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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlings
ämnen för år 1934. 

l. I Yad mån lwmmer svensk sjökrigföring inom Östersjön 
med närliggande farvalten att p~tverkas med hänsyn till 
utvecklingen av ubåts-, min- och flygmaterielen samt 
förbindelsemedlen? 

2. Riktlinjer för övervattenslorpedfarlygs taldiska uppträ
dande i samverka med arlillerifartyg. 

3. Riktlinjer för undervallensbålars taktiska uppträdande. 
4. Rikllinjer för flygstridskrafters strategiska och taktiska 

samverkan med sjöstridskrafter. 
5. Rikllinjer för anordnandet och organiserandet av eldled

ningen för luftvärnsartilleriet å fartyg och sjöstyrkor. 
6. Minvapnets användning i sjökriget. 
7. Vilka synpunkter höra anläggas med avseende å skydd 

mot nutida anfallsmedel vid konstruerandet av svenska 
örlogsfartyg (med fritt Yal ay en eller flera av de olika 
farly gstyperna)? 

8. De inre förlJindelsernas ordnande å moderna svenska ör
logsfartyg (m.ed fritt val av en eller flera av de olika 
farlygslypema ). 

9. l\'avigering i Yårt land omgiyande farYatten under krigs
förh[lllanden. 

] O. FloHans behov av operationsbaser. 
J l. Moderna tekniska krav på kustartilleriels sjöfrontsartilleris 

p jäser, amm unilion och eldledningsmaterieL 
12. KuslarlilleriförsYars betydelse si\som direkt slöd för sjö

stridskrafters operationer. 
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13. Har den tekniska utvecklingen ökal eller minskal en flottas 
utsikter att framgångsrikt genomföra ett anfall mot av 
moderna stridsmedel skyddad örlogsbas? 

14. Industriens utnylljande för tillgodoseende av marinens 
behov under krig. 

15. Behovet av i fredstid verkande organ för sjöfartens reg

lerande vid krig eller krigsfara. 
16. Fritt val av ämne inom området för örlogsmannasällska

pets verksamhet. 
Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel upplagande 

förfaLLarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara in
given till Kungl. örlogsmannasällskapets sekreterare, Karls
krona, senast den l nästkommande september. 

Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, 

tilldelas förfallaren Sällskapels medalj i silver. Skulle inläm
nad skrifl anses vara av synnerligen utmärkt förtJänst, kan 
Sällskapet besluta aU tilldela författaren samma medalj i guld. 

Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men likväl 
anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på högtids
dagen hedrande omnämnande. 

Skulle den förseglade sedeln, vilken åtföljer skrift, som 
blivit prisbelönt eller erhållit hedrande omnämnande, endast 

innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälflen av 
november månad i »Post- och Inrikes Tidningar» med anhållan 
att förfaHaren ville till Sällskapet uppgiva namn och adress. 

S:1vida förfallaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillkän

nagiver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. örlogsmanna
sällskapet rättighet att i sin tidskrift offentliggöra sluiflen. 

Karlskrona i december 1933. 

sekreteraren. 
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MEDDELANDEN FRÅN MARINSTABENS SJÖHISTORISKA AVDELNING. 
N:r 5. 

Förspelet till Karlskrona örlogsstations 
grundläggande. 

A v O. Ung er. 

Ej förr hade bläcl<el hunnit torka på fredsinstrumentet i 
Roskilde av 26 februari 1658, förr än Karl X Gustaf sände sin 
högt ]Je trodde man, dåvarande generalkvarlermästarelöj Lnanten 
Erik Dahlberg, att rekognoscera vissa särskilt angivna orter 1 

de nyförvärvade skånska provinserna och däribland Boclekull. 

»Emellertid, som Bodelmlls hamn i Blekingen», berättar Dahl

berg själv i sin bekanta dagbok/) »kom hos H M i den konsi
deration, all tså att H K M därav desirerade en god eflerrältelse, 
allt därför befallte högstbemälte H K M mig att begiva mig 
först till Krislianslad och sedan att fl i ligt av bägge ortern:1 
förfärdiga pertinenta delineationer och vara H M till mötes 
i KrisLians Lad». 

Den 16 mars anlände Dahlberg till Bodekull, varest han 
»H K M befallning uträllade», och begav sig därefter ko
nungen till mötes i Kristianslad samt sedan i dennes sällskap 
åter till Bodekull, dit ankomslen skedde den 24 mars. 2 ) E:fter 

Anm. Följ ande förkortningar hava genomgående tillampats · 
Hans Majestät = H M, Hans Kongl. Majestät = H K M, Amiralitet:> 
Kollegium = A K. 

1
) Luncl strön1, Erik Dahlbergs clagb::>k s. 121. 

2
) Mun the, Fortifikationens historia, del II s. 348. 
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två dagars vis telse därslädes avres te så konungen till Göteborg, 
under det att Dahlberg kvarstannade något för a lt »avst1cka 
n ågra skansar så ock en stad, som där byggas och anläggas 
skulle, vilken ock senare är byggd och Karlshamn kallad». 

Men även från sjösidan önskade Karl Gustaf få sistnämnda 
plats, såväl som Blekingekusten i gemen, särskilt med avseende 
på tillgtmgen å ekvirke, närmare undersökt, varom allt A K 
vederbörligen averterades och utfärdade kollegiet i anslutning 
härtill den 28 apnl instruktion för kaptenen Peter von Edarn 
av huvudsakligen följande innehåll: 1

) 

Han skulle bese icke allenast själva platsen, »där enteu 
konungen i Danmark före detta till äventyrs kan hava låtit 
bygga farkosler eller härefter bekvämligast till det verket slår 
till att brukas», utan ock göra sig grundligen underrä ttad om 
därtill brukad hamn, särskill rörande dennas »djuplek vid 
landet, enkannerligen där skeppsbyggningen skall före tagas». 
Men han skulle även bese och observera lägenheterna vid 
Kristianopel, Ronneby och Kristianstad såsom ock annorstädes 
vid sjö l.- cmlen, varöver allt en utförlig relat ion skulle till äm
betsverket avgivas. 

Kapten von Edams rapport över den sålunda verkställda 
rekognosceringen, som av A K överlämnades till konungen, 
var emeller tid mycket knapphändig och innehåller rörande 
Bodelmll jusl ej stort mer än att hamnen var god, aU den låg 
i sunnan och nordan ifrån Hanö samt att den med 7 a 8 
famnars vatten var till skeppsbyggeri bekvämlig, vilket jämväl 
var fallet med den närbelägna, men endas t 16 fot djupa 
Pukavik, varifrån »kungen av Danmark haver sitt virke mest 
låtit bortföra».2 ) Rörande övriga hamnar och ankarsättningar 
i Blekinge skärgärd hade von Edam inga som helst meddelan
den all avgiva. 

Vida innehållsrikare var då den berättelse, som den 19 
augusti 1658 av riksrådet Christer Bonde avgavs över en på 

1 ) A K reg-. 2"/, Hl58. 
2 ) A K skr. till Kon. r; /s 1658. 

-5-

konungens befallning av honon1 utförd på två månaders s tudie
och inspektionsresa i de nyförvärvade södra landskapen.1 ) 

Hörande Bodeku ll anför Bonde sålunda, bl. a. , a lt man här 
kunde särskilj a mellan tvenne olika hamnar, av vilka den 
innanför Bodön li ggande, eller den yttre, synles »övermåttan 
bekvämlig icke allenast till en hamn för E K NI skeppsflotta 
helt säker och djup och så till god grund som commoditet att 
hugga ringar i bergen och göra skeppen där fasta vid, utan 
ock all bygga skepp uti»; ur angöringssynpunkt förklarar 
Bonde vidare denna hamn vara bättre än Marstrand, »som har 
Pater Nosler skären utanför sig ». Det innanför Frisholmen 
belägna vattenområdet, ansågs väl lämpa sig för att lagas i 
anspr3k för handelssjöfarten . »Så m åste jag bekänna», ut
brister Bonde hell förtjust över vad han sett vid Bodekull, »aH 
mig synes ingen belzvämligare hamn kunna önskas så för 
skeppsbyggeri och Jiggande örlogsskepp som för commercien 
och seglationen». »:VIen», medgiver han n ågot längre fram, 
»emot alla dessa stora commoditeler så är en stor och nästan 
insuperabel incommoditet av si tuationens obekvämlighet till att 
göra allt detta fast och fortifiera del som en fast ort vara borde». 

Ronneby hamn befanns vara s ler, säker och väl skyddad, 
men belastad av ett mycket svårnavigabelt inlopp under det 
att hamnen ulanför Lyckeby förklarades vara »av intet värde» ! 
»Om klipphamnarna och deras beskaffenhet är», skriver Bonde 
vidare, »uti själva rela tionen så vida rört, som jag vid igenom
resandet har kunnat erfara» - och det var, när allt kommer 
omkring, just ingenting. 

Genom sitt andra krig med Danmark fick Karl Gustaf vid 
denna tid visserligen andra och viktigare saker att Länka pä, 
men detta hindrade honom dock ej från att den 11 april 1659 
sända den till svenska huvudkvarleret å Själland kallade in
genjören And. Bergh direkt därifrån till Bodekull med order 
att på elen förut om talade Bodön av trä och jord uppföra ett 
provisoriskt verk, ett arbete om vars fortgång konungen seder-

1
) Hancll. rörandp Skaml. Hist. del 6 s. 1~4 H . 
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mera gång på gång lät informera sig,') varaY man kan sluta 
sig till, att han vid platsens utnyttjande för sjömilitärt ända
mål fäste ett betydligt avseende. 

Huru långt Karl Gustafs planer härutinnan sträckte sig 
utöver anläggandel av det skeppsbyggnadsvarv, som under åren 
1659- 60 i sjäh·a Yerket kom till stånd på Bodön, är ej lätt att 
avgöra. All döma ay det Yiltnesbörd, som dåvarande general
guvernören G. O. Stenhock härom lämnar i en skrivelse till 
konungen den 17 april 1662, vari det heter, att »Bodekull på 
vilken E M herr fader glonvyrdigsl i åminnelse för dess hamn 
och situation, till en och cuuwn fördel så ock att hygga skepp, 
hade ett märkeligt anseende uppå, befästades efter all möjlighet 
till att igenom och utur densamma lmnna betäcka och bevaka 
stranden Bleking uppföre till Kalmar»,') synes det emellertid 
som om han skulle haYa tänkt sig Bodekull anordnad som en 
mer eller mindre tillfällig bas för örlogsfiollan under dennas 
operationer i södra Östersjön - märk väl, att samma flotla 
under higsåren 1658-60 var helt baserad på och vinterförlagd 
i Landskrona. 

Enligt Stenbocks i samma skrivelse uttalade åsikt fanns 
del emellertid i Blekinge Eka bra, men lättm·e hefästade ham
nar än Bodekulls. Generalkvartermästaren vVärnschiöld fram
höll också vid denna tid önskvärdheten av, att en bra karta 
upprättades över denna provins ' kust innan något vidare be
stämdes om Bodekull, vars hamn han visserligen medgav vara 
bra, men som även enligt hans omdöme var .svår att på ett 
tillfredsställande säll befästa. 

Kronovarvet på Bodön tillYäxle emellertid under de när
maste åren i betydenhet och bidrog rörelsen därstädes väsent
ligen till att Bodekull år 1664 erhöll stadsrättigheter (fr. o. m. 
1666 under benämningen Karlshamn). Ar 1675 påbörjades 
byggandel av ett kastell på Frisholmen till stadens skydd mot 
överraskande anfall från sjösidan; i stället nedlades befäst-

') ::'~Iuntlle a. a. del II s. 385. 
') ~\[unthe a. a. Clel II s 484. 
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ningsanläggningarna å Bodön i samhand med varvets upp
brytande därstädes och förflyttning till Kalmar år 1677. Någon 
anledning att förmoda del man i sammanhang med anläggandel 
av Bodekulls varv och stad umgåtts med några planer på att 
därstädes anordna en mera stadigvarande förläggningsplats för 
örlogsflottan föreligger med all sannolikhet icke. Det torde 
väl snarare hava gällt att vid krigsföretag mol Danmark hava 
tillgång till en i strategiskt avseende fördelaktigare belägen 
operalionshas än vad Landskrona visat sig kunna erbjuda. 
Därjämte måste man ju tänka på upprätthållandet av de vik
tiga sjöförbindelserna med svenska Pommern. 

Vilka planerna härutinnan än må hava varit, hlevo de
samma emellertid under den följande förmyndarregeringen helt 
förpuppade och förblevo desslikes så intill dess de hårda stö
tarne under det s. k. Skånska kriget 1675- 79 helt omilt åter 
väckte dem till liv. 

