e'

.1\JOI "

Jl•

De svensk a sjöslrid.skraf termlcS sp littr an d e i fyra olika för -

. nd till o lik a d e lar av Ostersjön , framtvingad av l' n h e ll na -

!J,tu·lig ön sk an all ,f"'
l . el r·a en f"'o ren .mg a v c.,c
l.
·or.1m
r~' Sh:<1
o c l1 cl a n s k·a
var giYetvi s ic k e ägnat att astadkomnm den kraft il
. d
or J) •tncl c l ser 1 t·1·ation som var ert- or e r l'IL!' f"o' r all t ryu·ga .t"'
Cc
l
kO ll
·
'
"
· , "'
... . .
na Jllell an Pommern oc h mocl e r lnndl'l.
Ette r framslnllnm g
!'rån Amir a lite ts kollegi e t i hörj-an av maj , rev id erade konun gen
sina planer rörand e flottans gruppering och beon~~·ad e a ll
Lillie .s kull e m ed del snaraste förflv tta sig till södra Ostersjön
!ör fö reni ng med Sparn•s bered s k ap scskader. Den före nade
flo tta n s k u lle därefter unele r Sparres b efä l upp ehålla s ig m ellan Riigc n och d e dunska öarna , sö ka tvinga danskarna till
,tricl sam t sk ydela d e transport er m ed krigsförnöd en heter av
olika sla g, vara\' konungl' n var i sa s lm·t hehm· till d c väntade
slriclcrna.
11
. t10 rn a ,
0

Dessförinn a n hade emellntid konteramira l e n vVa chlm eistrr redan den 4 april avseglat fdu1 Earhkrona m ed sin lill a
oskad e r för alt trygga förbindelsen mellan Sverige och Pommern, a vfärda n lla m ed liY . förnödenhe ter la s tade n eutral a h a n elelsfa rtyg till Siralsund sa mt uppfå ng-a några i E ngl a nd för
Ryssianel s räkning nybyggda sk epp . För detta änclam ~tl skulle
ha n intaga k ry ssningsstati on m ellan Möen och skånska vallen .
Strax d ä rpå erhöll han e m elle rtid genom e n frega l t order från
ko nungen att förlägga sin ve rk.samh c t till fm·vallnen utanfö r
Liibeck och att kämp a m ed fi e nden, vad så amiralitetet än ha dc befallt honom . Ef ter en tids lyc kos amt handel skrig på den
11
Ya kr yss ni ng ss tatio n en , Yarun der fregatten Vitrt Orn lyc kad e:'
erövra de n dansk a fregatt en Ornen/) blev v\'achtmeis ter an fallen av en Jwtnlliut ö~·erlä"sen dan sk s ty rka und e r den fra m Slående kon tp:·~tmii~len Ga~el. Och så utkämpados d en 2-f
april det för w e nsk nrna så olvc kliga slaget vid Kollwr[!er F!e id ('
--:---._____

__

~l a ') En l i gt Ung<•r och Ru g<· hd!!· l'nrt_q.r d ()r
el, a. a. s. 430, Sv n r t a O r n.

11 <"Il,

r·nligl Lund -

-
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i närheten av den plats , där fyrskeppet Fehmcrn- Biill llLt ..
·•
~
beläge t. Resultatet blev att de svens k a f.ar tygen
sa ttes l'
•' rund vid Bi.ilk ' och som
k epp et Hedu itJ
- blott f laggs.
'. So pila
llq
hnnn förstöras föllo de and ra i clan<Skarnas händer, hii r""cle
1
inom loppet av två veckor och införlivades m ed dnn sk a fl otta
~

. '

b'-l

11

I Dan mark U{) [)Väckte segern stor hänförelse, m an ll.Y" ·t
O<V
glädjesa lu t i Köpenhamn, Gab el befordrades l i Il vicen m ir al och
besättninga rna p å d en seg rande eskadern »traktera de s tned
go tt öl och tobak». Skrovet av skeppet H edvig So[Jhi u fii rsåJ.
des för deltagarnas i <Slngct räkning.
l

»Så hänmad e sig svårt den svenska flottan s s plittradc
g ruppering och Karl XU osak kunniga insats av el en \Yacht.
me isterska eskadern ».1 ) Andra författar e hnva förv i.sso aYgi.
vit ännu h å Pdarc omdöme.
Efter den vVachtmeistcr~; ka eskaderns undergäng h lcv det
än nödvändigare att koncentrera så stor del av svensk a flott8n
som möj li gt i södra Ostersjön. Della skedd e genom all biolin
F inska vi ken p :l sjöstridskrafter. J milten av juni erhii ll amirn l Lillie order att förena sig m ed amiral Sparre i Ka rl sk ronn .
och i slutet av m å naelen ankrade han på KarJ,skron a re dd, där
Sparres csknder nu var nästan färdigrustad , och där l'tl trans·
portflotta samlats, lastad m ed trupp e r, vapen och kr igsfö rnÖ·
denheter för d e svenska trupperna i Pommern sam L med hL a.
knnoner Lill Strnlsundsfrcgatter na.
· I slutet av juni och början av juli r å dde vid Ka rl skrona
r;y clliga vindar, som hindrade den förenade flottan s uttiipa~dc
med tran sporten . Först d en 16 juli kommo all a fart ygen i yag.
Den sambdc örlogsflottnn , som rälmade 20 sk epp, stod under
amiral Sparres befäl. God sammanhållning var av ni',clen,, lY
tu re utlöpandel fr å n Karlskrona hade und errättelser ingat.l .
a lt elen d anska flo ttan skulle b efinna sig vid Bornholm. fo~
en lätt ostlig vind nådde Sparre farvattnen vid Ri.igen den 1'
juli på kvällen. Påföl jande morgon siktades i dngn ingcn et!
') Ruge.
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si• es kad er under udden Peer d på Hligcn , >>och m ed blodsi topp » styrde Sparre ned mot denna.')

dan

. ,,, n
Jla o o 3

Vid denna Lid var läget följand e i dc H.i.igcnska farvattnen.
på grund av djupförh ållandena i Stettiner Haff och Gr·e ifs.
Jder
Bodden kund e huvucltflottorna blo tt indirekt ingripa .
,,a
mtliga
inlop p till S tra lsuncl och Bodelen behärskades a v
, l!
S
svenskarna, som ick e svävade i tvivelsm ål om dc allier ades
al'sikter. Stralsuncls västra inlopp, d. s. k . Gellen mellan fatS tIandet o oh Hidclensee, sam t Bi Uer Bodden mellan Riddensee
och Ri.igen, betäcktes nv batterier och fingo under striderna betydelse blolt för svenskn rn a. Endast öster om Stralsund , över
Greifswald er Bodden , fanns n ågon möjlighet att överskeppa
en sto-r här fr å n fastlandet till Ri.igen . Huvudinlopp et till Bodden, d. s. k . Ostticf m ellan Usedom och den lilla ön Rude n, var
effektivt spärrat genom en skans på sistnämnda ö, bes lycka d
med !J st. 24-puncliga kanoner samt ett lO-tal miö rsare och Hilt::J
pjäser. Farleden gick helt nära intill ön. Minsta valtendjupet uppgick vid normalt vattendjup till min<S t 3 1J11. Det andra
inlopp et till Bo·d den , d. s. k. Neutief (nuvarand e L andti ef),
ledde mellan Huden och Hi.igens sydöstra halvö Mönchgut.
Detta inlopp var vid denna tid grundare och svårare att befara
än Osttief. Vattendjupet angavs till knappt 2 111. m en upp gick
i verkligheten till minst 2,5 111. Ett p å Thicssowcr H öft (yl ·
lersta udd en av h a lvön Mönchgut) uppställt batteri kunde m ed
sin eld visserligen n å fram till leden, m en n ågon verkan k u n de på grund av avståndet ej ernås. För att förtSvå ra ett inträngande genom detta inlopp hade förs än kningar anordnats. ")
Floelen Pcene, som förhinder Stettincr Haff m ed GreifsWald er Rodd en . behärskades av svensknrna seel an vVolgast

--

k .. ') Unger uppger att llcn danska e kaclPrn siktades red a n på
\Tallen den 18 juli. (Karl XII och OstP rs jökri p:d, s. 73; i Ungf'l's ar-

~·ete

äro sa m t li ga clata

red u c<~ racl P

t ill elen n ya stil en , medan i hu.r
Det ·iörcfall nr mest sa nn ot att flottorn a sikta ck va ran d ra umlcr n at1P n Pll <'r tidigt pi\
morgon en den 1!l j uli .
') GPncra lstabcll, a. a . s. 90!5.

1 ~{'eliggaULl e UJlJlSa ts gam l a stilen :följts).

-

slott och Peenemi.inde ska ns blivit besatta. Av ÖHiga li llop
till Stcttin cr Hnff var Dievenow mellan vVo llin och fast la nd~
h elt i preuss isk hand . Detta lopp var emell ertid undn kast,
"'
. , oc l1 nu uppgick cljll.
d n1ng
.
.
,.. .. (l nngar
genom Igensan
s t ar k· a 1·oran
pet blott till omkr. l ,8 m . Floden Swine me llan Use do 111 Och
djupare m en kund e icke brukas a' narr
' Vollin va r troligen
( bOlt
._
av dc stridande parterna , enä1· den högra stranden lwh1 n n si"
~
i pr cussi:-;k och den vänstra i svensk besiltnin·,·t>•
Stcttiner Haft" lå g visserligen på sidan av den bli va nde
krigcSskhl ep la tsen , men det var nödvändigt för dc alli era de att
komma i besittning a \· h e rraväldet p{t clctsanuna. ne t för
Stralsund a vsedda preuss iska b elägringsartille riet m ;\ste näll).
ligcn fraktas sjövägen från Steltin till å tmin ston e Ankla m eller Greifswald, {'n~ir de dåliga och leriga pommerska vii ga rna
ick e mcdg{tvo tran sport av lun ga fordon .
De sjös tri dskrafter, som .s todo till förfogand e fö r de inre
farvattnens ,för svar, voro delad e i två avdelnin gar och gr upperad e till Greifswnlder Bodden r esp . Stettincr Hat"f. DL·n fiirra
styrkan utgjordes av minst 7 s. k. S tralsunclsfrega tll' r, vi lka
voro sä t's kilt grundgående, 2 bes tyckade prå mar (skottpra mar),
l b o mbkit.s och n:l.gra mindre fartyg unde r bofäl a v kap ten
Christoph er,s .' ) Ha ff-flottilj en bestod a v om kring () Stra !s undsfregatter och några lätta fart yg s::unlt stod uneler befäl a\· kapten Unbehawen , som de ltagit i de tidigare st rid ern a i dessa
farvn t ten. E:a11on talet p å båda styrkorna torde ha va uppg-all
till sa m manlagt om kring 150 pjäser.
På dessa flottiljer jämte befintliga batterier vilade det förnäms ta ansvaret för de inre farvattnens förs,·ar. J prcus~; iska
huvudkvartere ts krigsdagbok å terfinnas und er el e n 20 juni , i
sam band med en r:1 p port om att 2 svenska frega Ltc r och n ag ra
grundgående farl~'g befunno sig vid Ruelen i inloppet till Greifswaldcr Bodden , -e n anmä rkning på franska , som kan å!l'rg ira·
sålunda: »Då Vi icke äga n å gon flotta , äro Vi härvid lag hrin·
vi,sacle till danskarna , om vilka man ickP har någon u nder·
1

)

Enligt Ru g-v
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berätti~ad
vilket giver konungen
an 1cc] n ·mg till be,.
~
.
r<'··ttelse,

ner>>.
k11Jll
Redan tidig t p å å r e t beslöto de allierade att insätta SJOsJridskrafternas anfall genom\ Os ttief, d. v. s. inloppet till
c;reifswalder Bodden mellan det tyska landet och ön Ruden.
j-Järför erfordr:1dcs ganska starka stridskrafter, ägnade att
jrimväl b ek ämpa landbattericr. I danska floHan ingick ett avsevärt antal gnmdgående fartyg, av vilk a några hade förhålJandevis kraftig bestyckning. Sjövärd igheten hos dessa för
uppträdande i ku stfar~att cn avsedda fartyg var ofta så ringa,
att en del av b estycknmgen måste stuvas i ru 1111m en under förfl~· ttning i öppen sjö. U neler den erfarne viceamiralen Sehcsteds lednin g o rgani ser ades sålunda en eskader, som .sk ulle b eslå a:' l specialbygg t skepp, 4 skoUpråmar, 5 lätta fregatter,
Ii gahoter, 5 snau er, 3 bomlbkitser och 7 brännare ävensom 3
i_ ~o~·-ge h!ggda_ galärer, vilken fartygstyp särskilt väl lämpade
s1g for tranga farvatten, där ingen ström rådde.
.. Under juni m [mad sammandro-g Sehested sin s tyr ka i
Gronsund, ooh här slöto sig även 12 a 13 trängfartyg till densamma. De norska galärerna a nkomtm o icke i tid till samh_1~gsplatsen, varför avdelningen uta n a tt invänta dem gick till
SJOss den 15 juli för att f örena sig med den da n ska huvudstyrkan, 16 skepp ?ch e tt par fregatter uneler amiralen Raben , s~m
"l dc pommerska farvattnen. 1 )
' kulle sb·cl]
·ar d hl
c a se·h cs t·e d s r··
J
Denna esk ader hade unde r längre tid legat till sjöss för att
operera m ot dc svenslut förbindelselinj erna till Pommre rn . Re~an samma afton s iktade de båda styrkorna varandra i när·
eten av Arkona .
dacr Föreningen m ella n de båda flottorna ägde rum fö ljande
b-~' varefter den samlade arm adan stn·cle sydli cr kurs län o·s
t>
<
t>
.
"
~1
'lllgens , tk
os u.st. ·' an ankrade pa natten. Den 18 stod m an
12 ,
h sydost om Jasmund, där varje skepp överlämnade till Seff"
C.S ted en b ·J· . . ..
------- a1 , ass .]amte en o 1cer och 20 man , utrustade med
(a.