Så snart underrättelsen om flottans svåra nederlag vid 
ölands s. udde den l juni 1676 ingått till den unge konungen 
i dennes högkvarter i Skåne, anmodades nämligen genom ett 
nådigt memorial det i huvudstaden sillande rådet att skyad
samiigen vidtaga erforderliga åtgärder för flottans »conser
vation ».1) Vid överläggningen i rådet rörande detta ärende 
diskuterades då särskilt, till vilken plats flottan i fortsättningen 
lämpligen borde förläggas för ernående av största möjliga 
säkerhet mot fi entliga företag, samtidigt som den såge sig i 
stånd alt utan allt för stor tidsutdräkt kunna sticka till sjöss. 
För närmare utredande av detta spörsmål uppdrogs åt A K att 
yttra sig över vilken hamn på Södermanlands, Östergötlands, 
Sm{tlands, Blekinges, Hallands och Skånes kuster som i herört 
avseende kunde vara att förorda samtidigt varmed kollegiet 
tillhölls all »s~tledes menagera att H M desseiner hållas 

1 1 Konungens memorial till kanslirådet Haghusen 7 /o 1676 och 
högstdensammes skrivelse till rådet 8/o s. å. (Hoghusens avseelda resa 
-från konungen i Malmö till Stockholm inhiberades och memorialet 
bilacie3 i stället skrivelsen av 8 /a) . 
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hemliga och dem icke kunniga bliva, som intet därom part 
hava».1

) 

I sin den 27 juni 1676 härå avlåtna svarsskrivelse giYei· 
kollegiet sitt förord ål Nylwmn 2

) och Korlslwmn såsom va
rande före alla andra de för ändamålet tjänligaste förHi gg
ningsplatserna. Nyhamn hade ej minst på grund av det svår
navigabla inloppet fördelen aU kunna erbjuda en mot fientliga 
anfall väl skyddad ankarplats, som dessutom genom sitt starl;L 
tillbakadragna läge var fredad från varje obehörig insyn. 
Karlshamn å sin sida låg fördelaktigare till för utövande av 
kontroll över Pommern och Iärdvägarne dit, varjämte ett 
kronovarv allaredan där var för handen, tillika med riklig 
tillgång på skeppsbyggnadsmateriel i den kringliggande trakten. 
J förbigående vidrördes även 1-Iörningsholm, vars hamn belecl<
nades som god, men till vilken inseglingen Yar förbunden med 
avsevärda svårigheter, samt Ronneby, som också skulle hava 
en tjänli g hamn, men om vilken ort man i övrig t salmade 
närmare underrättelser. Denna utredning ledde emellertid ej 
till någon konungens vidare åtgärd, ulan lämnades frågan tills 
vidare öppen. Det skulle emellertid ej dröja så länge innan 
den Mer gjorde sig påmind och denna gång med sådan styrka, 
all den ej längre lät sig avvisa: en definitiv lösning av den 
sedan 20 år tillbaka svävande flottstationsfrågan var nmnera 
ofrånkomlig. 
det komplex 
det d~ixhän. 

Vi skola här nedan något närmare skärskåda 
av sjömilitära och politiska faktorer, som bragte 

På grund av de betydande förluster, för villca den svenska 
flottan under föregående års olycksbringande kampanjer mol 
förenade och oftast överlägsna dansk-holländska sjöstyrkor 
blivit utsatt, såg densamma, då den på försommaren 1678 åter 
löpte till sjöss från Stockholmsskären, sig ej längre i stånd att. 

1
) Detta brev tir med till visshet gränsande sannolikhet i senatens 

lliar ium och registratur feld aterat; det måste hava avgått ""tu ej '10/.;. 
2

) N,Yhamn var en seelan Gustaf II Adolfs dagar av Hottan un
(lerstunclom n,Yttjad uthamn, belägen å Södertörnskusten norr om nu
varand e N.rnäshamn innan·för Himmelsön (Luncla strömm ar) . 
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med ringaste utsikt till framg{mg bjuda den samlade fiende
slyrkan spelsen i öppen strid och i varje fall ej inom dennas 
s. k. fördelar, varmed här avsågs farvattnet hinsidan Born
holmsgatlet. 

För nylilllrädande befälhavaren över den sjögående svenska 
flottan . amiral J-Jans Waclttmeisler, återstod under sådana för
hållanden just ej annal än a ll., med undv1kande av varje av
görande drabbning, söJ.;a hålla sin styrka samlad på en väl 
skyddad plats för all därifdn hastigt kunna ingripa iör den 
händelse ett gynnsamt tillfälle härtill skulle yppa sig - eU 
tillämpande redan nu s~1ledes av den ell Liolal år senare av 
den engelske amiralen Tonington med s:1dan fördel i pag ~1 ende 
krig mol Frankrike inaugurerade /Iee! in beingprincipen. 

Som LillWiig bas för utförande av delta slag av krigföring 
var mellersta delen av Kalmarsund självfallen med hänsyn 
till ~~ ena sidan dess såväl nautiskt som militärt väl skyddade 
läge och å andra sidan tillgång på skeppsvarv för ifrågakom
mande reparationer. Området hade ju även iögonfallande 
olägenheter, s;\som cll i strategiskt aYseende väl tillbakadragel 
läge samt farvallnels trånga och grunduppfyllda beskaffenhet. 
Något val gavs emellertid icke, och därför finna vi vek vår 
flotta dil förlagd und er större delen av sommaren 1678 »fuller 
icke till den ända som förr. att uppsöka och agera mot fienden 
offcnsise. ulan allenast all brukas defensive till riksens värn 
och försYar och till all göra fienden avbräck, såvida därtill tid 
och tillfälle förmedelst Gud den Högsles hjälp och bistånd 
lägenhet given>, som det ordagrant hel er i konungens inslruk
tion för sommarens sjölåg ay lR april 1678. Till något vapen
slzifle i öppet valten kom det ej heller under denna kampanj; 
så for t elen betydligt överlägsna dansl.-a floHan visade sig i 
närheten. drog \\'achtmeister sig nämligen inom sill skal och 
kunde där ej åtkommas av den energiskt påträngande fienden, 
men dessemellan hade han spaningsavdelningar ute såväl i 
norr som söder med uppdrag att hålla elt vakande öga på 
danskarnas förehavanden saml, naturligen, att agera offensiv1. 
o;n lilli'älle hörtill yppade sig. 
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I och med all från danska floHan n~tgra (visserligen lätt 
nog avvisade) landstigningsföretag i slutet av juli månad blivit 
gjorda i området Ahus- Karlshamn i avsikt all avskära för
hindelsen mellan sistnämnda stad och svenska belägringshären 
utanför Kristianstad, som härav var beroende för sin provian
tering, uppstod emellertid ell sådant läge. att starka krav fram
ställdes på alt floHan målle ullöpa för att söka lätta pft detta 
den danska sjömaktens besvärande tryck i Hanöbuklen. 

Sålunda hemställde riksddet Johan Gyllenstierna i ell 
brev till VVachlmeister från Karlshamn den 2 augusti 1678, 

under förmälan del danskama två gånger varit i land (senast 
med 1,000 knektar förutom matroser) och nu förberedde en 
landstigning vid Pukavik, atl fiollan mätte visa sig i sjön 
»varigenom de (danskarne) obligerades att draga manskapet 
på flottan, så lmnde man bekomma luft alt gå igenom med 
provianten- >> - » - »Men stode intet med flatlan alt uträtta, 
så vore bällre atl herr amiralen toge allt infanteriet av flottan 
och läte det gå hil alt hjälpa öppna passagen». Och det var 
just, vad vVachtmeisler under rådande omständigheter fann 
sig föraalMen all göra; han lät flottan ligga still och iland
'iände i stället i besältningama ingående knektar för atl under 
överste Per örnklons beHil biträda Yid försvaret av västra 
Blekinge. 

Vid denna tid intogs emellertid Kristianstad av svenskarna 
och hänned bortföll ock hitlills föreliggande anledning till land
stigningsoperationer från danskarnas sida. I brev från Krisli
anslad av den 10 augusti, i vilket uttalades ett gillande av 
vVachtmeisters sålunda utförda framstöt till lands, uttryckte 
dock Karl, oavsett det sålunda förbättrade läget, sin önskan att 
hava denne »närmare vid handen». Och i anslutning härtill 
förklarade han sig »gärna se, att I med flottan alldeles kunde 
komma till Karlshamn eller på det minsta förskaffa alt den 
proviant, som där i behov av Vår arme är ihopbragt, kunde 
vidare hit till Alms sjöledes fortskyndas ». 

T\'å dagar senare, den 12 augusti, skriver Gyllenstierna,l) 

1 ) Brevet ?iierfinn es i .Tohannishus· arkiv. 
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likaså från Kristianstad, till \Vachlmeisler och understryker 
ytterligare önskvärdheten av aU »få neder flottan s~t mycket 
närmare alt hava ett vakande öga uppåt Lant- H(tgen uch 
eljes yad fienden kan entreprenem här uti näjden». Sitt brev 
avslutar Gyllenstiema med en uppmaning till vYachlmeisler, 
alt såväl själv som genom andra l:lta undersöka alla hamnarne 
uti Blekinge och helst Ronneby: »kanske det torde hända att 
flottau kunde i år bliva där liggande ifall konjunkturerna 
sådant syntes inråda». Detta är den j'örsta i officiell skrift
växling gjorda antydningen om på högsta ort befintliga planer 
på att vinterförlägga flottan till Blekingelcusten. Och märk väl 
alt det är genom Gyllenstierna den lanceras! 

Då vVachtmeisler i Kalmar erhöll konungens anmaning att 
med Ilollan begiva sig till Karlshamn, sammankalladP han de 
övriga flaggmännen för att med dem rådgöra rörande lämplig
heten av en dylik förflyttning. Hesultatet av denna överlägg
ning blev att man, under framhallande av dels den r r1dande 
stora sjukligheten, som väsenlligt nedsatte Hollans stridsvärde, 
och dels del starkt begränsade utrymmet i Karlshamn, vari
genom fartygen skulle tvingas au llgga »mycket trångt och tätt 
tillhopa, vilket uppå olyckliga tillfällen av eld eller annat är 
farl1gt och periculöst», enade sig om alt föreslå det »mesta 
delen aY fiollan bleve här i Kalmar till det längsta liggandes 
och synnerligen de svåraste skeppen, vilket likväl så myckel 
uträtta kunde, att fienden , icke velande flottans äntliga tillsl:'md 
och beskaffenhet, skulle draga en stor reflexion uppå henne 
och ej fördrista sig att agera som han själv ville». Ett bifall 
till detta amiralernas genom vVachtmeister framställda förslag 
borde emellertid icke förhindra del några värbara och välbe
seglade skerp avsändes till Karlshamn för alt där över vintern 
förbliva och borde dessa i så fall lämpligen kunna ulföra de 
begärda transporterna av spannmål till Åhus. I sin skrivelse 
till konungen i detta ärende') säger sig vVachlmeisler vidare 
utgft ifr{m alt de i Kalmar kvarliggande skeppen »tvivelsutan 

1 ) Av 18/s 1678. 
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skola befordras till Stocl>holm », och till slut anh::dler han on, 

tillstånd alt personligen få uppvakta konungen för a tt »uti 

slörsta underdånigh et remonstrera örlogsflotta ns kondi L i on och 

tillslåncl, v ilken skriflli gen till a ll a sina parlicularilcler sil noga 

icke kan exprimeras». 

Om floHans återförande till Stockholm vill konun geH emel 

lertid ej gärna höra talas (v ilket han ock g iver \Nach lmeisler 

till känna i e tt brev av 22 augus ti ) under hänv1sning till alt 

>;Vi likväl dessa ~1r borlå t utav själva verket h ava sport vad 

det Oss och riket haver förorsakat för en obotlig skada att 

flottan haver varit däruppe, kommit för isen och m~mga andra 

h inder så sent pf1 sommaren ut och lämnat fienden Lid och 

n1drum a ll agera några mimader förr i sjön». Därför skulle 

konungen »mycl<el gärna se» att fJollan ÖYcr vintern kvarbleve 

»a ildeles härneder», varv ill de s lörs ta skeppen kunde förläggas 

i Kalmarsund och de övriga 1 Karlshamn. I anslutning härtill 

anmodades flaggmännen all häröver avgiva ett förnya t be
tänkande. 

Redan dagen därp ~1, eller den 23 aug usti , och således innau 

vVachtmcister ens hunnit få Karls senast refererade skrivelse i 

hanuom, avfärdade konungen, som vid denna tid uppehöll sig 

i fältlägret vid Gudmundtorp i Skåne, ytterligare ell brev i 

samma ärende, vari han förklarade sig finna »råd ligt och nö

digt» all hela fiollan bleve över vintern kvarliggande »här 

nere» ont densamma kunde någonstädes ligga ulan synnerlig 

fara; till förut angivna skäl för en dylil< åtgärd fogades nu även 

det. a ll flottan på så såll med mindre kostnad kunde komma 

till repara tion och proviantering. För flaggm ännen begränsa

des direktivet för överläggningen till att omfatta »varest de 

största skeppen, efter de mindre vid Karlshamn n ärmas t kunna 

vara vid handen, bäst och säkras t för is och fienden kunna 

ligga antingen 1 KaJmar eller uti n~1gon hamn där nästhos eller 
i Ronneby». 

De antydningar rörande flottans kvarhållande i södra 

Sverige, som först framskymtat i Gyllens liemas tidigare refe

rerade brev av 12 augus ti 1678, hava, som synes, i kungabreven 

.,. 
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av 22 och 23 s. m . vid denna tid tagit allt fastare form. Moti

veringen är förvisso i all sin korthet vägand~ nog så länge man 

belraktar fr ågan ur enbart politisk-strategtsk synpunkt, men 

med hänsyn tagen till den dyrbara och oersättliga fartygsma

terielens soäkcrh el och vård kunde otvivelaktigt mycket vara att 

l ·· t · a Ocl1 alt från fackmannahåll i helrakt ande 1aremo ennr . · 

h ärav s tarka invändningar mol den planerade förläggningen 

ej heller skulle komma all saknas, skola vi i det kommande 

få erfara. 
Den 31 augusti avfärdade konungen i samma ärende en ny 

skrivelse till \Yachtmeister, vari han säger sig förutsätta del 

endas t am iralen ville sji:ilv besinna och med dc andra flag.g-

.. ··vcr·la·· og·a l1 a11 ula n tvivel skulle finna, »a ll del för n1an ncn o 0 , c 

Vårt och riksens bästa skulle importera mycket om h ela flottan 

kunde bliva härnere. - » - » - » - I lärcn allls ~t däruppå 

vara belänl,L, om dc utav E der föreställda obslacler icke på 

något sä tt skulle kunn a övervinnas». vVachlmeisLers anhål~an 

0111 all få komma till högkvarleret för personlig föredragmng 

avvisades samtidigt hänned i följande skäligen snäva o.rdalag: 

,,E der län ota n alt göra en resa till Oss lärer I så länge drfferera 

till dess I b Oss kunna komma med skeppen nago t närmare och 

där Eder kommitterade ärenden vare förrä lladc». 

Innan delta lwnungens brev, på grund av de alltj ämt osäkra 

förbindelserna över Bl ek inge, mycket försenat kommi l \Yacht

meister till handa, hade denne i skrivelse av den 9 september 

återupprepat sin tidigare gjorda anh ållan att få in~tälla sig ho~ 

lwnungen , m en om denna icke heller nu kunde ~)!falla~ , ~an 1 

stället målle tillå tas sammanträffa med Gyllenstrerna J h.arls

h amn för a ll bliva i tillfälle all kommuni cera denue :nu1gra 

angelägn a ä renden, som förmodligen lära lända till E K lVI och 

r ikets högnödiga tj änst ». Det är uppenbarligen resultatet av 

en verks tälld undersökning av belägenheten av Blekingekus ten, 

»vilken s;'i imporlant och considerabel är, att jag det med 

pe nnan, som sig horde, icke ],an, ej h eller fördris tar för osäker

h eten med posten » brevledes inrappor tera, »vm·ande jag dock 

uti dc underdån i gas le tank arnå, att E K M detsamma med 



- 14 -

nåder skulle förmärka och upplaga, särdeles ock emedan däri
genom en god dessein kunde bringas till effekt». \Vachlmeisler 
hade nämligen (av allt all döma med anledning av Gyllen
stiernas pastölning i meromnämnda brev av 12 augusti) upp
dragit ål majoren Cornelis Thisson1

) all, vid sidan av den 
honom då anför trodda uppgiften aU bevaka Hanöbuklen, jämväl 
göra sig informerad om den J3lekingska kustens silnation och 
beskaffenhet med särskilt avseende fästat på möjligheten all 
di l förlägga »en hel flotla » ;") del Yar Thissons härö,·er avgivna 
muntliga (?) rapport, som vVachtmeisler nu synes hava varit 
ivrig all underställa konungen. En närmare undersökning av 
det såsom lämplig förläggningplats angivna skärgårdsområdet 
i provinsens sydöstra hörn hade emellertid befunnits önskvärd 
och Lill den ändan hadr vVachlmeisler redan den 5 september 
sänt 2 av sina underlydande flaggmän, amiralen Siöbladh och 
amirall ö j lnanlen Sparre, till platsen, varest dessa i närmare 11 
dagar hade varit sysselsalta med kartläggning och beshivnin
gars avfal lande.") Det vru· alllså majoren Thisson , som uneler 
utförande av honom tilldelat tjänsleuppclrag, i augusti eller 
början cw september 1678, till synes först blanc/ flottans befälha-
vare. {icf: sin UflJlmärks(//nhei: riktad på valtenområclels utan för 
Lydebv lämplighel som {örlä gyn ingsplals för en {lolla, varom 
han ock tjänst evägen avgav veclcrbörlig rapport lill s in närmasi c 
chef och u ppclmgsgivare, amiralen Hans 1V achtmeister, den 
där i sin ordning ej var sen alt låta närmare unelersöka platsen 
samt, clå resullalet härav ul{öll i gynnsam riktning, därom 
omedelbart underräl/a konungen. 

Så gick del alltså till vid den nya hamnens »upptäckande», 
varom en delvis skäligen fantastisk legendbildning under Li
dcruas lopp som bekant kommit alt bildas. Något autentiskt 
stöd för det antagande, att flolians myndigheter på annat sii.tl 
än genom del här ovan skildrade fått någon anvisning p :l 
hamnen i fråga, är veterlig t ej för handen. Det är emellertid 

1) Sedermera a dl ad Ankarstierna. 
") Wachtmeister till Konungen 2!10 1678. 
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ej sannolikt, att \Vachlmeisler för sin del vid denna tid rälmat 
med an],arsä llningen innanför Aspösund annal än som en mer 
eller mindre tillfällig uppehr1llsort för floHan under p ågående 
krigs sommarkampanjer. Ty vad flottans vinlerförläggning an
gick hade han förvisso ännu icke släppt tanken på alt återföra 
åtminstone de större fartygen till Stockholm, ehuru han fann 
opporlunl alt t. v. ul~tt foga sig i konungens anvisningar i 
molsall riktning. Sålunda förberedde han genom brev av den 
12 seolember 167R A K på flottans kvarhållande i södra Sverige ~-t 
samt, hemställde i samband härmed om nedsändandel av »elt 
goll förrf1d av allehanda ekipagesor ter särdeles ock emedan 
H K M allrrnådigsle intention lärer syf ta lill någon imporbnt 
clesseins förriittning». 

Vad m ed sistnämnda fingervisning åsyftas är ej gott all 
avgöra, men synes det dock som om bakom den redan venti-
lerade plane!\ pil Hollans kvarh[dlande i södra Sverige under 
den clå stundande vinlem här även skulle framskym la tanken 
på en dess mera stacligvamncle förläggning därstädes. Men det 
kan ju även, ehuru mindre sannolikt, hava gällt upprätlandet 
av en tillfällig hjälpbas för den franska undsättningsflolla, 
vilkens avsändande till öslersjön vid denna lid ställts i utsikt. 

I sin förut berörda, den 2 oUober dagtedmade skrivelse 
till konungen, lämnade vVachtmeister en ulförlig redogörelse 
för resullalet av den rekognoscering av angivet skärgårdsom
råde, som under tiden 5- 19 september ulförts av amiralerna 
Siöhladh och Sparre, vilka efter fullgjord förräUning omvittnat 
»aU där är mycken tjänlig orl aU förlägga en flotta uli, i 
svnnerhet igenom att inlopp, som heler Aspösund,1

) varandes 
där goda och tjänliga hamnar att finna, förutom del att % mil 
ifd m inloppet befinner sig en tt, varifrån man kan betj äna 
sig av friskt vallen så att det ej mankerar, vilket allt mer
berörde amirallöj lnant Sparre däröver avfattade kar la och av-
r itninO" vidlvftliO"en och till alla sina omständigheter utvisar». :::"' J n 

1) Härav kan ju dragas den slutsatsen att jämväl andra ankar 
sättningar såsom i första hand K åll a- oeh Gåsefjärdarne blivit under
sökta. Kurs. gjord här. 
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Efter noggrant övcr\'ägandc ay a ll a pit ärendet inverkande fak 
torer hade vid ell sammanträde den 20 september samtliga 
flaggmän på fiollan emellertid förklarat sig förhindrade all 
tills tyrka flollans \'interförl äggning Lill denna hamn, »emedan · 
oss möter dc diffi cu lleler all där äro inga preparationer gjorda 
till E K i\ l örlogsfiollas conservalian och u ppräl lhållande; där
näst är hoH inlel försedd med de delar, som hon borde vara 
försäkrad med för allehanda fientliga anfall, kommandes del 
ock därtill all själva orten eller dess innebygga re äro bällre 
danskar än svenskar så att man av dem mer haver sig all 
befrukta ~i n själva fienden. vilkcl man av förfarandel vet a tt 
kontestera». 

Med anledning härav, anförde \Vachlmeister vidare, hade 
han hllil sia· ancrelägct vara att undersöka huruvida icke floHan b b 

~ på någon ort i Kalmarsund eller annorstädes här i nejden>' 
skulle kunna finna en lämpligare förläggningspials och tili 
den ändan själv eller genom andra, ehuru m ed negativt 
resullat, rekognoscerat Smålandskusten ända upp till Vållö. 
Härvid hade man särskilt uppmärksammat den gamla Björk
näshamnen, som bland annat underkastats noggranna djup
undersökningar, men som befunnits mindre lämplig på grund 
av silt särskilt vid ostliga och nordostliga vindar för isdrift 
slark l exponerade Hige. Vid etl förnyat sammanträde den 30 
september anslöto s ig ock samtliga flaggmän till den åsikten, 
»att här i nejden icke finnes nagon bekväm och säker orl, 
varest hela fiollan kan bliva förlagd och till att separera henne 
finnes mycket hazarderligt och betänkligt för å lskilliga orsakers 
skull, varandes all tså till E K NI höga och vidare ga llfinnande 
de jämte mig uti de tankar, att fiollan bliuer tmnsporterad lill 
Nyhamn,I) varest hon både för is och fienden kan ligga [ 
säkerhel samt vid första islossning vara i tillstånd att gå ut 
därifrån och finna sig så snart i sjön som fienden, helst emedan 
alla gamla sjömän konleslera detsamma, a lt· isen lossnar a\' 
nästan så snart där i Nyhamn som här i Kalmarsund»; ålla 

1 ) L{ ur·s. g,io rd här. 
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till namnet angivna lättare fartyg föreslogos emellertid av 
vVachlmeister a ll under major Thissons befäl vinterförläggas 
i Karlshamn. 

Till slut anmälde vVachtmeister alt han, »emedan allt 
delta är en sak, som förer med sig den importance att hon 
upp ~' papperet så noga och utlydeligt ej kan exprimeras», tagit 
sig friheten sända amirallöjtnanten Taube och fiskalen Sven 
Löfman till konungen i högkvarteret för att med stöd av ett 
dem m edsänt memorial personligen inför denne föredraga 
ärendet, varefter nådig resolution torde få förväntas »huru man 
sig så med fiollans förläggande och andra omtalta ärenden 
underd:'migst skall haYa alt förhålla ». I memorialet utvecklades 
närmare skälen mot flottans vinterförläggande till den nya 
Blekingehamnen, men vore å andra sidan intet att erinra mot 
att densamma vid första vårtid dit förlades; för vinnande av 
större säkerhet i sådant fall föreslogs emeller tid att genom den 
blekingska allmogens försorg skansar måtte under vinterns lopp 
uppkas las på Tjurkö och den gint emot liggande Aspö. Fullt 
övertygad om att konungen ej skulle gå emot föreliggande eniga 
framställning från flaggmännen, avfärdade vVachlmeister den 
Hi ok tober 1678 till A K helt självrådigt en anhållan det äm
hetsyerkel ville gå i författning om alt expediera alla tillgäng
ii o-a lotsar till Landsort 1ned order a lt därifrån upploda och o 

utpricka leden intill Nyhamn, »emedan örlogsflottan endera 
dagen torde bekomma H K l\1 allernådigs te order a lt löpa tili 
den mlen ». 

Två dagar senare kompletterade vVachlmeisler sin här 
senas t refererade skrivelse med ett konslaterande av alt ko
nungen Yisserligeu hade befallt all flottan »här i nejden» skulle 
bliva kYarliggande, men ait man kunde förvänta s ig ett från
trädande av denna konungens ståndp unkt, sedan denne väl fått 
del av amiralens motskiH; ja, han kände sig så säker p~t frågans 
k •sning i sådan riktning, alt han ej dragit sig för all i samma 
meddelande tala om »den förre desseinens ändring» st1som en 

reali lelen redan aygjord sak 
Fr:'m konungen erhöll \Vach lmeister emeller tid l. v. intet 

Tidskri f t i Sjöv iisendet. 
'2 
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som hels l besked i förläggningsfra gan. A,. allt all döma synes 
i högkvarteret, i vilket Johan Gyllenstierna vid denna tid var 
den i alla därslädes förekommande viktigare fr ågor allenabe
stämmande, ej heller n :1got avseende hava fäslats vid den 
Taube-Löfmanska missionen. I elt på tyska språket avfallat 
brev underrältar sålunda Taube den 24 oktober vVachlmeisler 
om all han först föregående dag, efter 12 dagars enträgna upp
vaktningar, förmi'tll konungen alt moltaga del medförda me
morialet, varpå n~tgot svar emellertid ej lämnats. » vVeilen Ihr 
Jvlaj{'s lälen nicht agregieren werden, dass die Flolle soll nach 
Niehafen gehen, so wird nach meiner Meinung mein ganzes 
Memorial meistenseils nichl agregiert werden», förmodar på 
goda skäl Taube på slutet av sill här refererade brev. 

Under tiden hade \Vachlmeislcr den 19 oktober funnit sig 
föranledd att ånyo LillskriYa konungen i ärendet - »huru högt 
och irnporlant denna desseinen är med flottans förläggande i 
Nyhamn» - därvid framhållande hurusom fiollan vid förutsalt 
avsegling till Nyhanm lämpligen kunde dit medföra en månads 
proviant, vilken i s ~t fall borde ligga orörd upplagd därslädes 
till våren, så att man då omedelbart skulle kunna betjäna sig 
av densamma, närmast för återseglingen till Kalmarsund. 
Fortfarande intet svar. 

Mot slutet av oktober är konungen äntligen beredd att upp
taga den brännande frågan om flottans vinlerförläggning lill 
slutligt avgörande. Vid denna tid sände han nämligen Gyllen
slierna till Kalmar med fullmakt al l för »Samtliga amiralerna 
upptäcka Vår nådigsle intention, som Vi om samma Vår fiollas 
förhållande förnämligast om vinlem forlast fatlat haver, och 
med dem att överlägga huru samma Vår vilja bäst och säkras t 
kan fullgjord och exequerad varda >> .1 ) 

Resultatet av denna överläggning, som ägde rum den 29 
oktober, framgår av konungens brev till Wachlmeister den l 
november 1678, vari det bl. a. heter att »efter det avtalet, som 
bemälte Herr Johan Gyllenstierna på Vå1a vägnar gjort, huru-

1) Konungen till vVachi.meisLer 26/,o 1678. 
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som fioltall uicl [{almar mållc bliua förlagd » - skulle risken 
för haverier genom isgången därstädes bliva allt för slor borde 
fJollan i slällel förflytlas till Karlsbanm. 