') Unger uppge- r s t~·rk n. n till '2 :2 ske- pp_ Yiikf't s~· n c-s osan noli kt

a. s. 73).

.. (let.
. ..vasen
'i' idsler •·ift t. SJO
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u"l
vind
Det blåste .e n laber nordostlig
· t 1·0·· 1. 8 d·l""I'
c
.. '
_ • _
<o< - •
provJan
1
högste befälhavaren anural Rabcn hyste allvarl1ga -~) ehtilklig.
heter enär han fruktade a tt bliva avskuren av den OYerlagsnu
svenB,ka flottan och pressad mot kusten. Efter krig~rad on1_
bord, girade Rabcn med stora flottan till kontrakurs och stYrde
llll' d sin
·dvart ' under det att Sches ted fortsatte o;ydvart
•
' o
1101
s tyrka. Under natten erhöll Rabe1_1 rapp~rt fran Slll ~t spa.
ningsfregatter alt 21 fientl iga skepp siktades 1 lovart om danska
flottan. Det var den sa mJade sve nska styrkan unu:r <tllliral
Sparre, som påträffats. I dagningen s tod. Rabet~ 7 nordosJ
att undv1ka stnd mo t de11
Lfa11s
<
c·rvsikt var
~0 111 J aSI11Ull d .
flottan , ·som höll ned mot honom »med
·
["agsna
..
.
.svens·ka
over.

blodsflaggan i topp ".
Det b lev knappast någon strid . Haben ökade fm tc n med
så
skCI)P ' ·så att den sve nsk a elden
·
•
.. bleY
" o c
n1e1.a V a"1.cenl•tndc·
SIJUI
••o lt som htlt verkningslös. Vid middagstiden avbrol Sparre
förfölja ndet och fortsatte nred transporten sydvart. D~· ~rans
portfartyg, som för sitt djupgående kunde passera Osl lid, :egladc till Stralsund, medan de övriga jämte ö rlo gsflol b~ n gtngo
nuvarande Sa ssmlz,
,
· an k ars 1· p rorer· "vv' 1'cl·'- 1' tr·.,kten
c·1v det
"'
till
där transportfarty gen urlastade. Härifrån deta_chcra~ es nagra
skepp för att biträda vid försvaret av inloppet till Gr: d swal.clei
Bodden och söka taga Schestcds eskader mellan tva el d ar.
.. k a ll l'p m te d ·s ,·cnska
o
att upp t agct
Bahens urakllatenhet
·k
·
or •att ·sh'· eida
a e t C·
flottan utsatte honom för stark kntJ ·. I s t"ll
·u
o t
l
..
·
. · "Den
Sehe.steds s.J·Östyrka, hade han lanmal c en n a a st ,<')de
·!l
i
el
..
.
ar av en ~s '-·lc n , all,
. · de danska historieskrivnm gen
.. . , R irnJoa·
..
.
nuvalan
.
Habens flotta <>cnom bättre u trustnmg, ba ltre manoH I
.. rtg l vu\en
. l slanc
.
.
"bemanning
·
ful
svenska
var den
ga och bättre
1
de
i slriclsvärd e " - )
1 :~-dutspelad<:s
Uneler det att nyss skildrade händelser
.. t t1'[[ maol e t f".
or ·Sl i1 {3l·uli
emellertid Sehestcd utan ävenlyr an l an
9
Oförtövat igångsatte han ett a ngrepp mot Huden. Den 1 . {]el
•Jnfa
:i.,·de
'J()
'
I
1
.
.. stn( oc 1 oen ~ ' "'
"
gjorde han fartygen klara f or
') Ru gc.
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,;oJH i första hand utfördes med sko ltpråmarna. På svensk
ru;~:· delto-go i striden 8 fa rtyg ur Stralsundsflott iljcn jämte Ruskans. Sehestcds anfa ll avbröts lämligcn suart, en är vin..
le un d er s k· ansens over..
de n· \'ar ogynnsam l o·· r c tt· J'Tmnlrangan(
l
h
·
·
k
t"
S
de
nart ·1c · Se e6 tec annat att tänka på, ly rcclm1;
1:j<~sn a eld.
s ik lades l il l sjöss (j ~; venska skepp och 4 f reg
da
' ~to" ]J' ande
pa
1
ned mot Hud en och ankrade mellan
vilka stvrcle
""
(f[l tter ' )
Greifswalde r Oie nch udden Norclpccrd på Hiigens sydöstra

'1:;5

knSL
Under förberedelsern a för a ngreppet mot Huden hade
Sehes tecl låtit upploda och utpricka farvatt n et, varför han nu
kund e förlägga sina fartyg tätt uneler UsedomL~ nordudde på
4 a 5 m . djup. Dc s tora o;venska skeppen kunde därför ick e
komma på verksamt skotthåll, och da svenskarna insatte sina
fregatter mot honom, kunde han avvärja dessas anfall med
lä tth et.
Seh esteds läge var dock allt a nnat än avundsvär t, och det
är fö rk lar ligt att han hos sin konung gjorde en trägna fram' lällningar om alt Haben skulle beordra6 att ingripa i hände].
serna. Han anhöll även att preussiska trupper skulle genom
hesättan de av Usedom skaffa honom ryggen fri. Slutligen anmäld e h an , alt han kundP hålla sig några veckor, även om ön
fo rlfaran de vore i sven sk besittni ng .
De n 22 juli :mgrcpo svenska ma m ed häftighet under konungens ledning från ~; k eppet Ölrtnd. ") Anfa ll et ansa ttes dels
österifrän m edelst de stora fartygen , som intag it ankarplats
Illellan Greifswalcl cr Oie och Usccloms norra udde s~lledes un~cfär no rclo-~t om den danska ·e skadern , dels väs;erifrån med
2
skottpråmar, l bo mbkil6 och ;3 fregatter ur S lralsunclsflottil Jen. Någon fr amgång nå del es e mellertid ick e. Danskarna varPade sig först fram mot den .s venska styrkan i ös ter och tvungo
~ensamma efte r tre timmars eldstrid att draga sig tillb aka .
lrtnd träffad es h ä runder a v en mörsarbomb i n ärheten n v

..______

') Enligt U ngc•r :; skt'pp (a. a. s. 74).
') Eller O s c l rn l. Rugf'.
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krutdurken och undgick med knapp nöd att raka i ]),.a
Därefter clre,·s även Stralsund.sflo llilj en tillhaka under n :,~~d
De närmast följand e dagarna förflöto lugnt, tY i\c• hnt n.
"
o
·or JWrc· dnndQn
t tt'l l f"'
st· g l1a t ·d
pa gruncL av a·1t. svens l;;.arna an sago
av andra å tgärder och d essutom: kände sig överlägsna til l sjöse1
efter Rabens undvikand e manöver. Den 27 juli ut l'ii rclr C1c·
.
en kort och verkningslös beskjutning, m en den 28 ön-r l'örcb
några kanoner och mörsare f6m Hu den t i Il U seclo ttt. l' ilk,;
dag en därp å öppnade eld mot de tätt under land fii rbgda
danska fartygen , som tvungos lämna sina ankarp latse r. Selte.
stecl kände emellertid djupförhålland ena dil och för l.t dl' sin
styrka på så grunt vallen i del orena farYallnet, alt u nd1'l' ma.
nadcns sista dagar mot densamma ansatta anfall b!P,·o ulan
De svenska tr upperna pa Usedom h ind rade
framgång .
emellertid danskarna all förnya sina vattenfii rråd , Ym liir ma.
ten ombord Ill'~tste anrättas med saltnttten .
r-;;är Fredrik IV av Danmark erhöll rappo r t om sji i~ ly r k at !
Seh e!'. tecls kritiska läge, beordrade han Ra hen al l an l'a lla den
svenska flottan , så snart han vore stark nog härför. l gy nnsammaste fall nrås le det emellert id taga viss tid . inn an den na
order u tlöste n ågon ver kan. Betraktelserna i elen p n ussiska
krigsdagboken Ö\"C''l' läget elen 25 juli h öllodet för sann ol ik t. all
Sehcsteds s t ~Tk:t \" ~tr förlorad ·och att på grund härav ing c·n ul·
sikt fö r efanns att erön-a S trabun d.
Livlig d iplomatisk verksam het u tvecldades därför l'iir al!
dels förmå den i Öste rsjön kryssande engelska flotta n alt ak·
tivt ingripa p:'\. dc allierades sida, dels övertyga tsar Pdc r oi11
nödvändighete n av n ·ska flottans bistånd . Inga av de s ~.t fra!ll·
ställningar lände till resultat.
Så snart em ell ertid preussiska konungen erhöll kiin ncdont
om Sehcsteds anhållan onu Usedoms besättand e, lwordradc
han general Annin , som stod på \Yoll in , att snarast möjlig!
erövra förstnämnda ö. Denna hade då redan börjat all hOP"
samla fiskarbåtar och gick med en styrka a v 2000 ma n fol:
folk och 800 rvttare uneler natlen mellan den 30 och :l l jtth
över floden S";ine i nädwten av den plats, där staelen S,,·ine·
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[inde nu iir beläg~n. Fö~e t agct synes icke hava kommit till
]et 5 ven ska lLIH.lerraltelscv asendels kännedom, ty intet försök
~jordes av f~_G ttiljen på _S tettine r Haff att störa den fullständigt
J.; yddade overskcppnmg en. Den svaga förS\'arsstyrka n .på
l]sedoll1', 800 m an stark , drevs på flykten med en förlust av
konungen befann
3oo man fallna oeh fångna. Den sven ske
striden, där han
i
själv
deltog
,ig vi d tillfället på Usedom och
1
rar när a att bli tillfångatagcn ) men räddade sig till Rnden.
~{e d unelanlag av Peenemi.inde sk ans befann sig hela ön i
preuss isk h and elen l augusti .
111

Gen om. denna motgång för sven skarna blev läget för Sehes tccls flottilj i n ~t gon mån förbättrat , Ly nu var åtminstone
försörjningsfråg an säkerställd. Dc bada all ierade konungarnas glädje i lägret utanför S tralsund var stor, och framgången
firades väldeligen. Redan samma kväll kom Fredrik JV oYän tat ombord till Schcsted och intog aftonmåltid på flaggskeppet.
Un der tiden förhöllo ~ig dc svenska s jöstridskrafter na så
gott som overksamma. Blott den 7 augusti gjordes ansatser
1 ~11 ang r ~p~ men utan resultat. Dagen därp å avlägsnade de
stg iilutglltlgt, ty nu uppträdde den samlad e danska huvudflo ttan på valplatsen.
Såsom vi erinra oss hade huvudd elen av amiral Sparres
flo tta gått till ankars i Prorer \Viek , medan clc;1 flyende danska
eskadern efter sammanträffa ndet den l 9 juli s~glat till Kör,enhanm . Här tillstötte förstärkningar och S<t småningom
a:'en uttryckliga anfallsorder från Fredrik IV. Den 5 aunusti
· 1 J:>_,ab en till sjöss m ed 21 skepp jämte 6" frecläc r f"or :llmra
gtck
,
· el,r e f' a r·tyg,· oc l1 morgonen den 8 rapporterade
och mm
gatter
h
fr egatte r a tt den .s venska flottan l[tg till a nkars vid Norelp erd,_heståencle av 20 skepp och 6 lätta fartyg.
ta]· -:'1 skola ic~e här fördjupa oss i det följande slagets deto/ er. Sparre latl;tde emellertid , och dc båda jämnstarka flotk na styrde för en laber nordv~istlig vind m ot nordos t ' svens..
arn a . l"
~ - Sinden pågick i sju hetsiga timmar S<tsom en

:ns

') Frans

r..

BL·ngbson: T\ ar]

XII:s lt'YJUt<l. <1<•1 II s. :}\)1
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lanu:varig arti lleriduell och a vstannadc p a k vällen p a .. 1.1
~
~ 'nu
av amn1un ttlon sbnst. Bada s td orna ttllskrevo stg seg t>rn. \le
Spar re gick tiil KarLskrona för reparation och förr åcb ko n1pl Il
..
'
.
C[,
tcring medan Ilaben ankrade under Rugen pa svensk a l lo tta' Il\
förutvarande ankarplats. Några dagar senare segJude iiven
han lill sin bas, Köpenhamn. 1 ) Sehesteds sjöstyrka Y:ll he l'riad
och kunde nu utan att störas fortsätta sin verkc;amlw l i skydd
av den strategiska seger, som danskarna otvivelakti gt ntn nil.
Det för S tralsu nds be lägring avseelda svåra a r l ill l' riPt ~
80 st. 2-l punds kanoner ooh 40 mörsare - had e rr ci e~n i tnaj
och juni skeppats från Ber lin och KListrin till Stettin. In nan de
svenska sjö-stridskrafterna på Stettincr Haft' och i GrPif's \\' alder
Bocklen nedkämpa t s eller undandrivit s sam L Rudcn o c h Peenemi.indc skansar förstörts kund e emell ertid elt dy lik t l'ii rl'lag ick~
verkställas. Seheslcd h ade redan måst konstatera att hnm slriclskral'Ler voro för svaga alt tilltv inga sig genomfarlen i Osttid
och a nsåg sig behöva avvakta ankomsten av l"örsUi rl· ningar.
Under mellantiden detacherade han en del av sitt l'ör !.a nd !iii
S tcttiner Ha f f fö.r o Lt b ekä mpa U nbchawens floll ilj, ,_, Hll uppträdde så verksamt att man befarade en kupp mol Ste llin. Siadens besättning hade därför i juli förstärkts med 2 h.lla ljonci'
oc h 7 sk\·adrollcr.
Den -± augusti inlijplc nämnda detacherade l'örh an d, som
beo; tocl av fre<ratten
.Suensku SojJhie l skollpråm, 2 ~nauer och
u
'
.
2 barkasser under lwfäl av k ap ten Boysen, genom Swi ne in i
Stcttiner Haff. Den 8 påt räffades och anfölls de n ~ ye nskn
flolliljcn , bestående av 7 mindre fartyg, vilka intagi t shill·
nincr i förträngningen mellan Stora och Lilla Ibff ; chi nskarn<l
b
.
.c ·
l , ·[· d j
blev o dock t-tllbakadn vna. Dagen darpa sand c Se tl s e
fregatt och 2 galiolcr till förstärkning , och besättnin g trna ~n
1
dc danska fartygen kompletterades med preussiska och sac •
·Ji 1
s iska so ldnter. Vid nu företaget
anfall tvangs
..
. . U nbeh:nwn'
drau:a sig tillbaka , varvid han avlägsnade ulprickn ingl'll · ·
j ·C·
att förföljandet blolt gick langsamt framåt. Unheh a\Yl' 11 ' .
~
'i 'il 111
kacles rädda alla s in a fartyg ur elen hotall(]r ombnm Jn ,..L
u
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F n ger, a. a . .s. 7G.
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. Grcifswaldcr Bodden, trots de svåra navigeringsförhållandena
b elden från baller icrna vid \Volga-st, som under tiden fala~ i preussarnas händer. Först den 12 augusti n ådde Boysens
l~rband Anklam , där han å tersände en del av sina fartyg till
~ehested och m ed [ttcrstoden av slyrkan, nämligen l fregatt ,
skottpråm och 4 barkasser, avseglade till Stcttin för att över1
"'l konvojeringen av den första artilleritransporten genom
l~·
peene . I mitten av septcmlber had e hela belägringsartillt>ri et
framfört:,; till Anklam.
I slu tet av augusti föll Pcencmi.tnde 5kans efter clt glänsande för svar. >> Med trumeld , granatka~tare , handgranater,
spanska r yttare och minsprängningar överensstämde förberedelser och stormning förvånansvärt väl med förfaringssättet
under värld skrigets skyltegravskrig >> .1 ) På båda sidor voro
förlustern a utomordentligt stora.
1

L

Eröv ringen av Pcenemi.tnde skans tillförsäkrade de allierade herravä ldet över bcln Peene ända till Huden och skingrade farh ågorna för c lt svenskt återerövr ingsförsök mol Usedom.
I .slu tet av augusti och början av september anlände de
för Sehested avsedda för stärkningarna , bestående av ett specialbyggt lini cskcpp och dc tidigare omnämnda norska galä-rerna. Till en tid hindrade ofördelaktig väderlek med hård
rästlig storm etl återupptagande av genombrytningsförsöket i
Osttief. För alt k unna vara åsyna vittnen till det viktiga förclaget togo de båda a llierade monarkerna högkvarter i en liten
ort på Peenes viislra strand mitt -emot Peenemi.inde skans och
bodde tidvis i tält på Uscdoms nordspcts. Här blevo de en
tnorgon beskjulna av svenska fartyg från Bodden och måste
hats över huvud överge både läger och frukost.
Då Huden visa de s ig för o;tarkt befästat, beslöt man slutligen att bryta ige nom i Neulief. Delta hade visserligen spärrats
~lledels t -ett antal sänkta fartyg, m en Sehcsted hade kunnat
astställa befintligh eten av en ränna genom att iakttaga de
~rtygens manöver. Därjämte kom han i besittning

t

1

)

Hugc.

-

30,!-

av en lots från Ruelen Yid namn Peter Holländer, son 1 l'nJ·.,
uppgift blivit illa behandlad av l'ivcnskama. :\led ;\() l'~n·i~.t
till sitt förfogande voro danskarna vida överlägsna dc '>atni:;:
de svenska loknlstyrkorna, som blott omfattade 8 eller !l f-t,·t
, . Y"
"'
däribland blott en skottpråm.
Vid en tillfällig förhällring i väderleken lyck adl'•s· elen
danska flottiljen under nallen den 16 september alt niirm a si"
på i' avst<'\nd från Neutieb in lopp. Under växlande m en mes ta~
dels o-stliga vindar dels kryssade, dels varpade dansk arna när.
mare, och den 20 september kunde m~m börja rensa f: tn-att.
nct från hindren. Slutligcn stod man elen 23 i inlop1wh iist r~
mynning. Kl. 0300 nästa morgon gav Sehestccl signa l till
framryckning och förflytlade sig i en slup från farlHi till far.
tyg för att giva eftertryck ttl sina befallningar. Som icke alLt
sjömärken bortskaffats, gick flottiljens förflyttning tii mlige 11
Hitt, ehuru elen var utsatt för häftig beskjutning från dl' s\·enska sjöstridskrafterna och ålskilliga fartyg grundställe pa ~ a n d.
bankarna och försänkningarna. Alla kommo dock fl oll igen,
och f r amryckningen fortsattes hela dagen och nallen .
Kl. 0100 på natten den 25 september n:{ddc danska rna:;
tätfartyg rännans västra inlopp. De svenska flottilj erila hade
varpat t'iig tillhaka och intagit lägen ett s tycke från detta, men
deras eld kunde icke hejda de kraftigare danska farl ygens
framryckning , och de ledo avsevärt, sedan eldav:, lån de l ned
gått. Mot middagstiden hade 3 danska fregatter ko m mi l sa
långt från grunden att de kunde sätta segel, och då yn r det
slut med motståndet. Genom en skicklig manöver lycl,adcs
Unbehawen rädda 4 fartyg i skydd uneler Ruden, und er del all
2 fartyg nådde Stral.sund. 1 ) 3 fregatter") flydde in i Gn ifs,Y[Ji·
der Boddens nona vik, där dc visserligen lägo i säkcrh l'l under
skansen Stressow, men där de blockerades av Schcsled.

Så hade de förbundna slutligen tillkämpat sig herr aYiildel
på Greifswalder Bodden efter av Sehcsted skickl igt och cncr·

-

r)å Usedom
. kl utförda operationer. Dc båda konuD•'arna
o
<1 15
firade i vederbörlig ordning den stora tilldr ugclscn. ~är Sebested en ay dc följande daga rna kom i land , hlev han av
f redrik IV utnämnd till amiral.
Seh es ted t1!1såg med hänsyn till svenska huntelflottan, som
när som helst kunde uppträda härstädes, del icke vara rådligt
att transporlera del för Siralsund aw;edda artilleriet genom
Neutief. Ammunition och förnödenheter fördes därför sjö .
vägen på Peenc till Greifswald. Och nu kunde man på allvar
taga itu med övergfmgcn till Hiigen.
Redan i april hade förberedelser börj a t Yidtagas i Prcussen och Danmark för s::nnlandet av a lla slag:,; fnrtyg till de tta
företag, men först i början av september hade dc sammandragits till Swine . Efter Greif.swnld er Boddens rensande fråil
svenska örlogsfartyg rådde en längre tid då ligt väder, så aU
först i mi t ten av ok to ber infunna sig alla transportfartygen i
inskeppnin gshanl'narna Grcifswalcl, \:Vik , Eldena och L u dwigs burg.
F ör trupptransporten avsågos sammanlagt 150 preussiska
och 156 danska fartyg av olika storlek; djupgåendet skiftade
mellan 0,9 och 3,1 m. Härtill kommo ett 30-tal trängfartyg.
Dess utom medfördes ett stort antal grundgående, mestadels
små bå tar avsedda för urskeppningen och lruppcrm1.s landsättning.

Fredrik \:Vilhelm I utövade högsta ledningen av företaget.
Närmast under honom erhöll furst Leopold von Anhalt-Dessau
b~fälet över trupperna, amiral Seheslcd över transportens framf~rande och tryggande till sjöss. Vissa .stämmor började yrka
Pa företagels uppskjutande till nästa år eller åtminstone invänta en avgörande kamp mellan dc svenska och danska huVudflottorna . l\Ian började frukta ett nylt uppträdande av den
~enska flottan , ty dess .spaningsfartyg hade sik lats vid Ri.igen .

R~.~ 1_ o~tob~r hade _da~1sk~ fregatten Vita Örn (er~:,rad vid
heJ ge t Hc1dc) vant

1

stnd med svenska skeppet Oland ost

f.~ J asnmnd , och ännu ett svenskt fart y u- befann si" vid till -

0

' ) E nl. U nger gingo G f r eg atter till Ruel en (a. a. s. h7).
~ ) Un el er kn11t en Blum en 1. R t;gc .
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' et i närheten .
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Danska flottan hade visserligen förstärkt s med K engel
ka s k epp, men man vagade icke förutsätta , att den un dL' r rtl~
förhållanden var i stånd att förhindra överförand et av fiirstä t·k~
ningar fr å n Sverige till lhigen. Hittills h a de den sys ~lol iis 1e.
gat till a nkars i Kjög cbukt och ick e en s övervakat f arva ttne
och s k å nska vallen. I börj· a n av oklohrr lJl evl
mellan Rl.igen
'
Haben ersa tt av gc ncralmniral Gyldcn löwe; flottan för h le \· lika.
fullt t i Il a nk a rs.
Unde r tid en had e försvaret s tär kts p å Riigen så go tt rr.
sursern a Lilläto. Karl XII var oav lå tligen Yerksam, rek og noscr.
radc personligen möjliga landstigningsplatser , ord na d e' hL'Yak.
ning oc h försvarsan s ta lter längs kuste rna. Till öns oml'clelbara sk ydd stod o omkring 3,500 man till förfogande Iiir uto111
1
Stralsunds garnison jämte 12 fältkanoncr. ) Förstä rkn ingar
voro därfö r högeligen av nöden, och konungen metna dl' enträget deras översändande uneler skydd av ·örlogsflottan .
H.cparationcrna av de skadot·, som denna åsamkats i slaget vid Ri.igen d e n 8 augusti , togo emellertid så l~m g tid i :msp rå k på grund av brist p å arbetskraft oc h materiel a \· alla
~; lag , a tt a nlliral Sparre föi·st i slutet av september h ade sa mlat en es lwd er av 16 skepp och :i fr ega tter p å Karhkro na redd.
Ogynn s:nnma vindar förhindrade ullöpanclct ända till dl' n 1\l
oktobe r, men flottan k om l'j längre ä n till HanöbuklC'n. Härifrän sökte elen fö rgäves vid upprepade tillfällen uppna Hiigen
m en d re vs för varje gång a v sv[tra stormar till ba k a under
Hanö, ja L o. m. Lill Ka rls krona en av m ånael ens sista daga.r.
I mitten av november företogs åter e tt avseg ling sför ~iik men
med .sam ma n ega ti va resultat Då förråelen hörjade l r~ la och
sju ldigh e t uppstod bland b esä ttninga rna , beslöt man a tt under
hösten verkställa undsättningsförsöken med e n das t sm ilrrc för·
band . Dylika för sök ulföreles ända till mitten av d eccmhcl'·
Dc a llierade svävade emellertid i okunnighet om s ven sk~
flottans olycksöden och räknade med de ss snara up pl riid nndC·
' ) Cl l' twral stn\)(' n, >l. :1. ·' · !JOo. -· Hug-P ht•r iikn ar ~ t .n \. :lil
4000~:-iOOO n1nn.
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peJl lå ngt framskridna arstiden kunde även tyra ÖYerskepp1ingcn över Greifswa ld er Bodel en och land s tigningen på H.ii :,en, varför röste r å ter höjd es för företag ets uppskjutand e till
följand e år. Fredrik ·w i!h e lm I torde böra Li!!de las ära n a v
ntt de uppgjorda planerna slutligen genomfördes.
Un der sista h ä lfte n av oktobe r samlad c's de för landsli" ningen avsedda truppe rn a i Grcifswalcl med omnejd . Inskep~ 
ningcn i ovan angivna hamn a r p åb örjades den l noYemher
och utförde s efter i d c ta lj uppgjorda planer. Den D på kvällen
roro alla truppe r med tillhörand e fö rrå d ombord , nämlin·en
"
noga räkn at 12245 man infanteri , -Hl74 man kava ll eri , 2() kanoner , 26 ammunitionsvagnar och 51 R:1 hästa r. Den 1O och 11
novemb er embarkerade preussiska r esp. dansk e konungc'n p ~t
rar sin galär.
Förb e rc clel~;erna för iin·rskcppn in g och truppernas la nd sättning träffades mccl den största no"·"rannhet och "TLm clliu0
het. Bland annat u tdelades e n på tyska och danska trYckt
sign albok till de högre b efälhavarn a n ed till regcmenls~h~fer
mt. P å varje transporlenhet var e n sjöofficer a vde lad såsom
transporlofficer. Slark bevakning avdelades mot dc k va rva rande sven ska fartygen. Ett mindre _,s kepp, :1 skottprama r
jämte n ågra smär n' fart~·g b eva kad e Cnbehmvens förhand vid
Ruden, vars dådkraft man lärt s ig respektera. Ett specialbyggt
skepp och några snaucr förl ades t iIl Palmerort i v~istra delen
~v Boddcn, medan n{tgra lätta farl~· g bevak ade Blums s tnka
1
sjöns norra deL Es k orter ingen av tra nspo rten utför d e-s av
"alioter ' bo·aJärc'r
n å"Ta
skcJ)p , l fre~atl:j.äJntc
ett specialb 'yggt
;:"")
;""'
'
..._,
.._L
och snauer . Sehestcd förde sin flagg på fregatten Kwnrw.
På eflcrmidclnge n den l l november Eittnde transportflot \an ankar för en lätt syd lig vind. Sn ar t ökade C'mclledid vin :en, och man ankrade. Tidigt följande morgon sa lte ma n
Igång igen i utmärkt väder och vincL Efter l'Lt par timmar
.. en s\·ensk
. Palmerort, dar
0'10
. or. ten "'
ankrad'
om
·'
,t,
sk c e L.t a nsp
'. ans var anlagd på udden. D e t \-ar här sve ns karna huntcl ·
c
· · ·tng , ty saclan
.. Lacl e en l a n<1sttgn
sak]in-e
ulförts p å
hade
u o n van
etta ställe' s{Jvällf)7 8 som 1712. Ankringen var C'mellrrlid nu
~u