Delta var nu äntligen klara verba, och för vVachlmeiste1 
älcrstod intet annat än att genom brev av den 5 november 1678 
underrätta A K om alt konungen icke, s:'lsom han tidigare an·
selt sig hava skäl att förmoda, varit benägen att ändra stånd
punkt i förläggningsfrågan och alt det sålunda numera vore 
definitivt bestämt, del flottan skulle bliva kvarliggande »här i 
nejden». Karlshamn ville vVachtmeister emellertid ej reflek
tera pil som vinlerhamn ulan förlade redan den 2 november dc 
större fartygen till Björkenäs och de mindre till J ulnabben, 
n{lgot närmare Kalmar, varefter han avlade ell m{madslångt 
besök i högkvar teret. 

Att flottan all tså, trots amiralernas bestämda motstånd, 
blev kvarhMlen i de sydligare farvattnen, kan uppenbarligen 
tillskrivas G y lienstiemas dominerande inflytande på detta 
ärende. Och a lt del huvudsakligen var utrikespolitiska motiY, 
som för honom härvidlag Yoro vägledande, torde likaså vara 
slälll utom alll tvivel. Av brevväxlingen mellan Ludvig XIV 
och dennes ambassadör vid svenska hovet, Feuquicres, framgår 
nämligen med all Lydlighel, a ll den förväntade ankomslen a v 
en fransk hjälpflotta Lill södra Östersjön på detta beslut hade 
utövat ett högst avsevärl inflylande.1 ) Del synes hell enkelt 
hava framslMl som ell sine quu 11011 för franska fiollans expe
dierande till noreliska Iarvallen, all den svenska vid dess an
komst ej skulle uppehålla sig alllför långt från Östersjöns 
porlar. Och man synes vid denna tid inom den svenska krigs
ledningen hava fäst synnerligt avseende vid ifrågavarande 
hjälpsändning; enligt Feuquieres' rapporl av 2 juli 1678 skall 
konungen t. o. m . hava lovat alt personligen förfoga sig över 
till tyska krigsslddeplatsen, om blott franska flottan kom den 
svenska till understöd. 

:Men den väntade undsättningen kom aldrig, vad nu orsaken 
härtill innerst ],an hava varit; troligen var det osäkerheten om 
Englands hållning, som mest bidrog till expeditionens instäl-

') Carlson a. a. del U .<:. G01. 
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!ande. Också är del ej ulan ell vissl missmod konungen i sin 

instruktion för flollan under nästkommande års kampanj (av 

den 26 maj 1679) nödgas medgiYa. att »den renfort och för

stärkning ulur Frankrike, Yarom samme konung K l\I förr 

haver lålil giYa stor förhoppning med dess ankomst, nu åter 

oviss gör». 

I det längsta hade man emellertid ej Yelat ÖYergiva hoppet 

härom, och man får väl antaga att Gyllenstiemas och Feu

quieres' på nyåret 1679 utförda gemensamma rekognoscering 

av visst skärgårdsområde i östra Blekinge var ett led i den 

strävan, som pågick att finna en lämplig förenings- och för

läggningsplats för de båda flottorna. 

Det var den 5 februari 1679 (svensk tidräkning), som det 

franska sändebudet från Kristianslad ayfärdade den rapport 

över ovan berörda resa, vilken framstår som ett av de vikti

gaste dokumenten för kännedom av de förhållanden, som ledde 

till Karlskrona örlogsstations grundläggande. 

Ifrågavarande depesch1 ) var, i yad rör sagda utflykt, orda

grant (med bibehållande av den gammalfranska stavningen) 

av följande ordalydelse: 
»Hier a mon relour de Ronneby ou j'ay estc avec Monsieur 

Guldcnstern, j'ay tronYe les lettres du 13 el 20 janvier- » - ». 

Nostre petit voyage, Sire, a esle a dix lieues") d' icy tirant 

vers l'Est. Nous avons Yue un bassin couvert d'une isle longue 

et etroite en forme de croissant, qui laisse deux embouchures 

pour tous les vents, qui peut contenir un nombre infini de 

vaisseaux en toute securete, ~; ayant du fonds, et estant du plus 

hors de la porlce dc canon de toute terre ou les ennemis se 

puissent loger. On pretend baslir une Yille aupre de Ht en un 

endroi t, q u i se p e ut aisemenl fortiii i er el y transporler les 

habitants de Ronneby qui s'y offrent volontairement. Pour 

mieux faire cellc reconnaissanre nous ayons es le prez de trois 

lieues de Francc3
) avant dans la mer en lraineau sur la glace ». 

') Avskrift tagen i franska utrikesn1inisteriet genom benägen 

försorg av marinattachcn, komm endörkapten E. Biörkluml. 
2) Här a,·ses uppenbarligen svenska mil it 10.688 m. 
3) En Iransk lieue commune Yar c :a 4,'i00 m. 
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Delhl brev J'ramslär så till vida såsom ett för föreliggande 

frågas utredande högst betydelsefulll dokument, som det inne

håller elen försia i officiell skriftväxling veterligen f'örelwm

mande antydan om förefintliga planer på alt i Blekingeskären 

anlägga en permanent flollstalion m ed tillhörande stad. Det 

är alltså egendomligt nog i ett franskt aktslyeke man för första 

gången ser konturerna ay elt blivande Karlskrona framskymta 

mot den töckniga krigshorisonten i södra Sverige nådens år 1679. 

l\len vilket skärg~trdsområde Yar del väl de två herrarna 

besökte under sin här avhandlade »pelil voyagc»? Var del 

A.spöbassinen de s~tgo, eller var del måhända någon annan 

ankarsättning där i trakten? Rapporlen ger ej klart besked i 

denna fråga, men av Feuquieres' skildring Rv platsens nautiska 

och militära fördelar all döma är s \'årl att föreställa sig aH 

den gärna kunnat avse m1goL annal än den mäktiga redden 

innanför Aspö och Tjurkö, vilken ju dessutom redan föregående 

höst hos konungen blivit varmt rekommenderad av vVacht

meister och på den grund ju bort i första hand bliva föremål 

för en närmare undersökning. 

Sannolikhelen synes emeller tid lala för, all slalionsprojek-· 

tet vid denna tid behandlats såsom en hemlig stalsangelägenhet 

för vilken Gyllenstierna med hela si ll infly tande, och tydli gen i 

full arkord med Frankrike, sl~illl sig som målsman. 

l'\ t1 gon fransk hjälpfJolla kom emellertid, såsom ovan fram

hållits, ej i väg p{t Y aren l 6/9, och fn1gan om utseende av en 

ny flottbas i Blekinge bleY hiirigenom l. v. i viss grad skjuten 

i bakgrunden och ställd p[t framtiden. 

P å egel imLiatiY uYsiinde dock \Yachlmeisler i hörjan av 

maj 1679 kaptenen Anders I·Iysing med elt antal styrmän på 

en bojort från Kalmar »havandes med sig de order, alt han 

jämte dem s:kull e göra sig noga informerade om den Blekingska 

kustens situation och belägenhet, på det E K ;vi örlogsilolla må 

kunna sig där uppehålla, sedan man om inloppet, grundena 

och annat behörigt är Yorden underrättad».1 ) Någon rapporl 

'J W acHmeister till Konungen °h 1679. 
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fr[m Hysing rörande resullatel av sålunda beordrad undersök
ni ng har ej anlräffals. D~tremol ålcrfinnes i Krigsarkivels 
karlsamling en av d;harandc fortifikationskaptenen C. M. Stuart 
upprällad och samlidigl, d. Y. s. i maj månad 1679, dagledmad 
översildskarla över öslra skärgården, varav framgår all såv~1l 
Aspö- som Måsc-, Gf1sc- och K~1llafjärdarna blivil föremål för 
rekognoscering, varvid dock d j u pundersökningar endas l synas 
hava ulförts å förstnämnda ankarsällning. Var Slum·L m[umc 
med på den Hysingska expeditionen? Att särskill G~1scfjärden 
trols sin starka begränsning och sill Lrånga inlopp i något 
sammanhang varil på Lal som förläggningsplats , bevisat bäst 
av en passus i riksskattemästaren Sten Bielkes brev lill Gyllen
si ierna av 26 maj 167~), 1 ) där del hcler all >-• alla amiralerna 
säga att bönderna intel hava visl oss den bästa leden i skären, 
ulan vid Aspö sl,all vara den bäsla hamnen och olika bättre 
än Gåsefjärden. Finge SLyfferlen (S tum·t) det i Lid vela sa 
vore det väl, särdeles om han ock finge någol underhåll ». 
Brcvel är skrivcl i Kalmarcfler avsändarens ankomst d il direk~ 
h ån Lvckeby. Bielke har alllså tydligen hlivit förd Lill Gåse
fjärdei~, men någo l stöd för antagandet au Gyllenstierna och 
Feuqu i e res även skulle ha va ställt sin El r d hi l i februari s. i\. 

föreligger å tminstone icke i här refererade brev. Från vVacht
meislers sida fick frågan l. v. förfalla; han hade också i uch 
genom sommarens nu började sjökrigsoperationer f:'lll full 
svsselsällning på annal hå ll. 

v I april och nwj månader hade danska Hotlan bundits vid 
Köpenhamn av ryktet om den franska h.Jälpflo llans aysändancle 
Lill ·Östersjön, men sedan säkra underräUelser inlupit om att 
n~1gon sådan ej var all förvän la, avgick Ju el i milten a v juni 
till Bomholms farvatten. Härifrån framsände han en mindre 
slvrka med order all ur Kalmarsund söka ullaeka den . sYenska 
fl~ll::tn, som under " ' achlmeisler seelan slulel av ap i· i l låg i 
c;in ~mnb sbllning Yid Grimskär. Denna finl ledde även till 

') Mörnerska arkivet å Esplunda. T<'örf. har genom G. Clemens
son s anmtilan av Bromes »Karlskrona staels historia >> del I och III 
Seandia h.~ 1931 fått sin uppmärksmnhet riktad på clett.a brrv. 
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:1svflal resullal, i del Wachlmeisler myckel riktigt gick till 
sjÖss och anföll den underlägsna danska styrkan, som emellertid 
tog jakt och undkom. Däremot upphanns \Vachlmeisler på 
~1 lervägen till Kalmar aY den danska huvudslyrkan och från
bändes av denna uneler reträllen ell skepp. I den starka posi
tion, svenska flottan ånyo inlagil i sin gan1la beredskapssläll
n ing, kunde dess huvudsl 'rl<a emellertid eJ vidare åtkommas 
av fienden, lika l ilel från söder som fr ~m motsatt håll, varifrån 
även ell anfall gjordes i slulel av JUli. 

Efter en tämligen betydelselös h::irjning 1 lraklen av Barö
c; und i östergöllands skärgård hemseglade s[t den danska flottan 
i m itlen av augusti. Freden slod nämligen nu för dörren, och 
l<rigsrörelserna till sjöss upphörde med hänsyn härtill av sig 
själva ; till lands hade kriget i Sk5ne, för att ej försvåra dc 
under hela sommaren pågående fredsunderhandlingarna, redan 
ti digare helt avslannal. 

Under sådana förhållanden ~1lerupptog Wachlrneister redan 
i börpn ay augusti till diskussion den brännande frågan om 
fl atlans framtida förläggning. I skriYelse till konungen av den 
8 s. m. förfrågade han sig sålunda - »alldenstund ~trsens tid 
nu mera skyndar sig, och höslen är för handen, så all man 
således i tid måste vara betänkt varest E K l\1 örlogsflotta skall 
njuta sin vinlerhamn» - om densamma borde återföras till 
Stockholm eller övervintra »uli de nyss uppfunna1

) och av 
l>ärdeles konsideration varande Blekingske kusterna». 

Fö rst sedan han den 12 augusti ålerupprepal denna sin 
förfrågan, erhöll vVachlmeister konungens den 16 augusti från 
lägrel Yid V. Ramlösa avlåtna svar, varigenom frågan emeller
tid l. \'. lämnades öppen i avvaktan på utfallet av de pågående 
fredsnegocialionerna; emellertid borde man under Liden göra 
sig väl underrättad »om flottan under Blekingske kusterna ej 
allenast hätlre och säkrare än där i Kalmar kunde ligga, ulan 
därjämte den kommodilet och läglighet, som till dess provian
tering och byggning kan erfordras». 

' ) 1\urs. g'jorcl här. 
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Redan dagen efter detta brevs mottagande, som skedde den 
21 augus ti, är 'iV achtmeisler beredd att meddela konungen, 
hurusom han efter samråd med amiral Siöbladh och över
kommissarien Ehrenskiold kom mi t till den slutsatsen, att 
>-' Ble], ingckusleu, om vilkens situation vi så i förlidet som i 
detta år oss informerat hm·a, till Ilottans förläggande är mycket 
konsiderabel, väl förs taendes uti Jredliga Lider». Komme kriget 
däremot aLL for tsätta, kunde han ej tillstyrka annat än Holtans 
Merförande till »de svenska skären» (varmed avsågs StockholnB 
skärgård), då Kalmarsund under den gångna vintern Yi sa l sig 
som en synnerligen olämplig förläggningsplats för flottan, »och 
var en Guds särdeles nåd alt hon sa lyckligen då salverades 
utan skada, vilket dock med mänsklig makt inlel stått a lt 
avvärja ». 

_ Härpå länmade konungen inlel SYar, lika litet som pö. 
" ' achtmeisters upprepade framställningar i ärendet den 26 och 
29 augusti, i YilkeL sis tnämnda brev det heter, au »E K M 
örlogsflotta hotar ännu en fiende uli denna sena hösteliden 
nämligen den farliga Kalmarredden, varest hon ännu är lig
gande och medelst trängslet icke ringa hazard och fara under -
kastas, särdeles emedan skeppen rida för gamla ankar låg ( efler 
man i tu· ingen synnerlig utredning bekommit haver), vilka 
uti p:clkommandc storm i denna slemma ankargrunden torde 
lätteligen söndernötas och konsekvenler en sådan eventuell fara 
bringa flottan om halsen ». 

Slulligen vände sig 'iVachtmeisler genom brev av den 2 
september till konungens kanslichef, hovrådet Rehnschöld, med 
anh:U!an om att genom dennes förmedling erhålla hesked i 
ärendet - allt förgäves. Vad Wachlmeislcr alltjämt hade alt 
hålla sig till var anvisningen i tvenne konungens brev av 30 
at~gusti och 3 september, vari denne i avvaktan på »ett generellt 
stlll:slånd och påföljande hedersam fred» förklarade sig vilja 
se hden an. 

lVIen Wachtm.eisler gav ej tappt. Den 9 september tillskrev 
han ånyo konungen samt hemställde, sedan han genom till
handakomna brev och befallningar dragit den slutsatsen, alt 
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konungen alharligl reflrl.;_lerade på elen Blel<in~sl<a kusle1~, det 
Karl >> läcktes sig i n~1der härom deldarera pa det oc.h 1 fall 
flottan skall gå till Blekingska kusten, jag då nu strax 1 ty~thet 

ch under favören av dessa månlysande nätLer kunde bnnga 
~enne dit, eljes lärer framdeles och längre up~)å l~östedagen 
en svårighet öppnas, ty fast styrmännen om srluaLJOnen och 
farten äro informerade så är dock den experi encen däremot 
ej att räkna, som de tillförne genom å tskillig t seglande av och 
an uli andra farvatten sig förvärvat hava». 

Kom så än tligen den 11 september konungens den 6 dag
tecknade brev och befallning om all flolian över vinlem skulle 
förläggas under Blekinge/wsten, varför erforderliga å tgärder pil 
platsen omedelbart skulle vidtagas. Under tiden kunde en de;~ 
lättare fartyg överföras till Karlshamn. Följande dag, den l~ 
~eptember, hade 'Vachlmeisler elen tillfredsställelsen .att kunna 
meddela konungen, det han, redan innan förläggnmgsordern 
ankom till Kalmar, därifrån expedierat amirallöj lnant von 
Rosenfelt till den Blekingska lzuslen med skeppen Venus, 
M:1nen, Spes, Andromeda, Fama samt bojorterne Posthornet 
och "\'låsen. medförande ell antal styrmän med order alt 
»igenom pejlande in- och utseglande än yllerlig~re excolera 
sjäh·a hamnen och inloppet»; så snar l delta var gJort. amnade 
" 'achtmeisler i tvenne omg:'mgar dit överföra Merstoden av 
floHan utom två av dc sv:'\raste skeppen, Victoria och Solen, 
vilka för större reparationer borde dirigeras till StocJ;:holm. 

Genom brrv av den 13 september bekräftade sa konungen 
vtlerli<'are sin befallning a\' den 6 »alldenstund Vi hel fnst
~tälla freden » samt gav i samband hänned 'Vachlmeisler fria 
händer all ulse drn plals inom Blekinge skärg~1rdsområde, 
varest flottan lämpligen borde förläggas samt därslädes genas t 
sätta i g~mg med uppförande av erforderliga byggnader. Det 
var sål~nc/~1 vVachtmeisler. som inom e/el emuisae/e område! 
utsåg s/-:ärgårds/-:omplexel innonför Aspösw!Ci till blivande för-
läggningsplats för flotl cm. . 

Drn första rapporlen från Yon H.osenfelL till 'Vachtme1ster 
rörande resultatet av den honom uppdragna skärgårdsrekog-
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noscerin?en är av så slorl intresse, a tt det befunnits lämpligt 
ntt har m extenso återgiva densamma. Den är dagleclmad :"t 
~kcpp.ct Fama kl. 7 om morgonen den 14 septem.her under segel 
1 Asposund, samt lyder sålunda: 

.. »Såsom Herr Amiralen mig mände anbefalla, att jag som 
!1d1gast skulle giva honom pw·t om vårt förrättande, alltsä 
sänder jag till hörsamt följe därav korteligt över land, berät
tandes att vi i förrgår den 12 huius i god tid kommo för in
l ~ppe l och med lodande och pliktande den dagen tillbragt; i 
gar om morgonen hade vi bönderna uti farvattnet med oss, och 
när vi släppte dem ifrån befallde vi dem aH uppremrna de 
gwnd, som i ll11oppet under vattnet kunde vara och intet svnas. 
Dä rpå gingo Yl Lill sjöss och logo känningar av landet uta~1för; 
Yoro ock sinnade att arbeta oss opp till att möta våra skepp 
~11en efter det blå<;te hårt frön os t nord ost m ed hel sjö, a ll vi 
1~1tet '>ynnerligL närma kunde, lupo vi om aftonen till Aspösund 
ttll ankars. RäLL nu som delta brevet är skrivet, skola vi å ter 
till sjöss till aU möta våra skepp eller om möjligt att lovera 
<:ss .upp till Söder Udd, Ar alltså detta som jag enfaldigt kan 
JUclLctcm om hamnen, dess inlopp och lägenhet , att nämligen 
sedan man är inne kan bärga en flotta skepp, känningarna äro 
ock goda, så ock själva inloppet emellan Elle- och Sunds
b:'tdarne, tämligen vitt och ren l men ingen redd utanför och 
ingen sättning på en stor mil när landet utan bara stenbotten 
o.ch d~tr är pericel för ankare och tåg. Vi ankrade en gång och 
frngo med möda ankaret hem 1gen, som var fastnat under ell 
s:or sten. ! lika måtto fastnade i går vårt stora djuplod på 
l o famnar 1 botten mellan s lenarna och blev borta. Men när 
man kommer halv annall mil Ir~m lande t pa 20 it 24 famnar 
så. har 1~1an slickgrund, såsom ock när man är inom upphe
malla badarna; alltså är intet rådligt att giva sig med några 
svåra sl,epp in i buklen och på denna kusten utan med klart 
väder och en s:ldan vind att kunna sträcka med ens in. öster
ifrån kommande m~1ste man ha åtminstone en ost-syd-ost vind 
men västerifrån kan man sträcka in med en väsl-nord-väs t så 
att ma~ måste ha rumskots att löpa in och väja grunden. 
Kursen m är NNO och NO t. N. De skeppen som komma frän 
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}{almar sund måste förändra kursen 17 streck. Della uti has
tigheten till hörsam eflerrällelse och befalles Herr Amiralen etc.» 

Så snart vVachtmeister inhändigat denna rapport, medde
lade han omedelbart konungen dess innehåll samt anhöll sam
tidigt enträget om bemyndigande, att till den nya hanmen 
o·enast få avsända ytterligar e en eskader sam l, så snar l därefter 
lämpligen kunde ske, Merstoden av flottan, enär det vore 
»mycket hazarderligt uppå denna sena hösteliden längre all 
ligga här uppå Kalmar redd för de orsakers och molivers skull, 
som mina förra underd ~miga brev giva vid handen ». 1

) 

Den 24 september biföll konungen denna framställning. 
men hade breve t härom ej nått \\' achtmeister , innan denne 
på eget bcv[lg ni\gon av dc sista dagarna i scplemeber med reslen 
av flottan begivit sig i väg fr ~m Kalmarsund till den nya 
hamnen. Han möttes emellertid på vägen dit av stonu och 
oväder, som nödgade honom taga betäckning bakom Hanö, 
varifrån han den 5 oktober tillskrcY konungen en anhållan, alt . 
sedan fartygen väl blivit förda in i vinterhamnen, han måtte 
få komm a till högb·a r lerc t för föredragning av vissa flottans 
ärenden. 

l'Yå dagar senare inlöpte \Vachlmeis ler med sin styrka till 
den utsedda ankarplatsen, som han fann vara »av en särdeles 
commoditet till en örlogsflottas förläggande », varom allt ko
nuno·en underrättades i ell brev av 8 oktober, samtidigt vanned b 

hemställdes, att lämplig person målle aYI~i rdas för a lt uppgöra 
en plan över erforderliga befästningsanläggningar. Intet giver 
vid h anden att vVachtmeister förr än nu besokt platsen. 

Tills vidare utsågs viken mellan Vämö och Häslö (n. v. 
Kyrkogtirdsviken) att hysa det spirande örlogsetablissemenlet 
och började man s[1 gott som omedelbart alt på Vämöslrande11 
uppföra därför erforderliga varvsJ•yggnader.') 

') Wnchtm e is ler till Konungen 17 september 1679. 
') »Vi hålla ock på att lägga fundame11t till ett corps cle garde 

på en udde av don stora ön, där .nan kan ha utsikt genom hamnen 
tvär!" och ända långs. Skeppen Spes, Månen och Andromeda ligga 
inne i hamnen vitl berget fast u t i mudd ren >>. (Rosenfelt till ·wacht.
llleistPr, rlnt. skeppd Venus >> vid L:vckeby» elen 2-i septem ber 1679). 
Först 1684 bör j ad e ö\·erflyttn ing·en t i Il det nuYarancle van·et. 
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Den 10 oktober tillskrev \Yach tmeister ~lnyo konungen och 
föreslog i anseende till det nya och importanta verkets inrät-· 
tande, att Blekinge måtte higgas under amiralitetet, »Yarandes 
jämväl E K M allernådigste behag jag i underdånigheL sinnad. 
att låta inräHa härnere ett skeppsbyggeri, p[l vilken h ändelse 
allmogen Lill virkets huggande och framlzörande brukas m:Hte, 
v ilket omöjligen kan lå La s ig göra med mindre denna provins 
under amiralite t et enskilt kommer att sortera». Härp:l svarade 

konungen den 29 oktober, al l han i ärendet haft ÖYerläggningar 
med Gyllenstierna, med vilken \Vach tmeister ägde a ll träda i 
direkt förbindelse, samtidigt förldarade han sin avsikt vara att 
innan kort avlägga ett besök å flottan. 

Della ägde rum den 18 och 19 noYember samt förlöpte 
enligt Erik Dahlbergs dagboksanlecknmgar sålunda, a LL ko
nungen med svit, vilken, förutom Dahlberg, utgjordes av Gyl
lensticma, fältmarskalken Yon Ascheberg och generalmajoren 
Axel \Yachtmeister, anlände till Lyckcby den 18 p{l förmid
dagen, varest de på platsen redan varande amiralerna Hans 
Wachtmeister och Siöbladh sällade sig Lill följet. 

Samma dag begav sig hela sällskapet bålledes till Aspö
fjärden och avlade besök ~l den därstädes förankrade flottan, 
varefter man återvände till Lyckeby för all övernaila. Följande 
morgon, den 19, gick färden »åter till Aspö, Tjurkö, Trossö och 
rekognoscerades både hamnar, inlopp, vikar, holmar och skär, 
och clå blev resolverat, alt uppå Trossön skulle byggas en stad, 

som då fick det namn och kallades Carlscrona», i anslu tning 
vartill å t Dahlberg uppdrogs alt »med forderligasle göra där
upptl desseiner».

1
) Samma dags eftermiddag lämnade konun 

gen Lyckeby och återvände till Ljungby. 

Härmed var grundstenen till den nya örlogsstationen cle 
facto lagd. Visserl igen talas det i de officiella papperen allt
jämt endas t om flottans vinlerhamn, och Dahlberg nämner ju 
- ----

') Lundström. Erik Dahlbe cg~ dagbok s. 2:?0. 

F"ö rs ta gängen namnet Karl skron a fön·kommer i of fi c iell brev
vä xlin g ä r i. Siöblaclhs skri 1·e lsc ti ll a mi•·a litetskolJ egium "1 j ,

1 
1679. 

Ze tte t·~ ten del II s. 186. -

- 29-

intet om örlogsstationen som _sådan, ~11en _beslutet om en ~La~: 
anläggande på Trossö vore J u memngs~ost, om deL eJ 1 _.s'" 
hade åsyftat en ofrånkomlig komplettenn~ och konsol1deung 
av en LiiiLänkl permanent slalionsanläggnmg. • 

Del är emellertid först genom de bekanta kungahreven fran 
L ·unob,· a v den 5 december 1679, som p[t officiell väg beslö.~n-

Jels; ~t lfärdadcs om, atL örlogsflottan därefter skulle bliva 111 
d"" .. d liggande i Karlskrona, saml aU eLL .. större sl~ep~sv~rY ars~a ~~ 

skulle inrällas. Som J\arls/;rollet orlogssln lwn s fodelseda0 h01 
nog sistnämnda datum allts<"i räLLeJi gen angivas. 