~
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1
anedd :-;om en vilseledande nwnö,·e r. ) Sehesleds :w ~ i kt V·
att under natten landsätta ungefär h ä lfte n av infant e ri et 1 1<tt
de!Dt båtar och under skydd av örlogsfartygens eld un gc['ä ~ ~~~
längre nordvart. Två dagar tidigare hade det varit f ulllllane
lii t ;;,, '
sa mau räknade med mansken. I vi lseledande svfte
Cl)
"
J
Sehested l skepp och 2 fregatter demonstrera ulanför Pa l1ner.
ort och rekognoscera stranden d~irstädcs.
Kl. 0300 på nallen den l 3 nov ember embarkerad t· inJa.n.
leriet i landsättningsbåta rna. Det var mörkt t ill följd av l1loln
och r egn , och en frisk SSO-lig vind förorsa k ade ovän t~ dc svi\.
righeter. Slor förvirring uppstod , båtar lade omhor d mecl
varandra och en rammades ·Och sjönk. Sehestcd b lev l Hillgen
att giva order om. Merembarkeri n g på transportfartyg"!\.
Dc Lva följande dagarna blåsi c det, i synnerhet p a nii. Llerna , da en del transporLfartyg råkade i drift. ~Lm bc slii t dä rför a lt uppgiva företagets utförande nalletid ooh i stället landstiga vid dagsljus. S;'tsom l andstign ingspla ts valde m an bukten vid Gross-Stressow, som g·cnom en ö var n a utiskt vii! skyeldad och i övrigt ägde lämpli g str and och vattendju p . Dc
~törsta tra nsportfartygen kunde närm a sig ti ll 400 m . fd\n
stranden, de minsta till l 00 eller 50 m . På nrorgonen den l ~
noYcmber genomgick Sehestcd personligen planen fö r Janelstigningen med befäl ha vm·n a på transportfartygen.
Den 15 november på morgonen mojnade vi nd en efte r en
blåsig natt och drog s ig till SV. Man b eslöt att verkställa före·
taget , och medan de med kavalleri lastade fartygen dcmons tre·
rade utanför Palmerort och Grahow, satte flotton i ön ig t Jd.
1115 kurs pa Gross -Strcssow. Regn och di s igt väder d old e ma·
nÖYern fntn land . Kl. 1430 ankrade Sehesteds flaggsk epp ]{ro·
nan såsom första fartyg ulanför Gross-Strcsc;ow p:l. k nr l J;a·
nonhåll från land. ")
2
Vid Gros>S-Stressow fanns blott en svensk posterin g om
officerare och 20 dragoner. Hun1clkrafterna voro smn man·

1

1)
]{ugc.
") G('JWl'al.stahen. a. n. ;;. 901 J g<'l' <' Il YUSl'ntlip:t
fr1m här ovan skih1r arlc tilh·ägag-ångssätt.

8Y\· 1 kt l l

1

t
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·adna till Zuckerh a lYön med skansen Palmerort, dä r Karl XLI
d.1 o ]länsyn t1·11 c1en r··1en L1·1ga t·lottans uppträdande Yäntadc ·1tl
<
·
'
..
.
n1e d
dsti gnn:gen skulle aga rum . Na go l mol!Ståncl kund e så lun 1911
dil icke bJudas, utan truppernas la nLlsättn ing kunde snabbl
och planmäss igt äga r um . Kl. l 7:30 hade hela infanteriet kom )11it i land och kl. 2100 huvudparlen a \· artilleriet. KaYalleri e ls
]und sättning verkställdes på natt e n , så att omkring 2000 ryttare
befunno sig i land sent på nall e n, da svenskanw 6 anfall avbrö t all verksamhet und er längr e Lid . D e n Hi november kl.
t300 befann s ig em ell er tid h e la lanclstigningsst~-rkan i land
på Riigen, kla r a tt marschera.
Sedan d c alli crad ei'i la ndsti gning var ett f ullh o rda t faktum ,
rar verk samheten till sjöss så gott ,-;om avslutad . Det ligger
icke in om ramen fö r d enna upps ats att s kild ra str idern a på
Rii ge n i detalj. H ä r m å blott n ä mnas a tt Karl XII unel er
natten ans a ll e e-tt dj ä n ·t a ngr epp mol d c a llin a d es starkt [)('fäs tad e läger, ett angrepp av elen a rt, som b lott h a n kunde
åstadkomma. Ef ter en häftig kamp blcYo svenskarna tillb akadrivn a , och konungen . som bli vit så ra d i bröst e t und e r s tr i den, h ega ,· s ig m ed Merstoden av s in styr ka till S tralsund .
U nd ::~n för unelan fiillo d c svenska skan sar na i fiendens
~'·tJ'c "''händer. Dc i Greifsw a ld er Boddens n orra del li•"'arld
nt"""
ngre
lä
ej
e
kund
Ruelen
be:-;ältningar.
sina
aY
es
nd
brä
~~:gen
haltas. Unbc h awens förhancl därs tä des, 5 fr ega tter, 1 s ko ttpråm, l bombkils och 5 mindre farlvg, Log garnisonen omb ord
och gick den 21 n o vemb er till sjöss och till Sve rige. Rud en s
skans föll ocSkaclacl i dansk a rna'S händ er, då luntorna till
vonl
i luften
vanned elen skulle SIJränn·as
garna,
sprängladdnin
·- '
t"~
._
\' c
flols
ted
es
SC'h
_a~a och obrukb ara. Den :10 nov emb er erhöll
hlJ order a tt å tc rYä nd a h em men måste på "Tuncl av on·vnn t" ·
t>
.
. ..
.
··
sanl ·· l
vac er le k ove rvmlra 1 farvntl n et Yid Stral<Suncl.
sid _Stralsund gav sig ä nnu ej, belägrad och bl ock erad på alL1
01
· De n 22 d ecember lämnade Karl XII stad e n och to" si "
,
t>
t"
.
.
. .. .
Pa en l. t f'
J en a rk os t med m oda genom Gell en till 1Iidd e n-see som
..
,
..
.
.
. .
annu
ke . var besa tt m en l1t en wcnsk lrupp s t~-rka . Har embar, lade k onungen i ga li o ten Vnlj'isken och gick till sjöss. På-

följande dag mötte brigan Line n Snuppo p p , som jämte ett <t. n.
nat mindre fartyg under någon tid luyssat i farvalln t'l l'ö r :lit
hemföra konungen , och elen 24 december tidigt på m orgonen
n:iddes så kusten i närheten av Trälleborg.
Samma dag lämnade amiral Taube Karlskron a mect .J
skepp och ett antal transportfartyg för Stralsunds un d ~:ittnin ob ·
Efter två dagars segling anlände han till Hidclensec, Yars be.
~; ~i ttning ombord togs, varefter han fortsatte till vVisma r. då is.
gangen förhindrade Stralsu nd s angöring. Denna si !>ln ii mnd~
stad had e i övrigt r edan fallit. Omedelbart efter Karl XII ::ty
resa påbörjades kapitulationsförhan cllingar, och den 28 de.
cember intågade dc allierades trupper i staden. \Vis m ar däre.
mot höll sig efter dc moltagna förstärkningama änn u i flera
månader.
E. Sp ens.
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Uppgifter angående främmande mariner
(U F M n:r 5/39)
h iimta ck ur Jack- och dagspress a v .Marine ns pressdC'h lj
undl'r tidPn 1(] april-15 maj 1939.

Innehållet i här återginm uppgifter står helt för de som källa
a.ugiYna. pres~organcns räki,ing.

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelse r m. m.
Jämförelse mellan ö-rlogsflottor.
Sist n tid l' n lta r i preessen Itublice rats jämfö relser mel Jn n <le• sjö·
militära st nkor. i'Oill koncentr e rats i Medelhavet. D e n s nn bbltd . med
Yilken cles~·a st~:rko r kunna omplaceras, och den h e mlighet. med vil·
.. rst•r
l
. tt as , v1sar
.
l
·atJlJortcr ''iro <-o·anska
kcn dL·ra.s ror
nmla
a tt ccssa
1,
osäk ra .
Eng•·Ls- ka ami ralitdd kan siinda till Gibraltar eller Malta en·
17
·· e]· J<>lt'll
·
·· a l1etn m a 1· 1-.r
ltPter s om ratt
hor
J-01118 f lee t·, en t·+
:J~~ esl··vlcr
·,"
" år
,
t•
l
o
•
• l
l
1'· t'i!l1Jil3
t i \l spans ka farYatlt•n: Jnmska marlllStabon
.;:an a Slll SlC H 1 ·' ' •
s ig för att lörsEi rk a s ina s tridskrafte r i M:cdelh:wet. med fa rt,· u: ull·
hörande Atlanterc•,s kackrn oo\1 tvärt om .
]et
Då det ä r sd\r t aH avgöra Yärdet av dessa r ap porter. kn n. c .
i ställ et. yara inhL•ssa nt att i kort.l1 et Pr inra sig s tyrkan a\· tJ,• nkt~·
.gastP s lonnaktsrlo1
l av· en l lP t'·
l' · l ,· o·g nul·i
tom a mec l utcs l u t.ancP
E L unc ct.
D(•Jl l janun ri 193fl Yar Yl'rkliga tonnag et a\· r a rt~·g l 1J <IllO'1
:franska , engL ·lska , t~·ska och italiPn s ka m a rin c ma:
FrankrikE': 343,000 ton + 900 ton äld re f a rtyg.
Englnncl: 1.106,800 ton + 2.20,000 ton äldr o fart.vg.
T,·s klancl: 184 .000 ton + 30.000 ton äldre 1" artYg.
Jtnlic·n: 40'i .3'i0 to n + 'i0.800 1nn iilclrc fnrt_,·g.

'· ::.c,
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Efterföljande blwll vis a r ck olika l"artyg.sklassc rna förd c·lacle p li
\änder. Enelast moderna fartyg· , so n1 icke passc·rat å lcl e rsgriinscn,
1:t>SP· ,ed tagn a. Ett antal fart~· g. ,·ilka äro att anse såso
m öve·r å ri ga,
1110 ..11 u kvar
i lin .il"ll och kunna ännu !!·ö1·a u·od t "Jiinst. Ddt.a är
·tå al 10
~
~
,
' .. '., J·ilt ±alld m C'll lät t a kt·~·ssart• och ja gare, sa m t dc Pngc•l ska oci1
o
5at.::. \
jla l .Il' 11~- ka uhatarnn.
Sla.gfa.rtyg: T vå a v c] p franska s l agskcpprn »Courb<'t» och »P a. (29_,000 ton) niirm a s ig å lclcrs gräns<''ll och användas s3som s kolns»
>lrtyg. >> Provence», >> BrctagnP >> och >> Lorrainr >> (2.2.000 ton) till f ör±lottan 1916 och ombyggclL·s å rPn 1932-30. D c äro lwstyc kacl c
uwd 10 st. 34 cn1. kanoner: >> DunkPrqu C'>> och >>St rasshou rg» (26,000
ton) t i llfö rd c•.s flottan 1.93"7 och 193R och äro i>Pstyckadt• mPcl R sL
R3 cm . kanonn: ch·ssa G fartyg t ill höra Atlanteskadc rn.
M1·cl s ina 1.) s la.gfart.1·g äg·c·r Engla.nd Pil förkrossa ncll' ö\·c rl ägsr·n·
het. övr•r a ll a. dc-· ÖVI"iga Puropl·iska rlot1orna. Dessa farl"yg s jösattc's
mellan 1913 och 1920 oclt clP älds ta av dem äro full ständigt ombyggda .
Om lllan u nelantar »Hoocl» (42,100 Lon) ha va (\p ett cleplacPuJC•nt p:\
~9,000-33,300' ton.
Dct"as hu v udlwst~·o kning IJ Pst.i\1: av 3R P·ll<:•r 40,6
em. kanoner.