:;: :;: 

ALL det yar Gvllenstiemas inflytande som före och över 
. lltina a nnat o·J·orl sia aällaude vid flottans kvarhållande i 
a o t> tl tl r· . . f" 
södra Sverige, även när det Lill slut gällde den de mrti_va or-
flyttningen av floHans huvudst a tion fr ån ~Lockholm ttll Ble-
kingeskären, torde vara ställt utom allt L v t vel. . _ 

Om allls;\ Johan G~rlleusti erna kan betecknas sasom upp ·· 
slagsgivare till och främste till skyndare a: den nya örlogssta
tionen, å tersLår all tillse vad roll vYachLmetster kan hava s~elaL 
vid planens vidare utform ande. En [tlerblick på denna fraga~ 
utvecUing giver d~1 snar l nog vid handen, alt d: nne flolta~1~ 

högs te ch ef (riksamiralen G. O. Slenbo:k var v1d .. de~111a ll 
helt försalt ur spelet) bestämt molsalle stg flottans fotlaggm~de 
i Blekingeskären under vintern 1678- 79. I ~ad. rör dess _for
läggning därpä följande vinter, ställde_ ha_n s1g a andt::t s1~an 
i hörj an mera passiv, då han såsom vt ermra oss undet. hos~
månaderna upprepade gånger hos konungen begärde dtrektiY 
humvida fJ oLlan »antingen skall löpa till Stockholm eller ock 

över vintern bliva liggande ute i de nyss uppfunna ?ch ~v 

särdeles konsideration varande Blekingska kusterna»; sa sma
ninaom hörjade han emellertid små ll förorda Blekingekusten, 
son~ befunnits till flottans förläggande väl lämpad, under d:n 
givna förutsä ttningen lib·ä l, att fredliga förhålla~den voro ra
dande. A v sistnämnda deklaration kan man JU draga den 
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s_~utsa_lse n ~ aLL ä_ven \\'achLmeisLer från början tänkt sig en för 
laggnmg I Hlekmgeskären, som ej vore uteslutande framkallad 
av då d 1dande krigsläge, men härifrån och till ett fulls·t ·· d' ·t - . . . ~~ 
?verg1vande_ av SLo:kholmsstationen var ju etL långt steg, och 
mlet talar for atL \Vachtmeister varit inne på en dylik tanke
gång. 

. Sedan definitivt beslut härutinnan väl var fa lla t, ställde 
sig Wachlmeister emellertid, sedan han själv pa uppdraa av 
kom~ngen ~erelt~ tillfälle alt ]c,kali sera det område i syd;stra 
Blekl_ngesk~ren, Inom vilket den nya anläggmngen borde kom
ma t~ll utforande, med hela sin pondus lojall till förfogande i 
och for d~nne~ utbyggande, och härvidlag sviktade han seder
~ei:a aldng, vlll~et var av väl så stor betydelse för frågans sluL
o1lt1ga forande 1 hamn, som någonsin Gyllens tiemas initia Liv 
?ch väl behövligt var delta hans fasta vidhallande av planen: 
J~~t~:an ge~om ~yllens_liernas bråda frånfälle i juni 1680 det 
~ . L1"as le s todet for staLwnsförflyLLningens genomförande borl
f~lht, outbröto härom meningsskiljaktigheter av så allvarlig och 
dJupgaende -~eskaffenh~t a lt de, och de lta mer än en gång, 
hotade_ att st~alpa h_ela foretaget, och som förutan vVachtmeisters 
orubbliga sl~ndal~t1gl:et förvisso också så hade gjort. 

. ~en ut_gor skildnn?en av dessa s trider ett kapitel för sig, 
var p a e.1 har nu sl-.:all mg ås. 
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Årsberättelse i artilleri. 
A v g iven a v iPLlamoten Claus. 

Icke minst erfarenhelerna från världskrigel giva vid han · 
den, all det lokala kustförsvaret blir mest effektivt genom an-
Ii tand e av kustbefästningar och rörliga kustartilleriformalioner. 
samtidi o-t som kostnaderna i sådant fall bliva jämförelsevis 

" små. Då deL nutilldags tal as om del lokala kustförsvaret åsyf--
tas ej allenast skyddet av vissa inlopp eller av vissa kustorter . 
ulan det gäller även kusts träckor av begränsad längd. De tyska 
anordninaarn a för skvddel av Flandernkusten äro ell talande t:> • 

exempel på ändamålsenligheten av att anlita kustbefästningar 
i det lokala kustförsvaret, och även i vårt land h ar samma 
födaringssä ll numera börjat tillämpas. Sålunda synes tanken 
att basera försvare l av hela S Lockholms skärgård på kustbefäst
nin gar med tillhörande anstaller nu stå iuför sitt förverkligande. 

A v strategiska skäl kan de l otvivelaktigt diskuteras, om 
icke för det lok ala kustförsvaret borde utnyttjas rörliga kust
arlillerifonna lioner, men dels ~i.r terrängförhållandena i våra 
kustområden icke alllid lämpade för användning av rörliga 
batterier och detta särskilt i de fall, då del är fråga om pjäser 
av svår eller medelsvår kaliber, dels skulle säkerligen kost
naderna ställa sig så höga, a ll ekonomiska betänkligheter kunde 
resas mot eventuella förslag till anorduandel av lokalt kust
försvar. Ä ven om man således erkänner värdet av rörliga 
haltener för del lokala kustförsvaret, är det nog ofrånkomligt 
att i många fall, ja, kanske i de flesta anlita artilleripjäser 
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med fast uppställnin g. ..\ andra sidan hör delta icke utesluta, 
a lt äYen Yissa pjäser med fast uppslällnmg. beroende på del 
strategiska läget, förflytlas till annan del av kusten, än där de 
i fredslid ä ro uppställda. 

Den viktigaste besl~mdsdelen i del lokala kustförsvaret är 
utan gensägelse artilleriet. Jag skall i denna min iirsberätlelse 
endast ingå på frågan om det å sjöfronten fast uppställda 
h1slarlilleriet, och sålunda ej heller i annan mån beröra luft
Yärnsarlilleriet, än som sammanhänger med det lokala skyddet 
ay sjöfronlshatterier. 

I. Ans/,offning ou sjöfron lspjäser med fast uppställning. 

De u l vidgade uppgifter, som numera tillkommer kustar
tillerie t, har framtvingat ett ökat behov av artilleripjäser. 
Visserligen hmna en del nu i kustbefästningarna befintliga, 
vilka icke hmgre äro erforderliga för sill ursprungliga ändamål, 
tagas i anspråk, men även om så sker torde behovet ej bliva 
fyllt, särskilt sorT>. det med all sannolikhet synes erforderligt 
att ersätta en del nu befintliga äldre kustpjäser med sådana 
av mera modern konstruktion. Nyanskaffning av pjäser skulle 
sålunda vara erforderligt, men, hur önskvärd en dylik utväg 
än vore, torde kostnaderna utgöra ell hinder härför. En annan 
möjlighet skulle då vara att taga i anspråk artilleripjäser från 
utrangerade fartyg eller från fartyg, vilka icke längre besitta 
ett sådant s lridsvärde, all de med fördel kunna utnyttjas såsom 
stridsfartyg. 

Denna metod att för kustartilleriels del utnyttja artilleri
pjäser frår1 utrangerade fartyg, har tidigare icke Ymmit någon 
anklang inom kustartilleriets officerskår. Detta får nog främst 
tillskrivas de yllerst ogynnsamma erfarenheterna från sekel
skiftet, då Ellenahhsfortel hestyckades med 25 cm. kanoner 
från pansarbåtarna Svea, Göta och Thule. Della var, redan 
då det skedde, e tt artilleristiskt misstag, men det m?1sle därvid
lag ihågkommas, alt det då icke var fartygen, som utrangerades, 
ulan fal"lygsbestyckningen, Yilken befunnits omodern och där. 
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för m åste ersättas med nya artilleripjäser. De pjäser, det nu 
kan bliva fråga om att taga i anspråk, äro icke i och för sig 
oanvändbara, utan det är själva fartygen som falla för ålders
gränsen. A v kostnadshänsyn torde det därför vara lämpligt 
att, i stället för nyanskaffning, disponera dessa fartygspjäser 
för nyanlagda lmstbefästningar eller för ombestyckning av nu 
befintliga. 

De farlygspjäser, vilka sålunda kunna tagas i anspråk för 
kustartilleriet äro: 

25 cm. k Mf94; 
21 cm. k M/98 ; 
15 cm. k Mf98; 
12 cm. k Mf94; samt 
75 och 57 mm. kanoner. 

Bortsett från de lätta pjäserna fordras omfattande änd
ringsarbeten å de sålunda uppräknade kanontyperna, för den 
hädelse de skola placeras i kustbefästningar. Detta samman
hänger främst därmed, att de till övervägande del äro monte
rade i tornhveltage. Visserligen är det intet som hindrar, att 
tornuppställningen utnyttj as även vid kustbefästningarna, men 
i så fall hör tornkonstruktionen vara särskilt avpassad med 
hänsyn härtill. Så är ingalunda fallet med fartygstornen, vid 
vilkas konstruktion hänsyn uteslutande måst tagas till deras 
ursprungliga ändamål. Della gör, att dessa torn icke lämpa 
sig för uppställning i land. De erfarenheter, som i delta av
seende hittills vunnits, uppmuntra icke till nya experiment. 
Mycket dyrbara fortifikatoriska anordningar bliva erforderliga 
och ej heller synes det möjligt att så ändra deras konstruktion, 
att tillräcklig eleYation åstadkommes. De i torn uppställda 
far tygspjäserna kunna endast eleYeras 14° il 18°, vilket gör, 
att skottvidderna äro högst begränsade. Att genom ändring i 
lavellagen ~1stadkomma ökade möjligheter för elevation ställer 
sig säkerligen för kostsamt och änd ~1 torde icke en tillfredsstäl
lande konstruktion kunna erhållas. Enda möjligheten är där
för att förse dessa pjäser med hell nyll layellage och placera 
dessa å öppen vallgång. 

Tidskrift i Sjöviisendet. 3 
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De svåra pJaserna, 21 och 25 cm. kanonerna, kunna an
tingen sättas i konlavettage eller i vändskivelavettage d. v. s. 
ett sådant lave ttage som vilar på en cirkelformig kulkrans, 
löpande runt en grop, i vilkens djup kanonen rekylerar. I 
båda fallen komma elevationsmöjligheterna att utnyttjas till 
fullo och därigenom kunna tillfredss tällande skottvidder er
hållas. Vändskivelavellaget har i så mållo sina bestämda för
delar, att man icke behöver låta pjäsbetjäningen arbeta i djupa 
gropar, vilket med hänsyn till gasfaran är av framträdande 
betydelse. 

Såväl 21 som 25 cm. kanoner kunna alllså anlitas för nu 
ifrågasalla ändamål, men vissa omständigheter göra, alt man 
måste ställa sig tveksam rörande lämpligheten att utnyttja de 
sistnämnda för nu ifrågasalt ändamål. Deras mekanism, trapp
slum·, är av mycket föråldrad lwnstruklioh. Dennas öppnande, 
vilk(!l sker med vev, tager en så oproportionerligt lång 
tid i anspråk, att eldhastigheten blir allenast ett halvt skott 
per mitmL Att anskaffa nya dyrbarare lavettage och bibehålla 
nuvarande mekanismer i oförändrat skick får därför anses 
uteslutet. Genom alt aptera en motor för mekanismens öpp
nande och stängande, skulle en avsevärd tidsvinst göras och 
eldhastigheten komme C.J längre alt beslämmas av tiden för 
mekanismens öppnande och slängande ulan av del övriga ladd
ningsförfarandeL I dylikt fall torde eldhastigheten kunna upp·· 
bringas till något mer än ell skolt per pjäs och minut. Det 
måste dock beaktas, att molor lätt bringas i olag och då åter-
står ingen annan möjlighel än alt utnyttja handkraft. På ett 
fartyg möter inga svårigheter atl använda sig av motorer fö1 
angivet ändamål, men aH placera dem i pjäsgroparna ulan 
möjlighet att effektivt skydda dem mol fukt är icke lika risk
fritt. Ej heller kan man vid kustbefästningarna för motorernas 
skötsel påräkna samma tillgång på högt skolad teknisk per
sonal som ombord på ett fartyg. Skola dessa pjäser utnyttjas, 
måste därför nya mekanismer med ogivalskruv insättas, vilket 
självfallet icl<e är någon omöjlighet, men ökar kostnaderna 
med cirka 15,000 kronor per pjäs. 
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Även en annan sak komplicerar utny ttjandet av 25 cm. 
kanonerna. Om eldhastigheten skall bliva tillfredsställande, ~r 
det nog ofrånkomligt att utnyttja elektrisk kraft för ammum
tionshissning och ev. även för höjdriktning. Man står då åter 
i ·en inför svårigheterna all på tillfredsställande sätt förvara o~h skydda dessa maskinella anordningar, vilka lätt bliva 
opålitliga, om de äro placerade ute i del fria eller i ner
sprängda rum ulan värmeledning. Naturligtvis kunna fnlll 
tillfredsställande uppvärmda lokaler anordnas, men det drager 
med sig högst avsevärda utgifter. Det finnes anledning miss
tänka, aU om alla de kostnader hoprälmas, vilka komma all 
åtgå för nya lavettage, nya mekanismer samt fortifikatoriska 
och maskinella anordningar, bliva dc så pass stora, att det 
måhända vore bättre aU avse medlen för anskaffning av helt 
nya pjäser. 

Blir det fråga om atl välja mi:'llan 25 cm. och 21 cm. 
kanon erna ulfalla jämförelsen otvivelaktigt till förrnån för de 
sistnämnda. Genomslagningsmöjligheterna av pansar är i stort 
sett likartad. På eU elduvsland av 10,000 m. är genomslag 
ningen av Kruppansar vid 21 cm. kanonen 11,1 cm. och vid 
25 c-m. kanonen 13,;; cm. Visserligen blir värdet av del enskilda 
skottet större vid 25 cm. kanonerna, beroende på proJektilens 
större sprängladdning, men å andra sidan uppväges delta av 
en dubbelt så hög eldhastighel vid 21 cm. kanonerna. Om icke 
annat, så fälla kostnaderna säkerligen utslaget. Med all san
nolikhel bliva kostnaderna för cll 25 cm. batteri dubbelt si 
höga som för ett 21 cm. batteri. 

Aven vid 21 cm. kanonerna kan det m[thända användas 
vändskivelavettage. Ur kostnadssynpunkt torde del föga be
tyda vilken typ a v laveHage som tillgripes. Vid 12 och 15 cm. 
l~anonema dären1ot kan det näppeligen ifrågakomma alt välja 
annal än pivMavettage. De skollvidder, vilka lmnna påräknas, 
sedan nu ifr8gavarande svåra och medelsvåra pjäser placerats 
i nva för kustbefästningarna avsedda lavettage, framgår av 
efle.rföljande tablå, i vilken jämväl kostnaderna för de nya 
lavetlagen an g i vits. 
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Skottvidd i meter 
Pi ä s s l a g nuvarande 

l 
moderniserad 

Kostnad för 
ammunition ammunition 

lavettageändr. 

12 cm. k Mj94 13,000 15,500 40,000 
15 

" 
k M/98 16,000 19,500 58,000 

21 
" 

k M/98 19,000 23,000 95,000 
25 

" 
k M/94 20,500 26,000 155,000 

inbegripet ändr. 
av mekanismer 

Ifrågasättas kan om de l icke vore möjligt, att genom en 
ökning i laddningarnas vikt erhålla högre V0 och därigenom 
större skottvidder. Våra äldre artilleripjäser torde i allmänhet 
vara så pass öYerdimensioncrade, att de ulan svårighet kunna 
uthärda det ökade tryck, som skulle förorsakas genom större 
laddningar. 

I samband med frågan om lave ttageändring bör även några 
ord nämnas angående anskaffning av skyddsplåtar. Icke minst 
i vår ofta steniga terräng komma pjäsbetjäningarna alt vid 
nedslag i närheten av pjäsplatserna överösas icke blott med 
skrot ulan även med uppkastade stenar. Härtill kommer även 
en annan sak, som är värd beaktande. För fientliga flygare 
erbjuder sig stora möjligheter att med kulspruteeld tvinga 
serviserna ned i skyddsrummen, i vilket fall l>atteriets eldgiv
ning måste temporärt upphöra. Det är därför ett önskemål 
att utrusta dessa pjäser med starkt bakåtböjda skyddsplåtar, 
vilka dock kunna göras jämförelsevis lunna. Det bör likväl 
icke fördöljas, alt den viktökning, som härigenom uppstår, kan 
bliva oläglig med hänsyn vid pjäsernas sidriktande. 

slutligen torde även nya riktanordningar bliva erforderliga. 
Sålunda erfordras höjd- och sidskalor, anordningar för pjäsvisa 
korrektioner m. m. 

Beträffande de lätta pjäsema slutligen torde föga vara att 
tillägga. De hava sådana lavettage, alt de utan vidare kunna 
uppställas å öppen Yallgång, och n[tgra ökade elevationsmöj-
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ligheter för u tvinnande av stora skottvidder är här icke av 
behovet påkallade. Deras uppgift som bestyckning på kust
befästn ingarna blir, liksom på fartyg, att avslå anfall av tor
pedfartyg på lwrta håll. 57 mm. kanonernas värde som anti
torpedbåtsartilleri har tidigare dragits i tvivelsmål, men seelan 
de nu utrustats med modern ammunition (spränggranater med 
högkänsliga rör) torde deras stridsvärde hava avsevärt ökats. 

Il. Sjöfrontspjäsernas uppställande i terrängen. 

Tidigare sammanfördes batterierna städse i större försvars
verk med de enskilda pjäserna uppställda tätt intill varandra, 
så aU det hela nästan liknade en samling salutbatterier. Detta 
sält alt uppställa pjäserna var väl tidigare nödvändigt, bland 
annat med hänsyn till eldledningen. Självklart bliva dylika 
försvarsverk ytterst sårbara, då ett så stort antal försvarsmedel 
blivit hopträngda inom ett begränsat område, och av hell na
turliga skäl m åste därför det fortifilmtoriska skyddet göras 
m vcket omfallande, viU::et i sin tur medförde, att kostnaderna 
h ärför blevo så stora, att medel i erforderlig utsträckning ofta 
nog icke kunde erhållas för att tillgodose behovet av egentliga 
stridsmedel. För den skull har man numera övergäll till att 
placera batterierna ute i terrängen rned ett betydnde avstånd 
mellan pjäsplatserna (75 a 100 m.). Batierierna anläggas så, 
att de fortifikatoriska anordningarna på bästa sätt inpassas i 
terrängen, och varje pjäsplats blir så att säga ett försvarsverl( 
för sig själv. De forifikatoriska anordningarna kunna begrän
sas till pjäsgropar, skydds- och ammunitionsrum saml kom
mandoplats med mätstation ot:h skjutbordsrum. Exempel på 
batterivärn, anordnade efter dessa moderna grundsatser finnes 
numera inom våra kustfästningar och särskilt representativ för 
denna tanke är ett batterivärn å Aspö. 

Ofla förefinnes en viss osäkerhet vid bedömande av mot
sHmdskraften hos sålunda efter moderna principer anlagda 
batterier, vilket sannolikt bottnar i ovisshet angående möjlig-
heterna, rent artilleristiskt sett, att nedkämpa sålunda anlagda 
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ballerier . I Yad m<1n så kan ske beror närmast på den lräff
sannolilzhel, som ],au påräknas a y ell beskjulande fartyg eller 
av en flygare Yid utförande ay luftanfall. Undersökes när
mare detla förhid lande, skall man f inn a, ati den p fträkneliga 
träffprocenten ä r högst obetydlig, medan däremot balleriets 
möjligheter all nedkämpa ell fartyg äro högs t avsevärda. 

DeL möter giwlvis rätl slora sv[trigheler alt få fram fullt 
lillförlill iga jämförelser ang~tende träffprocenten under krigs. 
mässiga förh~dlanden , men vad som sägs i det följande torde 
dock Yara iignat a lt tjäna till ledning Yid bedömande av hit
hörande frågor. l\Ittlens ungefärliga storlek känner man. 
Likas;) tabellspridningen, men däremot blir det en omdömes
ftåga, när deL gäller alt uppskalla den spridning, med vilken 
man m <'lste räkna under higsmässiga förhållanden. Redan 
under skjutningar i fredstid erhålles en spridning, som är be
tydli gt större än den i tabellerna angivna, och vid krigstillfälle 
hlir den m ed all sannolikhel ännu högre. Enligt krigsövnings
instruktionen skall man vid bedömning av eldens verkan, 
räkna med tabellspridningen och med medelträffpunkten för-
lagd m il t ph målet samt dividera res u Halet med 

Yid farl~'gseld 10; och 
» kustartillerield med 3. 

Della torde i stort sett motsvaras av en spridning under 
higsmässiga förh ållanden 

Yid fartygseld 4 ;i. 5 X tabellspridningen; och 
» lmstarlillerield 2 i1 2,i5 gånger tahellspridningen. 

Den ökning i tahellspridningen, med vilken måste räknas 
1111der b·igsmässiga förhållanden, slmlle alltså bliva duhLell så 
slor vid fartygseld som vid eld fr<'tn kustbatterier. I det föl
jande rälmar jag med, atl ökningen blir 4 gånger tabellsprid
ningen vid far tygseld och 2 g~tnger densamma vid kust
halterierna. 

För att sedan ;-isa den träffprocent, som kan påräknas vid 
beskjutning ay å ena sidan kustbatierier och å andra sidan 
fartyg skall jag framdraga etL exempel. Ett batteri bestyckat 
med 21 cm. k Mj98 befinner sig i s trid med en lätt kryssare, 
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"ämväl bestyckad med samma pjässlag. I batteriet kunna 
J jäsgroparna beräknas hava en ulslräclming av 11 meter 1 

~vadrat och far tyge t en höjd av 6 m., en bredd av 20 m. och 
en längd av 180 m. De båda stridande kunna då påräkna 
följande träffprocent vid eldgivning på nedan angivna avstånd. 

Träffprocenten blir vid 
Avstånd eldgivning från 

Kryssaren l Batteriet 

12,000 0,26 11,8 

11,000 0,39 13,9 

10,000 0,57 16,5 

9,000 0,89 19,2 

8,000 l ,42 22,8 

7,000 2,25 27,4 

6,000 4,20 31,4 

5,000 7,02 44,2 

4,000 11,8 59,3 

l 
3,000 19,2 82,7 

l 2,000 42,0 IOO,o 

Ovansl~tende tabell utvisar, alt riskerna för batteriet äro 
mycket små, då det gäller större avstånd. Sålunda skulle 
kryssaren, om avståndet är 12,000 m., behöva skjuta 400 skolt 
för aU kunna påräkna en träff, medan batteriet för uppnående 
av samma resultat endast skulle behöva förbruka 10 skott. På 
detta avstånd äro alltså riskerna för batteriet helt obetydliga, 
men däremot jämförelsevis stora för fartyget. Minskas eld
avstånde t, sker en utjämning lill fartygels förmån, vadan det 
alltså måsle anses fördelaktigt för fartyget, om det lyckas in
tränga på jämförelsevis korta avstånd, men därvid måste doek 
beak tas, att kustbatteriets möjligheter att genomslå pansar och 
sålunda skada fartygels mera vitala delar ökas i den mån som 
avstånde t minskas. Med ovanslående har jag endast velat 
visa, alt e tt kustbatteri, anlagt efler moderna grundsalser är 
mycket svårt att nedkämpa med farlygseld. 
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Däremot kan det synas som om bombflyganfall vore mera 
riskabelt för ett kustbatteri. Mången hyser nog den åsikten, 
att ett fast mål som ett kustbatteri, är mycket utsatt för flyg
anfall och lätt kan oskadliggöras. I mångt och mycket bottnar 
nog denna uppfattning i överskattande av flygvapnets möjlig
heter, vilket i sin tur, åtmins tone delvis, sammanhänger där
med, alt en mera vetenskapligt betonad utredning rörande 
spridningstalen vid bombfällning först å de senaste åren kom
mit till synes. I »provisoriska bestämmelser för samverkan 
mellan marinstridskrafter och flygsridskrafter», bilaga 19, fin
nes införd en tabell angivande träffsannolikheten vid bmnb
fällning, vari finnes angiven 50 °/o -iga spridningen vid bomb
fällning från olika höjder. Denna tabell, vilken väl är grundad 
på faktiska prov, gäller under förutsättning att malet är stilla
liggande, att inga fientliga motåtgärder vidtagas, att samtliga 
bomher äro riktade mot målets mitt samt alt förhållandena i 
övrigt äro gynnsamma. Den spridning, som angives i tabellen, 
kan väl anses närmast motsvara tabellspridningen vid artilleri
pjäser. I bilagan angives även, att spridningen under krigs
mässiga förhållanden kan emotses bliva 1,5 a 2 gånger den i 
tabellen angivna. Dessa sistnämnda siffror, vilka näppeligen 
äro grundade på några faktiska förhållanden, synas alldeles 
för låga, vilket särskilt skarpt framträder vid en jämförelse 
med för artilleripjäser angiven sannolik spridning under krigs
mässiga förhållanden. Tages emellertid de i förberörda pro
visoriska bestämmelser angivna siffror till utgångspunkt för 
att bedöma resultatet av en bombfällning mot förberörda 21 cm. 
batteri, så. finner man att träffprocenten skulle bliva följande 
å nedan angivna flyghöjd 

500 m. flyghöjd 0,57 0/o 
1,000 » » 0,25 O/o 
2,000 » » O, os 0/o 
3,000 » » 0,06 0/o 
4,000 » » 0,05 O/o 
5,000 » » 0,03 O/o 
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\ Dessa siffror innebära all på en flyghöjd av 500 m. måste 
ungefär 200 bomber kastas för erhållande av en träff, medan 
på 3,000 meters flyghöjd 1,700 bomber bliva erforderliga och 
likväl torde nog kunna påstås, att den beräknade träffsanno
Iibeten är alldeles för hög. Under alla omständigheter kan man 
utgå därifrän, alt riskerna för modernt anlagda kustba tterier 
är rätt så obetydlig, för den händelse flygarna hindras från att 
gå ned på mycket låg höjd. Det luftförsvar, som erfordras för 
dessa batterier, har sålunda till sin egentliga uppgift att tvinga 
upp flygarna på jämförelsevis stor höjd. Härför erforderliga 
anordningar behandlas i det följande. 

A v intresse kan det i detta sammanhang vara, att konsta
tera den träffsannolikhet, som kan beräknas under förutsätt
ning, aU spridningen under krigsmässiga förhållanden ökas 
proportionsvis lika starkt vid bombfällning som vid fartygseld . 
Man erhåller då en träffsannolikhet på 500 meters flyghöjd av 
0,36 O/o och 5,000 meters flyghöjd O,oog 0/o. I sistnämnda fall 
skulle alltså erfordras 10,000 bomber för erhållande av en träff. 

Såsom det framgår av det föregående erbjuder det mycket 
stora svårigheter att nedkämpa modernt anlagda kustbatterier, 
åtminstone erfordras härför en högst betydande överlägsenhet 
i artilleri eller ett högst betydande antal flygplan. Därför blir 
också det skydd, som kustbatterier kunna åstadkomma; syn
nerligen effektivt. 