:\rs

Tyskland s Jc· 1n s lagfa rtyg äro fullt moderua.. De t r e Dcutschland-skeppl'n (10,000 ton) s>jös attl's :1931, 1933 och 1934 och äro lwst)·ckack m ed 6 sf. 28 cm. kanmwr. >> Unc,isena u >> oclt >>Sc h.arnhors t»
(26,500 ton) hava 9 s t.. 28 cm. kan. Italiens 4 s la gs:kPfJ P äro gam.la.
D8 båda Cavour-skL''[JJH''ll (23,620 t·on) omlt_vggllPS 1935-3"7 och clP två
Doria-fa rt.)' gPn (21,500 ton) iiro L n. unck l" ombyggnad llll'll arbdPt
]Jå det <'na av dl'ITI t:ordl' nu 1·ara avslutat.

Ha,J:t garfa.rtyg. Frans ka och (•ngt·lska llolton1a cli ~ pom·r a r·n c\ast.1 n.vb,rggcl hangarkr_,·~san• : ck "7 anclra iiro relativt gamla. 'i'.\'Sk la nd och Ita li en hava ännu ini·Pt i'a rt.yg av rlc•nna klass i tjänst.
Tunga. kryssare. FrankrikP och It.aliPn h a sa111ma. antal tung a
h .v&sa rp, a ll a av d0't hög3ta tonnage• som tioHavta ld tillåtc•r. D c iirc,
alla bestyckad ~ 111<:>·d t; s t. 20,3 cm. kanc,nPr. England har Fi liknan dp fa rtyg. Sc-x av Frankrikc·s s:jn t unga kr.vssaro til l h~ra MedPlhavslsk ac\prn.
.

Lätta kryssa,t·e.

Tysklanels sc ·x hitta kry5sa rr iiro konstruc•radc•
.Mr d und an tag
f~r >>EmdPn >> (5,400 ton) äro dP på 6,00() ton. 0 0 ha und an för unelan
båc\ 0 vad b<:, träffar l'aLJsarskvc\d och aktionsradie. Dc tol v
forbättr:J.t.s
~
~nska lätta ki·~·s.sa m a äro på G,R00-"7,600 ton och äro Ly1rgrla o'l r0n
u\3-.19'3(]. D<:> sista sex av L a Galissonierc- ty pen ha. visat sig besitta.
iin°1n. 01'~l...ntligt g c da Pgf'nskaper. Utom d0 23 lä tta kr.vss:uc•, som
iiv nu PJ fa ll it för ålcl e rsstn·ckPt, äger Engl al)cl ett lik a stort nnta l
1
; :/triga fartyg , s om ännu iiro i tjtir;.s l.
ldslcrif t i Sjö·u äsendet.
21

;~otn de gränser, soHI uppdrogs a v VPrsa i IIP~·f reclcn .

19

.
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Jagare och torpcdbåt:u:. På grunu av o att dessa_ iarty s __<i ro 1\Jk
i olika mariner ä r det mycket sva rt att gora Pn _Jilll ifi:itelse
olika
kct
mellan dem. De franska jagarn;; hava ett stöne tonnage <~ n vad 801n
är v anligt i andra marine r. Dc senast byggda hava ett Llt> placenlent
dc s nal dJaste l.
å :> 800' ton dc äro mycket s ta r kt 'bes tyckade, och
.
]·J
l
,
p _,
världen . Omkring hälften av de 32 fartyge n av ( cnna ' a '~ bliböra
Mcclelhavso skadern. Italienska flott a ns 90 jagare och torp edh atar äro
av mycket olika typer ocl1 striclsvärclc. De äro mellan 600 och l,00o
ton. England äger nära 80 jagare med e tt samman lagt t on nag 1, På
81,200 ton.
Ubåta.r. Man känner ju till vilka ansträngni ngar ~fy skla nll och
Italien gjort uneler sena l'() å r fö·r att lJyg ga ubåtar. Slffr<•l'n a visa,
att denna ansträngni ng nu börjar bära Jr uk t, men clc tyska ul·,ätar.
nas sammanlag da deplaceme nt understiger dock iransk a. i lottans
ubåtsdcpla ccment. England h a r 14 överåriga ub å t·ar, som n n nu äro
i tjänst.

j\u 1alet linj<"ske]lp på 3.3,000 ton und<'r byggnad är mecl sagda
i l, vilka fördelas sålund a :
(e
la]1 taou _Frankrik e : Tre J'adyg: Hicheli eu , .l l'an-Hart och Clcm('ncea u.
-- uto1n ä r stapelsättn ingen av Gascogn<' goclkiind. Dessa f art.ygs
3H cm kanon er i tvtt kvaclruppel u VUdbestyckuin g b<'31fir av H st.
]ipc;;.:.
torn fö r u t.
Storbritanu icu: F em fa rtyg: King George V, Prince of \\'ales,
Duko oJ Yor k, Bra ity och .l,•llieoe. Dessa fartyg äro bestyc kade med
JO st. 35,6 cm ka11011P r i tre torn: ett dubbrl- och <'tt k vacl ruppelto rn
fö rut san1t ett kv:Hlruppe lto rn akkrut.
Ty S~kland: Tre :lartyg: ]3is ma r ck, Aclmiral von Tirpitz och e tt
t~·cdj e, so m änn u <'j fått nallln. De Jörses- med 8 st. 38 cm J.;:anoner
i fyra du bbeHorn, två :förut och två a kterut.
Italien : Fy r a enhPil'r: Yittorio V<!H eto, Li!-1orio, Ro1na och Impero. Do hava ni0 3S cm k anon<' r i tn• trippeltorn , av vilka t vå placera fö rut och ett a kt<•rut.
J<'ö-rt>nta S tate l'll a: öc•x enhet<• r : Nortlt Uarolina, ·was ltington, India na, Al abama, Ma.ssac lms•• lts och South Dakota. Dl' hava nio 40,G
cm kan on er i t rippl'lt.orn, varav två förut ocl1 <'t t. akte r ut.
Ä do f ran3ka Jartygen ii r huvudbesty ckningen placNad förut,
som man r edan J'örut gjort. å de båda 26,000 tulls slagskep)ll' n Dunkcrque och Stras bou r g (K s t. 33 Clll kanoner i två kvadrup[W ltorn).
Dd brittiska 8\!Jiralitet d, som på Roclnry och Nelson (03,000 ton)
Jilace raclc al lt clPt svä rn artillt•ri<'t (9-40,6 cm kan.) i 3 tri]lpcltorn
fö rut, ha r på dc f <'-11! fartygPn av King Georgt• V-klass;•n åte r gåit
till att uppdela clct svä ra artilleriet för och akter.

Antal och tonnage i tjänst den 1 ja nuari 1939.

l

l

l

Ant.J

Frankrike

Slagfartyg ... ... 7
Hangarfart yg ... 2
Tunga kryssare 7
Lätta kryssare 12
Jagare ........ .... 70
Ubåtar ...... .... 76

l

Tyskland

Italien

Ton

An t. J Ton

An t. J Ton

Ton

IAnt.J

164,000
32,000
70,000
85,000
120,000
74,000

15
6
15
23
97
44

l 545,000 l

-

England

475,000 5
123,000 145,000 176,000 6
136,000 50
51,300 4B

Il, 106,8001

4

90,350

7
35,400 12
50,100 90
16,500 94

70,000
74,500

82,000

-

-

-

-

1184,000

l

l

95,000 1
73,~
J03,350

(Le Temps den 19 april Hl:39.)

cb
Slagskcpp på 35,1l'llU• ton under by g g mul i ,-~i r l den.
o
•·ck
'
·
B'
111
Efter s'j ösättninge n av cle båda tyska slags~'eppe1: 1~ ',' ' n!l er:
Ac.]111 iral von Tirpitz om 35,000 ton kan clot vma av JllttL'' 1 0 . , 95 1
ll Y f-'·
f
inra sig huru många fartyg av denna s torl ek som · ~ · ·.".,.er eP
världen Man måste då bortse bå de från Japan (varest man Ia ktl ll~oneP·
" "l·
·' "t·) oc 11 ,-,o
.
,. c1u n1
• hemligh etsf· ullhet a ngående nybyggnao<
,.,
rio-orös

J)(.

.Tap ans lll'mlighcl s fulla l!ållning har konJ111i.t signatiirm a ktern a
denna
3\' London traktat-en av '!PH 2.1 mars 1.9·38 att å nyo överväga
tra ktat, .som hc·g;·ii nsar rlephlc<·Jn<•n tet för n ybyggd a slagskepp till
35,000 t on . Dd. har res ulter at i <'tt protokoll av dr•n 30 juni 19'31-l,
Pn iigt vil kd. makl<"rna kunna .stape lsätta fa r1~·g· upp till 4-),000 ton.
Denna r iiHigl1l't har l1ittills enllast- lw gag n a l.s av US A, va re;;t
1Uat1 skall påhöt'ja två slags k<' J'l' um 45,000 ton uelt av Englan d, clär
~~~n skall hyg ga fyra Pnltekr un 1 40,000 ton, varnv h å (Liun och
lem<' raire) budget<'\ r d , l93S--3!) och två u ml<"r n ;i sta butlgdå r.
t Frankr ikl' ha1· lwsi~i llll s ig- fö r fltJ·. hålla s ig t ill f artyg p å 30,000
ton så länge som· d< ' övriga maktr• rna i Eu ropa utom Englrmd iaki:aga en liknantl l' .ståndpunkt .
(L<' T<'mps dl' n l2 a pril 1938.)

-
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Byggnadsprogram och budgete r, uppgifte r angåen de
personal och materie l m. m.
Storbrit annien.
Englands nya slagskeiJl'·
King G<'orgt· V och dess Iyra syskrl'art yg: L'l'incr· ol \\'nleR
Du kl' oJ York, .! C'l licoe och B<•atty, il a dt dl'placenw nt på :r,JI\11) lon'
D e komma att hc·styckas nwcl 10• st. 3::>,6 c m kanoner i tr,• t ol'll: nk tPr:
ut l'tt. k v aclrup]H?lt orn , oc h Jörut ett b ·adr uppeltorn 111C'cl. l'tt iil·<·rhöjt
dubhC'ltor n ; 16 s t. 13 cm kanonC'r i R club!Jl'ltor n : 4 mitt för dr· hihh
m as t erna oc h 4 övC' rhöjcl a Jnitt fiir d c· td s korstr·JH\l 'na. D>irt ill kom.
ma 32 st. 40 mm. luftv>irn s pjäser.
Mas kin Pril't lH'står aY oljC'C'Idncll' YattC'nrör~pannor oclt 1mLiner.
Särs kild o1ntankC' h ar ägnats d r• ra s skyeldmo t artill<·ri cld, fi,·I-d>o JJJI,t·r.
torpeLkr och rni nor.
Fartygr·n konlina a tt utn1s ta s mt•d 4 fl y gpl an i h ang ul ucli en
katapult· hc,läg<·n mitlskl'pp s.
Kin g Gc·orgC' Y är dPt törst a <'ng·c·ls ka s la g s lwpp, so m koll '1r ur·rats
att m<·Lliöra flygplan. Ov ri ga ;; lags kPpp , s om IlLL lllPdför a fi_,· g· JdHn ,
h av a f åt t cll'sSa såsom <'tt SC' nan· tillägg ti ll s in urs prungli g·;! ut rustning. Och d Pt ;ir eld förs ta lagfart:y gd, s om H\t.t bang ar a tt förvara dem i och katapu lt för clr·ras start. HangflrPr har n yli gt•n tillbyggts på någr a a1· el<· mod<•rnisP racl l' s lagfa r tygL''ll, oc h kat a pu ltt· r ha
ins tallNats på dC' rlL·sta av clP!ll unclr·r det s ist a årtiondP·t.
King G P(}rgP \' iir oc kså det första l'llge ls k a krigsf ar t.Yg·. öOlll
har svå r a kauonPr i KYacl ruppelto rn Nelson och RodllP'Y ha .-;itt svåm
artillPri i tripp<·lio m och alla clc• övrig a ha s ina svå ra kano nt ·r i <lub·
be.Jtom. Dl' J'örs ta kryssan•, som h a1·a mer än t\'[J kanon<-· r i d t torn
äro ck n~' b.Yggda Jartygell av Soutluunl Jt.on-klasse,n .
Annu för·c·ligg<'r inga cJptaJjpr bt>träffan dt' Ring Gc•orgt Y- kl as·
torpcclbPst _,·ck nin g. Torp<·cltu lwrna l1 a hort.tagit. s såY >i l på dt•
<•ns
s
älcln· s lags•kt>pp rn som på !il' s tora kryssa rna vid omiJ y ggn ad . Ehuru
torpPClrr ännu anses so m d<• m ·inclre fart~·g-<•ns sta rkast" Vll] J<' \1. ansr
dE' flPsta s jöo.ftic<·r a r <· det onödigt att ha va torpc•cllws t~'ckni ng pn
"
större örl ogsfartyg .
in"·
s
tlr··
J'rån
ig
s
kilJ'a
s
rfartvi!·
S'"Stl'
ch·ss
\'- och
GPor"P
Kino·
l'1 n
".._
J
t':'J
o
s k c•pp av sa mma cl.c> placl'mC'n t som hyggas i LTSA, Frankrik <•. Ita r
oc h T yskl a ncl, i dC't att dE' l1P~tyck as m C'cl 30,6 c m k a non Pr (nu·s pr~;
jekt il väg<·r 707 kg) i s tällc't fö r 38 C'll!•r 40,6 c m kan on<'r (vll _'
D enna Jca 1'11H' l· ,-n' J.dc:·
)
l;:g.
-rr
l
..
· lcb., e r vaga
.
oc l 1 1.,166
,R~l o .cg
prOJC'
Hll' dgJ ' "
r>mPclan cl!'t. ansågs att Ptt fartyg 1Jå 30,000 ton ich·
l 1' 1 ,. utn •·
..
<·n hes t.vckning nwcl tillräckli gt. anta l l;:anon<·r a v grovrl' .;-a 1 >l -
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Llien
t antingcJJ pansars kydclet, .larh•n, sj övärtlighe tt•Jt el ler aktions ra

b li r l il~an clP. 3.3,6 cn1 kanon pr ha också stö rre eldhastig het
de grö,v n· kal1brarn a .
_Men Ll en allra s törsta nyiH'teH i l'nge lska \'lottan ;i r , att man
. och m ed de nna Jartygs typ öv<• r går f r ån linelad e 1ill mantlad<' ka~oucr. Engels ka marinen har i dl't l ängsta last h ållit vid c!P li ndade
];nuoucrna , då Li<•,ssa ans<·s säk r an· i hände lst• av <'xp losion. P å grund
av elen alltm e r ökad<' porten hos modP r na sk<•ppska n ouer måste dpssa
!röras mycket lå nga. .jij k al ibt·r ä r Pj ovanligt. En sådan Jiingcl
fo rdrar en m ycket sto r li'ållfast lwt i längdrikt ningen och tillräcklig
sildan har <•nclas t. dt•n m a n tlaclt> kanont•n. D en lindade kanonen är
också betyd ligt tyng-rP . Käs tan alla kanoner som nu ä r o un ele r ti ll verkning för engel.·ka flotbns räkning iiro mantladE' .
Den n ya 3.),6 cm k anonen har en projektil , v ars p rm.sa rhr.v tancle
förmåga Övl'rtrii !'J ar 3R cm . kanonens.

~!;·igenom

;iJJ

(Tiw :N a va l Ch ronicle den 21 ap r i l l939.)

Sjösättnin gar.
SlagskeppC't Prin ct• oi Wal Ps sjösattes dl'n 3 maj i ]~irkr-mh ca d.
Om edelbart eft er s j ösättningt •n g jordes sl ipen kl a r för a tt s träcka
kölen till 40,000 tons slagskepp Pt. Tcmerair e.
Teme ra ire komnwr att kosta om krin g 10,000,000 pun ll och kommer att hå.Ji a 3,000 man i 3'i0 o lik a bran.sc li c r sysselsatt a i m e r a
än 3 år.
Prince of \ Valt•s ä r Ll e t Jemte Jart,y get, som burit Lletta namn
inom engelska Jlo ttan .
(Thr D n il y T el cg raph den 4 Jllaj 1939.)

Han garfartyg et Illus tri u us s jösattes d t•n .) ap r i l på Viekor-A rmstrongska var vet. i Bano11·-i n-Furness .
(The Gnitl'd S<·rvict>s l{pvi l'w den 20 april 19:39.)

Den lätta kn·ssaren Bnnavl'nt u!'(> s j ö.s a 11 es dPn 19 ap ril. D ess
epJacemcn t ä r 0.4i"iO ton.
(Hu Yuc1s tadslJ lacll't. den :20 apr i l 19:39.)
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N ybygguads verksamheten.
Förberedelser vidtagas uu rör att gcno1uföra det: Yäl d_i;,:a llott.
_p rogram Jn d. i ii n nu snal>ha re tukt. Detta beror va am n a l ite te
önskan att kunna föncrkliga planc·rna på handelsskydd un dt•r kti
Dessa planc•r ha gjort myckC't stora iramsteg uneler de två si.,t,\ åre!·
Någon gång i juni skola kölarna sträckas på 20 n~·a \li iO.tou.
t•.s kort:lartyg av hC'lt uy typ - lik a stora som förkrigstid t'n-; jagar~
-och dc uppges va ra dL' snabbaste, biist bestyckade och C'l' i't·kt i,·aste
i sin klass i någon f lotta.
Kontrakten för <lPssa fartyg voro klara inom mincln· ii n <· n 111 ~.
nacl cHcr clct de heslutats av parlamentet tidigt i mars, 111 <'11 t•nligt
gä llanclc Jlottavt.al är England :J:örpliktigat aft ge de andr a .-;ignatär.
makterna meddelande om beslutet tre månader innan kölar na ~ träc
kas. Eft såda nt aygavs i mars, så att stapelsättningen kan hör.i:l i juni.
Drt iir emel lertid inte hrla histo-rien. Under mellant.idt•n samlas
matcriPlcn ihop och kont r akten För bestyckning och utrusl11inu· uppgöras, vilkc•t har till följd. att då h~·ggPt sätter igång, koJt lllll' r lattyget att bli. :färdigt på mycket kort tid. Alla beräknas ingi\ i ll ottan
dter 12 månader. De äro planoraclo av Sir Henry Goclall , ('li c[ för
marinens nyLyggnader, och representera en helt ny typ. D(• ko mma
att bli lik.a farliga för tic•ntligt Jl yg som för undervattonslnlt ar.
Omkring 80 % av s krovet skall svetsas. Det beklagas. att ~·tter
Ji garo detaljer rÖ<ranclo clPssa eskorttartyg e'j få offcntliggör n,; , ehuru
dc ii ro kända för pn1ktiskt. taget varjP amiralitet i världen.
Ehuru flottans J6i msta k ra\" för närvarande' ä r ska] 'n n<ld ar
(•skortfartyg och jagare, göra äVL' n clc tunga nybyggnaderna stora
framsteg.
FöljanclP fartyg· ä ro h~·gg cla, hålla på att. hyggas clll'l' iiro löre·
slagna:
9 slagsklc' pp, fom ptt 3G,OOO ton med tio 33 cm kan., f.n n 1''1 .10,000
ton 11ll'cl nio eller tiu 40,6 cm. kau.,
6 hangarkryssan' på 23,000 ton m.ccl Pn total kapaci ll't )'<i 36°
till 400 p l ::m,
2. 10,000 tons kryssar<' med tolv 13 cm kan.,
13 8,000 tons krysare med tols 13 cm kan. ,
10 :5,450 tons kryssare mc•d tio 13 cm kan ..
40 jagare på 1,700 t ill 1,900 ton.
Talrika ubåtar, huvudsak li gen aY ocpangåe nclc typer,
. '"
20 900 tons Pskortfartyg, s peciellt a \·sedda som l u rtv iirn ..::l Hr t~~
och Jör anti-ubåt.stjänst,
4 m in d re eskortfart,y g,
tAlrika hjiilp\'adyg samt Jnotorturpcdl.t\t,u.
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Vid a re ha 16 kryssare och 36 jagare av iildre typer intagits 5
. J;:a för att OJlliindras till luitväms- och antiubåts-Pskortfartyg.
dO~a detta arbPtP, utom det som utföres på de fartyg, so m omändras,
J{rfrtttar ett tonnagP, som överstiger 950,000 ton, en siffra som aldrig
011
~u't nåt ts i J:redstid och troligen inte heller i krig.
fo t Varj e 111ånacl an lända 80 nya kanoner, huvudsakligen av luft.. . tvrl till f lottan.
Protluktio·n skapacitct.en av dessa vapen har
\'8 1115 'J '
"kats med 600 procent seelan 1936.
0
1936 t ill ve-rkad e tro firmor eldledningsmaterieL Nu är dPt 28
ti nnor ocl1 produ ktionen har t.iofaldig·ats. Tio gånger så n1ycket farr •gsbestyckning leve reras nu som 1935.
)
(The Daily Telegraph den 24 april 1939.)

Engelska a miraliteh:t har gjort en beställning å 10 konvojfartyg,
upptagn a i 1939 års Navy Estimates, hos följande firmor, vilka vardera skola bygga ett par fartyg:
Yarrow and Oo, Scotstoun, Glasg·ow,
Samuel \Vhite and Oo, Cowes,
Al exander Stephen and Son, Glasgow,
Sco<tts Shipbuilding· and Engineering Oo, Greenock samt
Swan, Hunte r and vVigharn Richardson, vVallsencl-on-Tync.
Varj e fartyg har ett deplacement på omkring 900 ton, en bestyckning av 10,2 cnl kanonPl' i luftvärnslavettage och betydligt högre
lart än föregå ende ty per.
Samm an lagt 20 fartyg av denna typ ingingo i 1939 års program.
av vilka clP första 10 beställdes i mars.
.
(ThP Daily Telegraph den 12 april 1939.)

En gol.ska amiralitetet har gjort upp kontrakt om byggandet av
de 8 första jagarna av do 16 som ingå i 1939 års program.
S Två av de a fartyg skola byggas av Thornyeraft & Oo i vVoolston,
outbampton, rue<clan do andra sex skola byggas vid Olyde: ett par
1
~00. vardera John Brown & Co, \ViJliam Dcnny & Bros och Fairfield
' hlpbuilding & En g i neering Oo.
J Dessa fyra firmor skola snart leverera var sina två jagare av
avelinklassen (1,650 ton) och bestyckade med sex 12 cm. kanoner.
t. Det är möjligt att detta nya kontrakt rör sig om likadana farg, lllen det ii r också möjligt, att det rör sig om modifikationer av
På II oc]: I-serierna som byggts vid dessa varv, med ett deplacement
Otnknn g j,330 ton och en bestyckning av fyra 12 cn1. kanoner. I

J

-320 -

-321 -

vilket fnll so m hel s t kan leverans s ke på 1~ månadf'r förut-a tt
Jörseningar uppstå vid l<'verans av kano1wr oclt mate ri el.
(Tlw Dail y Tcl••graph <ll'n 17 aJJril 1!l;J\J.)

p] OJl,

501 1r

ska Il twl ö.sas av >> A lbacor P >> -t~·p,' n , n>i r dl'nna bö rjar l~' V<'··
l .. t

·as und er 10s en.

H . .11. rs. Ark Royal är deJ! fö rs ta ]Jangark ryss arl', SO!ll \'l 'l'kl igen
Llivit kons tru e rall för s in uppgiH. D en har ett 240 ml'tPr l ang t fly
däck, vi lket visat sig vara en m ycket tillfredsstäl lando lä1: gd fö r
garn a. Bestyckni ngen bestå r av 16 st. 11,4 cm kanone r .l la vl'ttaf\l'
som tilli\t a deras användning bå d•• lör J lac kbaw• - och lu it.Yii r 11 13Je](]'
oc h 32 40 mm autoo1atka n oJw r. Farty get. ;i r s kyddat a v ,.; i•lopansa,:
mot mcd<' lsvå rt arti ll e ri oc h l ~ar Jör.:> l>irkt u lllle r vattenssk yd d. Ett
maskine r i på 103,000 hkr. 111cd t r e p ropPlirar gav fa r ty g ci 1><1 Jil'O\'.
turen en Jart av 31 3 /, knop. H jälpmaskinerna äro lkls l'l<· kt rislia
och d<•l s hydrauli ska. Förut på 'llygd >ic k Jinnas tv å kata p11ltl' L' och
akte ru t stoppwire f ör landande fl ygp lan. H y draulis kt verk ande \·in•lskydd kunna om så sk ull e behövas fällas ihop och Higgas t Jata på
d äck, och 8 s t. tvåvånings hissa r t r ansporte r a dP h opJä ll da fl yg plan l'r..
Fartygschefen pås tår att a rran gt'lll.angct mt•cl a prop<'ll r nr (Y il krt
är ·<'11 ny het i brittiska flottan) gör fartyget. m ycket Hitt111 nn öv rerat.
1,400 J anclni n g ar gjo rd es under sista n'sa n ut an det mi nst n hes vär,
och vid ett. tillfä ll e hadu 9 f lygpl an landat ombord på H m im lil'r.
Bekväml i g h eterna ombord äro t illfrcclsställ anclc, <'lwru <lt• utgöra
dt myckf'i' svå rt problem fo r kons t ru ktö ren av Pt t fartyg . Y:ll'S besättn ing· l1cst å r av nwra hrfä l än mam;bp.
(Tlw Ac rop lam· elen !'i ap r il 1fl:l9.)

n;:

F l ottans fl ygs totala pe rs onal , inb<'räknat Llt>n so uL h åll•·r p!\ att
utbil llas ,ha r n u ökats f r ån om kr ing 3,000 å r l937 t ill un g diir 6.000.
En ny avllc lning ha1· bildats fo r kortt iclstjä nst.gö r ancl<' ol'Jic pr;HI'. Av
dessa komma s nart BOD att: va ra unrlPr utlJildning.
1987 utto n·os enelast 50 o fficerarP och 48 man a v cl••n il \·g antle
• ··t
b
pe rsonalen fö r utbildning, Jlledan Inot.sva ranclc s iJ'I'ror J'ör Jiin n >ll'
voro 507 oflice rare och 206 man.
Kontrakten för byo·gallllPt av 1lygp lan för <l <' sex n ya h nngar·
fartygen ha placnats, o~h a rbetena ä ro i :full gång. :Flr·r a ny a f]yg~
planstyper komma at.t mas.s l<evereras i å r. Drm fö rsta cl i visionrnA~k
Simaty p en >> I~lackburn bom ber >> komm er att tagas ombonl p,1 . kl·
Royal, då detta farty g åter väneh- r från .MeclPlh avct. Ett mannJa
de
p lan , tJw Roc», s kall just nu g enomg å prov.
' D e t. viktigast e torl11'cl- och J'jä rrspa nings planl't är f() rt rn:·a]Jl·al
n ral <l
o
•
.
l'
.
..
(Fairc.v) »flworclfJsh>>, r ii vr rkh ;;·t gcr. Jgct men 1 nagon man '

rel Ar 1\)42· ber äkn a;:; ]!c rsonalen vid lllarinJl ygct uppg å t ill m inst'
QOO och flygplanen sko la vara av lli Odc ·r na.st•~ typ.
10
' l41 Jiirar c av oHic<'I'S tjänstegr ad ha övergått till .flottan frii.n
f]ygvapn<•t. ... Av.dcs.oa. ha nu. 80 ge ~ omgått d•·n ;; pccin l kurs, so m är
öd vän di g :!or tpm s t~·ormg v1cl m arm fl ygd.
11
Antal et ofl:i<.'e r arc, s o111 Jr å n cll't. civi la uttagits t:ör utbi ldning· till
fö rar·C, är 116. D en tö rs t a ku llen av ch'ssa avs lu tar nu ~ in u tbil dning.
1(:11 sjöofficerare tjän s tgöra nu som fö r a r e och 132 som spana r1•.
120 o:!Jicerat<', som erhållit nnstä llning din'ld l r1\ n lll't ci vila
livet, hålla på ait uihild as till .spaJJHI'<'.
(Th<• A<'roplnn<' <kn 22 111ars 1989.)

Tyskland.
Det l:örsta hangarfartyget. med J ly glläck. Graf Zcppclin, sum sjösattes clrn 8 dec. 1938 v id Flottans varv i h:i·el, ha r d t stan da r lld eplacemcnt p å 19,250 ton , län gd<'n är 248 mder, bredel en 23 meter och
tl jupgåe ncl et 5,5 m ete r. Farten ko111111 e r att öve rst ig a 30 knop tack
vare strömlinjeform en. Farty get är ])('s t y ckat lll<'ll se.-.;ton n Clll
kano ner, av vi lk a åtta iiro placc r acl,e i dubbl~ltorn och dc övriga var
fö r sig. UndPrvattenss kycl clet och skycldr•t för fartygets vitala clPlar
ha gjorts lll ecl stor omsorg. Det är av.sdt. att taga omk r ing GO plan
och väntas bli l evP rer at 111ot. slutet av 1939.
Annu <'tt fa rtyg av amma typ kolll!ller att. sjösättas inom den
närmas te tiden.
(ProcPcclings, mars 1939.)

. Enlig t italienska floti ans årsb ok, som utgives nv n1arinlllinis k ·
net, skol a de s lags kepp, so m fö r närvarandP äro under by ggnad p å
Varv i T yskland, få ett. deplacement på 40,000 ton. Det har dock
va rit omöjli gt att er h i\.ll a bekräft<•lsc på d(•nna n;yhci'.
Den italiPnska Jlottans årsbok tlppgf' r likalcd<•s, att T yskland
,
1
b~tta år be r iiimar hygga 28 n.\' a ul!åta r. Antald. t yska undervatt enstar skuilf' ,;:1\ lunrl a uppgf1 till <'tt hundratal.
(LI' Teni!!S elen 10 ap ril 198!1.)

-
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Kryssaren Aclmit·al H i pper levererades elen 29 april fr an
& Voss va r v i Hamburg.

ttt

Fartyg~t, som löpte av s.tapeln elen 6 februari 19~;, h ar P\t clr,_
placement pa 10,00{) ton och ar bestyckat med
8 st. 20,.:> cm kana
.
Uer
1 ~st. 10,5 crn lv-kanoner o~lt 12 st. 37 mm lv-kanoner. Tor prclhc·styck:
mngun utgm-rs av f yra tnpp oltube r.

Aclrniral Hipper är det första fartyget i en serie tl å :J kr:-·s3ar
av vilka Ytterligare 3 ha SJ·Ösatts och elen femte ännu hl'l' iutw 1· se,
~
pa stapeln.
(Frankfurter Ze itung c\Pn 30 ar1ri l Hl:)~\ .)

.

.

.

F rankrike.
"Nl. Campinchi, franska ntarinministurn, !tar givit onh·r otn att
s tapelsätta 4 st. mindre jaga re . . Dessa jagare skola få et t <le pl acetnent på 1,000 ton och skola heta: Le Corse, Le Tunisien, L'.\lsacieu
och Le Breton. D e f yra fartygen kontma att hyggas i ~ nn tcs : de
två första hos Ateliers et chantiPrs de la Loire, de anclr a t \'å hos
Ateliers et dtautiers cl e Brotagne.
(Lo Te m. ps den 30 ap r i l 1!J:l9.)

Ubåtsjagaren C-41 s jösattes elen 2 maj vid Chantiers .:\n,·als de
Normandie i Feoamp.
Den utgöt· prototypen för en serie nya fartyg avseelda l i} r ubåtsjakt och minsvepning. Deplacementet är 150 ton och \'a rten över
20 knop .
(Le Trmps drn 3 tn a.i 1}\:l\1.)

Sovjetunionen.
Nio stora flottiljledare på 2,600 ton som troligen äro etter ita·
liensid mönster, äro under arbete i Le~ingrad. De ha va en kontrakterad fart på 38 knop och en bestyckning bestående av felll 1:3 .C.~
kanoner och sex torp edtuber. Uppgifterna om ub åtsbyggml Ll<·r 1 J~l
ileskala äro så rnvisa, att man ic ke utan vi.dare kan förbi.g[t dc 111 ";. 3
som ogr undade, men uppgifter om nära 170 r:;·ska ubåtar ir·In sto

323 --

augåen cle typer till små kustPJlhl'ter, som fö rekomma i dc tysktt
(Iee dböcker na, fordra lwk riiftPlsP. Om detta sl-;:ulle va r a n ågot så när
]lOD
•
.. .
t am
" 111 ancl e, maste
o
d sannm
gen ovm"Pnss
elen rysl.;:a sjömakten lwnt~tas med större respekt än man hittills h ar gjort. Det iir uppenbart.
Jllt vid åt erup phyggan clc-t av elen ryska floHan Sovjetrege t·i n gen !ta r
at--·]p av speeJa
· 1·lS t er f' ra" n ancl ra länder, i vilka Moskvas läror 'iro
hJU
.. .
..
.
. .
'
l.l'sta.
D
et
ar JU t . ex. kan t att Itahen har le·ve r erat m'·ekc-t
'
"
t)fi lJn
"teriel och även bistått med . te·k n iska råd till SovJ·et.unionen
n1o'
'
.
•
Till oml.;:ri ng 1929 ansåga le darna för n·ska :flottan, att Ryssland
icke behövde_ en högsjöflotta, emedan en sådan icke skullo vara av
större nytta m om dess hc"gT~i n sade vattenområden. MPn nu har pol itiken änclruts, och Ryssland gynnar och lJyggor numera e n stor flotta.
I novemb er 1936 Jörklaracle amiral Or.l ov, att Ryssland på grund av
det. intern at ion el l a l ä g et lwhövcl e e n stor, fullständig och modern
f\ ot.ta. Den 15 januar i 1939 förklarade· Mo·loi:ov, att Ryssland hehönle
c·u stor flott a i överenss tämmelse med r ep u blikens historiska missio n.
Annu vet man icke med säkNhet, om några nyhy ggnarler h:-~
på bö rjats e:Eter ä ndringen av d<·n politiska k urs en. Pöga känner m au
ti ll om de tre under bygg nall varande 8,000 tons kn·ssarna och iinnu
mindre om deras i 1938 å rs hygnaclsprogram i nbe r iknade två 33.000
tons slagsk Ppp, tvfl l2,000 tons hang~dartyg och t.rr R,OOO tons
kryss are.
(P rocecdi ngs, m ars :1_();39.)

Norge.
Det länge bebåclaclt· rC'gl'ringsiö rslaget out ett extraorclinä rt an slag till norska försvaret biL~v framlagt clou ii) apriL l:kloppet är 20
Inlllione-r
h' ·ono1,· 'm
· ·av om l.;:nng
·
j'_- Jygvapnet oo l1 manueu,
·
..
.
·''/ " ga• t'll
.1
~~~lhge n 7,250,000 ];r. och 6,700,000 kr . resp., kusb.rtillorirt :[;\r
'oO,OOO kr., medan 3,000,000 ];r. använclas .-för nvanskaffninn·
j··_ o--t· arIUe
·'
.
.
'"'
kt.'n och .2 millione r till civila luftlörsvarot. Med dessa 20 millioner
3uppga _do oxt raorclmarie försva rsanslagen för cl e f y ra budgrtåren.
19 6
-39 ttll 96,8 millioner kronor.
se·· f"yac1 som tilldrar s ig största intresset är att marinens anslag· axnå or anskaffande av motortorpedbåtar. Norska flottan har sedan
ha;on tid experimenterat m ed denn a fartygstyp och hån rn del håll
. .. l .
\·ar det· . gJ·or t·s 111vancntngar
mo t, motortorpeclb å t ar, rmC'dan ck skulle·
'"iida .rn111 dr e ]"amp 1·tga f...or nors JGl "..
LOr lJa" Il andl'll pi't grund a\· dc s\·årn
... · l'us t·erna. men dessa heta.. n k h· o· hete r
s1·n etJ.eksf ö1·l1a' 11 ancl ena u t an ,.ut
· ~ nu vara öve rvu nna.
..
. ~

-
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BiHarna bli av niistan .SaJIIJllfl typ solll Lk enge lska .
hm hillningcn gälle r 7-F: motortoqJeLlbåtar.
Praktiskt taget hela anslagd ti ll. Jlygvapnet auväm lv.s för
~kan ande av jaktplan, -~ch på cktta område kommer möjli g<•n nors~l::
s venskt samarl)('tu att Ja v1ss betyclel s e.
D•· föreslagna 20 millimll'rna s kola täckas genom hiijn in g
·
nästa å rs s kattr•r. Det är m yc ket ck·1acle m c·mngar
om J...
. · orr-·.~ l agna aav
11
Båd<~
i
s
akkunnig·a
milibira
krcJtsar·
och
bland
civi
lt fol k l ~.
S lao·
b•
0
man unelantar Lie a ltr a radikalaste, fimw1· man ansla gd alltfö
knap11t. Arlwi'arparti et, s om nu har s l a git in p å en po;-;iti v· lö rsvarsr
p o l i tik , ä r till freds.
Som Jwlh e t kan man i varje fall fastslå, att Llen försnn snihilistiska linjen nu l1ar s pelat ut sin roll i No rg L'. Det är lw 1<·cLuandc
att. j dessa <lagar inkoml\la resc,lution!e r från Jwla lmv.kt llll' \1 krav
v å att förEvaret. s kall isi'åndsättas.
(Be rling-s ke LLhmdt~ den ii) april jl):-l!J.)
Försvars departe,mentd lwr den 2:} apri l kontraherat rl··u l'~irsi;J
av clt-l åtta motortoqwdbåta r., som sko la anskal'fas i överellSHhi mmelse
mccl eld anslag på 20 millioner kronor , som anvisats till ••xt ra försv arsåtgärcl e r. Beställningen har gjorts hos J:lritish Pow er Boat Co.
J"td . i Southampton J:ör leverans inom å tta månadrr. B åt en blir 63
:fot. lång, 18'/" fot bred och 4 fot cljupgåonclc' m!ecl full lH'll lan ning
ombo rcl. Deplacementet blir 24 ton. Maskineriet ska ll b esH1 av två
Rolls Royce motorer, vardera vå 1,100 BHK och J"arten gar anteras
till 40 kno]J. En ljucldäm11are skall minska lamwt från motorerna.
Båten -får två 45 cm torprdutskjutningsrör och två 20' m m nutomatis ka luHviimskanonrr i torn, ett på vardora .sidan. T or u<· n skola
emlas t vara t ill skyclll Jör be1manninglen, så att el e n icke tal ler ö,ver
bo rd unc1Pr sjögång. Vidare får båtPn sjunkbomber och rlimb!ld·
11i ngsa pparat.
(Swnska Dagblad r t dPn 25 ap r i l Hli30.)

Finland.
\

:Finska försvarsmini.steriPt tillsattP Jör n ågo n tid .sedan rnf;r·
marinstabsoJ Jicerar e b eståe nde kommitte, som skulle gör a u Pl~ ]Jur
sl ag till finska f lo Hans nybyggnadsprogram. D enna ko m un :te -jet.
nu slutfört sitt arbete> och inl ä mnat förslaget till fö rsva rsmill 15 tei ,~
])pn av kom mitten uppgjorda planen :f:ör anskai"Iamk av_ ~J;n
..
:1.. nn'l'] "r<l
fJD
l 1...o rs l ag pao over
Jörutsätter ett l;:os t n acs
"
Jai<Ysfartyo·
b
', .
~
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l( om mittcn fön·sl:h att flo1tans nyiJ_qzgnadsprogra!ll skall g e ..
,
J
1'' ar'-·
föras i två <~ tapp e r.
noiJl
(Dag<·n.s Nv·hd<·t· den ::'3 ap 1il Hl~-l9, .)

]3ifa lle1· riksdagen regt•ring<·n s s1•nastt~ .lörs lag, t·l·h å lll'l' Finland
der in n eva r and c· f1r i ck!-•· mimil-e ä n 17 högmoderna mdortorp ed1\~tar, avseelda för snabhfiirsva rct till sjöss.
b· I elen ordinarie buclget1•n lwgärclt'S an s la g till nio k'\tar av dett a
]·l 'r
A v dessa ä ro tre a v elen st.iil'l' l' typen s om utru stas nwd fyra
~;\';·eder ,o ch gör 45 knopE; fart . se~ äro a v l'll mindre typ. .
.
I cl et nu senast J'ramlagcla ti l läggs/ö rs lagl't begäres m c dd t1ll
anskaffand e av y ttPrligat·e !\Ha lllOtorhåtar a v cl1•n s t ö rr e typen. A v
denna t yp o rh ålh'l' så lund a Fi11land und<'r ~1rl't s Jop[' int<· mindr e
ii n 11. st yck,e n.
(Kya D a gligt ,\]J,•llalllla den 9 maj 1939.)

Polen.
Pols ka rege r ingen h ar ht•sttill t 2 nya uncler va ttemh ilta r hos
Ch antie rs c"t ateliPrs Augus tin Normand i Le Havre.
Den Inocl crna uhåteu Scnlp, som byggts i Holland, har onliint
till Gdy nia. D en är av- sai\JIIW typ sorn Orzc>l , vi lkc•n införlivadt•s
med polska flottan i februari.
(Le Tt·mps den :) maj Htl9. )

U. S. A.
ltepresPntanthusc1 s i>l•villllings utskott har goclkän t am la g till
fl ott.an på 770 mi llion<·r dollar däribland mt•dC'l till påbörjamlr• av
två slagskE'TJl' på 45,UOO ton, :n' andra krig.sfart~·g och 300 fl~·gplan.
\ miral L eahy yHraclP, att .Japan bygger tre s lagskPplJ på mella n
4
-,000 ·och 46,000 ton och tillade att Fö,re n ta staterna för att i någon
~t:än k;omma i j;imnbredd m<-cl Ja11an måste bygga dt· tdt omnämnLI D
·J,OOO-tonsfart yo·en och börJ·a arhe/,c•t p å clPm rPdan i år. Slagsk<'ppc·n
Ile ·"J
. ,...
k ta \Jla,s ku nna sjösättas :1943. DP Jö rsl'S nwcl 40,6 cm kanoner oclt
osta 93 million<•r dollar vsrldrra.
(Svens ka Dag·hlaclet ch·n :) maj j9:39.)

-
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vara första gången, so m ett så full ställlligt upplysningsverk av
tor de
a art utkonun c r i landet.
Je nn
'
_A.tt dön1a efte r den nu iöreliggamle de len har Jörlaget och r e]·tionen lyck ats väl i syfte m å let att giva den svenska allmänheten
da 'J;:orrekt, inst rukti v och t ill il; a populär bild av vå r t sjö·f ör svar. Ett
grep]J är elen infl iit ning av marinens båda vapengrenars organi~ation och. verksa mh et i texten och bland bild<'rna. Härigenom påvisas och Illustreras den s amverl.;:an och cbt sa111 a rbete, som ä r en
nödvändi g betingelse för ett gott r esult at.
I det inl eclanclo kapitlet »Sverige oclt hav et» giver oss amiral L ybeck bl. a. en medr yckand e bild av havets befarade och sök er giva
ett svar på fr ågan »Vad är en s jöman?» H an r istar kla r t och kortfa ttat det svens ka s jövapnets ano r oc h sa mm.anfattar därefter n ågra
fragment ur Sve rig<'S oc h dess s jöförsva rs histo ria, där hl. a. vär det av vå ra ganil a .sjöfäst,p n framhålles. J{apitld avsl ut as m ed en
sam manfattnin g av försvars frågan efte r 1R09 sa m t o lika försvarsutred nin gar. P å oc h n~Pllan raderna i dessa avdelnin gar bör äv en den
oinvigde kunna utläsa anl edninge n till, att vi i ck ssa yttersta Llagar
måste så dyrt bcl'al a utr e dningskv arnarnas magr a mäld.
Kapitl et om Sjötörsvarets organisation , vartill fogas <-'ll god
schematiS'k Jr amst~illning, iir välgörande :fritt fr ån t y ngande detaljer
och illustreras t. o. m. med bilder från förhan<llingar och pl<-'na i marinl edningen. »OrlogsJa rtyget» , dess til lkomst och utvPclding·sskeden
skisseras m ed journalis tis k brio. Fö·r-J'att.aren har bli vit så g ripen
nv det utmärkta ilrust ratons materielPt i bok,e n att han blygsamt utbrister »bild e r t a la hättm än ord»! »Sjökrigets vaprn » inleclPs med
nå gra ord om en ltögaktudl st rid till sjöss und e r eld nu avsl utade
s~anska inbörd eskri ge t s amf m ed några C'pisoder från vii rlcl.skri gct,
dar bl. a. dC'n i vi a krigslägen nödväneliga växP lve rkan mellan kustartill eri och örlogsflotia lwl yse.s. D e i detta kapit<•l infällda förklarande tPxtbildcru a över a rtilleritorn , to rp eLlc r, minsve v Jl l. m. höra
for den icke ::;akkunnigc va ra av särskilt viil'd<'. D o olika fart.\·gstiY ]Je~·n as s'pe cie·ll a egenskape r och ve rksam h cts·hilt lwsk r.iv<'s i n ästa avsnrtt. ocll u t gor
.. ·1·1
· nn
· g- och Sig
· nal c r ng· sa nli·
11:
1 ;som J;apl'tl en om n av 1ge
annens personal och nihild ning ävenleeles rn v <•cler häftio· och ltitt~lllält anr~ittn.ing, lagolll krydelad med s iHeru ppgilter och ;akta samt.
~märkta foto g r a [ie r från örlogslivc-t i h elg oc lr söcke n. Ku stHotd n och dess vl'rksa.mhd. unele r ett övningsår s kildr as därefter i stora.
i~~g. ll_är sk ull<' en rnk el :förklarand e s ki ss nwd de olika fart:ygeH
Ver~~cla l Ptt_ sjökort. h a . var:it av värcl<'. Kapi t l.l'!. om Ku s tartillr-riPts
nr · amiJ et n r av sa rs k1lt. lll t re:~"X'. Det o[ta m vPcklacle, tunga och
l va·· rv. so m, ce
l nn a va pengrens st n· ca
l ncc
l pPrsona l l1ar s1g
·
förlVfreota
~ ncp
elagt, belyses ltittr'attli gt ocl1 förtjänstfullt. i såv~i l tes t so m bilcler.

:tt
Litteratur.
» SV<'rig <'~; FörsYan>, Del I\' : ~.i öfö rs raret
utgiVPil und<'r rcdnktion a v Robl'd .J""''P hs.son:
_-\hl&n oclt Ak<•rlunds förlag. Pris: ltiill nd 10:kr., i11h. i klothand 1:2: :SO kr.

i:lcdan Llf't till himlrrna ru.s·tacle Tjeckoslovakien ul nn nit en
hand res tes e ller ett skott lossacles till Jöt·svar lät Prövr:l ~ig· av en
.~to rtnald , är dd C'i"t glälljmlClc faktum , att i vårt lancl vet<·r lig<' n icke
höjts en rö.st. i press eller J'ropagamla nwr1 frågan om <1<·1 Yl'l'kligen
lönar sig för oss i Sn·rigc att rusta upp. Nödvän:di!,(!l!'t <11 av ntt
ltii.l'da vår neutralitet och Jör vnm vå r t. land har synb a rl ig< 'll i fa rnm
dund gP HOJntriingt. svensk a :fol ket.
D et är mot hakgrund hära v, s om J'örcl igganclc arlH' i< hör SC'.
...-\v.,;ikt<-'11 nw·cl VPrkl't. i d<-SS lw•l lwt. är alt giva en obj ekti v, w.!n häftig
oc h l~itt-tillgänglig fram stiil ln ing av vårt. sa mlade• J'örsvarsv[isc n. dcS3
organisation .o ch arhdssät.t. t-ill upplysni11g och Jn å hän•la ii 1·cn till
lröst. för rlc•Jn , s om; i Llrssa d agar i t~· s tlwt kan s ke h :'ig·a ,j g » k~n
Sv<•rig·c :förs vara s ig ocl 1 l lut· ,g ka ll 1ld ·ske?,
DPn först Jiircl igst.ä llcla d<· len a v »Sveri o·C's Försvu r» t'i)t·l'l igger
nu oclt s om s ig hör olJ\IaHar d< •,n vi\rt. land; :ft'äm sta i'iir.-,·n t·sl ini'',
Sjöförsv arrt: Flottan och Kuslarti iiL' ril't. A rh f'tet. är av,:;ell att ut·
konl illa i :diPrligarf> fl'.m delar, va r och <'n innchållan<lc• tlfi nst 2('1:)
:cide r nwd ett. rikl1altigt. h ild 111atr rial. A v dPssa komm a tr<' ntt ;w·lj
uas ~t övriga va pPnsl ag·, d. v. s. tn•nnc skola behandla t~l'IHC il oC·
1
h<'mort<'ns luftrörsv ar oc h rH Ju ft.vnpnd (<'·nl. rubrik) . En ,]1'1 sknl,
g·iva rn ingående, sa m111an fatta nde• framställning av rlPI 'a. tniild~
1ni litär a och civila riksföns va rds funktioner . samt en rl<'l ,.;k ilclril/
lanclrt lwf'intliga fri villiga fö rsva rso rgani s ati01wr. Det. iir ~ fi ]Ll nc~
eH. om rattan!l P arl1ct<', solll ·rörlagd upptagit. till r<'ali s••ran• k. orll cl<'
<

.
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l avsl utning~ kapitld iir o n å gr a t•pi.soclt-r h<untadc• ur dt•n l! Jo 111
va r andl' SJ.öfö rsv arsde J> artP JII PlltPt ut a rlwtadr' ofticicll a n· tl o go 1 ('hdå.
·~n
för flottans nPutralitl'tsvakL N åg r a god a t·xt'llll'l'l p å dl't "Il
" ~~·
s om å ligger t'll fart ygsclwr alltifr å n s uhalkrngradt· rna <i!·h 11 1, ~r,
Sa lllt på dl' ll rram åtanda , S!> \ll ilitrs k aciP 1·id dPn\l a ti cl, i>rin "··l . Ilat
lunda till a ll111 än k;lnm·clolll . Det gälldt• alt h a sä k·nt l• <'.>t i:·l·' sa.
god kunsk ap o m p :uagrart•rna i twutralitdsht·sh imnw l ~,wr na :n Och
, J'i" •lina n.an
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Illus tration s ulnh·1·ial l't i
kan hl'tPck n a eld so 1n Pil >> b il ck r bok lll"tl förk la r andl' l <·:q ,,. ~ll'~
ltiins ~· n till f ö rlagd;; kännc do n1 on1 ciPn J>uh lik a slllakPn tn nl,. hiironl
ick<e Ya ra .så nl.l·ckct at l· itntinda. Dd k an do ck ifrilga sätl ~s o111 ich
fl nt a ld po pul ii r a lii ld t• r kunnat ins kränka.,; t i ll rörm å n t':;l' lllJl(•h·is
tör n i\ gra sc ht"mati s k a s ki sw r ÖV!'r pannor och lll askinanl ~g·g ning-ar
111. 111. Vid hild e< rn as inpla Cl'l·ing IJ o rrll' <'JHia s t dc· s törrl' td an ., riJ 1•1·na
st räckt s i p; ÖVt•r två Bidor. \.'i ssa llli n d ro fotog r a ri c•r, SOIIl plaCl' l'HIS j
l>ok('ns 1nitt, b li va liU pn dt. s törande· sätt vikta. Etl gott ;.<n·pp u[.
gör s amn1anfal'lning• ·n :w d .l :mt e~ l illustrat im1 cr och fo t.ogr ai'i n mr,!
upply sil n cl<· ll':d till 1·iss a hilcl.s iLlor i omcd C' lb a r anslu t nin g· ti ll 1·arje
kapilt•l. I dc •t tör öv rigt g'l•,d i gna imwh å ii Pt sak n a r man <'lt korttat.
t a d n·dugön•L<;l' l'iir Lit · viktig a tjäus tPg rcn arna sj ukvård , l' ön· altning
oc h törpliignad. Dl'l hög·a pri sPt komnwr s annolikt att u tgiira c·tt
himlPr l'ör d<·n allmänna spridning av VC' rk d. i cii'SS lwlh t•t . ,;o1 11 dl'l·
s amma i h ög gracl fijrtjänar.
Att Marin Pn lik::;om f ö rl ag och redaktion ti ro att gra luk ra till
dt>tta i h~ s t a nwning populära prop a ganda - och uppl ys nin g::;ar hete iir
s t;ill t u to m tviwl.

B.-F.

Therm a ni u~.