III. Eldledningen . 

Nu gällande eldledningsmetoder vid kuslartillenels sjö
frontspj äser torde motsvara mycket högt ställda fordringar. 
Någon som helst anledning att här framlägga några försiag 
till några nya eldledningsmetoder finnes därför icke, utan kan 
det förutsättas att vid de batterier, som vid eventuellt tillkomma 
vid kustförsvaret genom anlitande a v pjäser från flottans far
tyg, nuvarande eldledningsmetoder komma att tillämpas. Be
träffande själva eldledningsmaterielen är det särskilt avstånds
mätarna, som påkalla uppmärksamhet. 
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Da det gäller eldledning med svåra och medelsvåra ppser 

måste man räkna med högst betydande skottvidder. I del före

gående har nämnls, hurusom skallvidderna {J ifrågavarande 

pjäser kunna aysevärl ökas. Eldavsl i:mden kunna därför be

räknas bliYa s ~1 slora, all användning av lodbasmätare får an

ses uleslulel med hänsyn Lill omöjligheten att gh·a dem en 

tillräckligt hög uppställning. Men även vid inbasmälare av 

befintliga typer blir det sannolika mälfelet så storl, att träff

sannolikheten kommer all högst ogynnsamt påverkas. Även 

om exempelvis inbasmätare med sex melers bas användes, blir 

del sannolika mätfelet så slorl, att man maste ställa sig tviv

lande rörande dessa mätares användbarhet på kustfästningar 

i de fall , då det gäller slora eldavstånd. S ~llunda kan under 

krigsmässiga förhållanden beräknas, all mätfelet redan på 

12,000 m. vid en sex meters iniJasmätare blir ej mindre än 

cirka 200 m . För att minska del sannolika felet skulle det 

vara tänkbart, atl, såsom ofta sker ~l artillerifarlyg, utrusta 

varje baLLeri med eLL fl ertal mälare och låta dessa mäla sam

tidigt samt därefter taga vissa medeltal. Härigenom skulle 

visserligen del sannolika mätfelet kunna nedbringas, men aH 

utrusta Yarj e batteri med flera mätare skulle dels föranleda 

rätt så stora kostnader, dels framtvinga elt jämförelsevis stort 

behov av mera kvalificerad personal, dels även komplicera 
eldledningsavdelningens arbete. På elt fartyg finnes det av 

helt naturliga skäl ingen annan möjlighet än all nyttja inbas

mätare, men ~l en kustfästning däremot, där det område fl 

vilket mälarna skola uppställas icke ~i.r lika begränsat, erbjuder 

det inga hinder alt anlita ell syslem av vågbas. Delta innebär 

som bekanl at.L bäringen Lill målet mäles från två på lämpligt 

avstånd fr lm Yarandra belägna stationer, varvid skärnings

punkten kommer att beteckna målels läge, till vilket alltså av

<>tåndet lätt kan lagas på ett skjutbord. Redan nu användes 

detta system vid ett flertal svåra batterier, men har däremot 

icke tillgripits vid medelsvåra batterier, sannolikt beroende 
därpå, alt eldaYstånden vid dessa batterier hittills varit så be

gränsade, att det varit tillfyllest med inbas- eller lodbasmätare. 
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Systemet med vågbas Lorde vad tillförlitligheten beträffar vara 

överlägset övriga system, särskilt på de större avslåndena. Den 

egentliga olägenheten skulle väl vara, aU målangivningen kan 

klicka, så all dc båda stationerna, från vilka mätningen ut

föres, välja olika mål. Instrumenteringen vid vågbassystemet 

blir, åtminstone då det gäller batterier med fast uppställning, 

mycket enkel, och för själva mätningens utförande erfordras 

ingen personal med särskilt höga kvalifikationer. 
Under innevarande års övningar vid KA 2 hava vid såväl 

exercis som vid skjutning med medelsvåra baUerier försök ut

förts att utnyllja vågbasmetoden i stället för inbas. Mätresul

taten hava visat sig bliva väsentligt mera tillförlitliga än vid 

inbasmätare, ehuru något mera tidsödande, vilket är en olägen

het. ·Mätningen vid inbasmälaren och avståndets meddelande 

t ill korrektionsbordet går självfallet mycket snabbt. Vid våg

bassystemet skola först bäringmna mälas och därefter meddelas 

till ett skjutbord, avståndet där utläggas och detta därefter 

meddelas korrektionsbordeL Detta visade sig dock möjligt aU 

utföra inom loppet av 5 sekunder. 
Då anli landel av inbasmätare är mera enkel procedur än 

våghassystemet bör detla givetvis anlitas på kortare avstånd 

(8,000 a 10,000 m.), enär därvid tillräckligt noggranna resultat 

ern:is. De medelsvåra batterierna böra därför utrustas såväl 

med inbasmälare som med anordningar för vågbassystemet. 

Det sistnämnda bör så anordnas, att en station, jämväl utrustat 

med ett enkelt skjutbord, förlägges till själva batterivärnet och 

ett visst antal mälstationer anordnade på lämpligt avstånd 

från batterivärnet Dock torde det icke vara nödvändigt, att 

för varje nyanlagt batteri upprätta ett visst antal egna mät

stationer, utan synes det lämpligast att för alla närliggande 

svåra och medelsvåra batterier anordna ett system av mät

stationer, vilka allt efter omständigheterna fördelas mellan 
batterierna. 

IV. Luftvärnet vid sjöfronlbaileriema. 

Av det föregående framgår, att luftanfall mot kustbatterier, 

anlagda enligt moderna grundsatser, hava ringa utsikt till 
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framgång om de utföras p i't s lor höjd. l::.ndasl vid låganfall 

utsättas batterierna för några egentliga risker och detta gäller 

då särskilt flygarnas kulspruteeld. Men för ayslående av dylik! 

företag har man föga användning a v luftvärnsartilleri, utan i 

stort sett endast av luftvärnskulsprutor. Detta är av stor be

lydelse ur ekonomisk synpunkt. Kustbatterierna måste ofta 

förläggas på sa stort avstånd från varandra, att ett och samma 

lvkanonhatteri icke kan skydda flera kustbatterier samtidigt, 

utan det bleve mången gång nödvändigt att anlägga särskilda 

Iuftvärnshallerier, om dessa över huvud taget skulle utnyttjas 

för kustbatteriernas Iuflvärn, för enstaka batteriers skyddande. 

Man kunde då rent utav bliva nödakad aU offra större kost

nader på kustbatteriernas luftvärn än på batterierna själva. 

Genom att lvkulsprutorna äro de lämpligaste skyddsmedel för 

nu ang ivet ändamål kommer man undan med relativt små 
kostnader för kustbatteriernas luftskydd. 
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Meddelanden angående främmande _mariner. 
Medclelanrle från Marinstabens Utrikesavclelnmg. 

(Januari 1934). 

StorbrHannien. 

I stället för de 4 mindre kryssarna (l på ·7,250 ton och 3 på 

5,200 ton) i 1933 å rs program har man beslutat att bygga 2 st. på 

9,000 ton och l på 5,200 ton. 
(Norsk Tfs, december 1933). 

38 l 40 5 cm ·s brisansgranater skall införas. En ny t yp av o c l ' . f"" å . 
De n'·a g ranaterna uppgiYas ha betyclli~t ökaclgenoms~~gs or_m· g~. 

samt .. va ra effektivare vid små anslagsvmkl~r an de f~r~9tv33a)randc 
(Norsk T fs, december J. · 

De engelska kryssarb_,·ggnat ernas l omfattning framgår a,· föl -

jancle sammanstäl lning: 

Program 
år 

1930 
1930 
1930 
1930 
1931 
1931 
1931 
1932 
1932 
1932 
1933 
1933 
1933 

Färdig 
år 

1933 
1933 
1934 
1934 
1935 
1935 
hl35 
1936 
1936 
1936 
1936 
193G 
1936 

Le an der 
Achilles 
Neptnne 

Namn l 

.. .......................... .. [ 

Orion ............................. . 
Amphion ............................ .. 
Ajax .............................. ..... . 
Arethusa ...... . ...................... . 
A polio .............................. . .. 
Phaeton ........... . ........... ..... .. 
Galatea ....................... .. ... .. 
N:r l ........... .. ................... . 
, 2 ................................ . 

, 3 ............................... .. 

Tontal 

7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
5,200 
7,000 
7,000 
5,200 
9,000 
9,000 
5,200 
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T il lsamrnans 13 krvssare på 89 600 ton •'.rltalet J . . l , . " . ' · ~~ nyssa re un cc:· 
16 ars {lider ko:nmer att vHl utgången av nellan angivna år uppgå till: 

1933 1934 1935 1936 
39 34 31 35 

Jiotsvaramle antal blir 1936: USA 30 st., Japan 34 st Frankrike 
16 st .. Italien 19 st. ., 

(Mar. Hunclschau, december 1933). 

Yi(; ett sammanträde mellan skotska skeppsbyggar e berördes 
bl: a. fragan om betydelsen av örlogsfartygsbestäilnin gar. Det fram
halls att Llenna betydelse bäst framginge därav att bygo·anclet av e 
kryssare på 9,000 ton i värde motsvarande 20' st lastf=rtyg å .

11 

8 000 t [""l "l · P C.il 
' ·' _on s ,c O c v~ (t vardera, samt att åtminstone 85 D/o av kostnaderna 

utga l aroet~loner. I clepressionstider, clå byggnaden av handels-
tonnage ar nnga bör· ··-r t ·· 1 
1 

.. . . ' a om llLOJ J g or agsbyggnaderna ökas I:ör att 
lOJa den t ekmska skickligheten och behålla de y rkesutbildade ar
betarna vrcl deras ordinarie arbete. 

(Times, 25 november 1933). 

Marinministern har meddelat att slag·sl" 
l f .. :> ,ep p och kryssare f. n. 

m ec ora :.1 flygplan ombord. Alla ' nya, scörre fartyg komma t• 
utrustas med flygplan . a '· 

(Times, 14 december 19S3). 

Ame·rikas Förenta stater. 

. Den nyligen sjösatta ubåten Cuttlefish är den nionde i orcl -
nmgen av V-typen ("oceangoing serie" ) seelan 1932. 

?itningarna äro olika för de olika båtarna och de båda störst · 
Nahutrl~s och Narwhal, m äta 2,73[! ton samt föra 2 st. 15 cm:s ka;· 
o c sex tuber Argona u t .. t ~ - 10 · 
s amt 4- t b .. l 60 . . ma er ~,t ton och har samma artilleri 
• u er o e 1 llllnor, 

1
r
1 

E_n 
1
n" ellantyp representeras av Dolphin pli 1,:340 ton med :1 st 

~ cm .s (an och 6 tu be. C l J - • 
o h f ·· 1 . . r. ac l ::l ot och Cuttlefish mäta 1130 ton 

e ora st 7 6 cm Iv ka l 6 t .b ' 
14 l · · '. · · · n. oc 1 u er. De ha en ytfart av hö•Nf 

mo p (3,10() hl< r), 3 knop mind re än Dolphin. " '" 
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Fyra ubåtar hava nyligen p5.börjats uneler "National Indnstrial 

Recovery Act". 
(N a vy Chronicle, 1ö december 1933). 

Bestyckningen på ett par av Lle nya 10,000-tons kryssarna upp
gtves skola bliva l-i st. 15 cm:s kan. 

(N or sk Tf s, clecem ber 1933). 

Kryssaren Tuscaloosa sjösattes den 15 november. Fartyget är 
elen femtonde i ordningen av de amerikanska 10,000-tonskryssarna. 
Det sextond e, Quincy, blir färdigt i januari 1936, det sjuttonde, 
Vi.ncennes, får stapelsättas först i januari 1934 och blir :Ui rdigt i 
januari 1\J3?. Den adertonde kryssaren har ännu ej erhållit namu 
och får icke påbörjas före elen 1 januari 1836. 

Ar 1938 kommer USA att besitta 18 st. 10,000-tonskr;yssare mot 
Storbritannien 15 och .J apan 12. 

(Mar. Runclschau, december 1933). 

Det uppgives, att man planerar ett byggnaclsprogram, omfattan
de 28 år. Det skulle innefatta byggandet av 37ö fartyg till 1962 för 
en årskvot av 96,16 milj. doll. Första fartyget påbörjas hl35 och 
genom något snabbare takt de första 4 åren skulle flottan uppnå 
enligt London-fördraget avtalsenlig styrka 1938. Denna styrka skulle 
sedan i stort sett vidmakthiillas under hela perioden. Programmet 
bygger på ett bibehå llande av slagskeppen och förutsätter, att; 
London-fördraget icke konnner att förlängas. Byggrladerna omfatta: 
20 slagskepp, 8 hangarfartyg, 22 kryssare med 20 cm :s och 25 med 
15 cm:s kan ., 201 jagare och 99 ubåtar. 

Anm. Enligt Japan Aclvertiser har planen dementerats av Sjö
försvarselepa rtementet. 

(Proceeclings, december 1933). 

.Ehuru kontrakten umkrt.ecknacles så sent som. 1 augusti börjar 
dock nyttan av det stora fartygsbyggnadsprogrammet göra sig märk
bar i skilda delar av landet. Tre firmor, som få bygga vardera 2 st. 
jagare på 1,500 ton, hava redan i sin tm placerat order på 6 milj. cloll . 
på elen övriga arbetsmnrknaclen, och komma snart med mera. De 6 
jagarna, som kosta 3,4 milj. doll. styck, utgöra dock enelast en ringa 
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del av det ,-äldiga byggnadsprogram på 238 milj. cloU. för 37 fartyg, 
som Roose,-elt genomdrivit. 

Ur fonden för allmänna arbeten erhålla 14 örlo12:sstationer till 
sammans 8,96 milj. doll. för bygg·anclet av officersbostäder, kaserner 
och hang a re r. 

(Proceedings, december 1933). 

Roosevelt äskar 68,8 milj. cloll. till nya örlogsfartyg. Marin
budgeten belöper sig pa 288 milj. doll. och med de f rån föreg ående 
år överförda medlen får marinen 316 milj. Lloll. (c :a 1,207 milj. kr. 
P n l. nu v. kurs) till förfogande. Marinens flygbudget minskas visser
ligen ll!ecl 960,000 cloll. men då den erhåller 7,000,000 doll. från fonden 
fö r allmiinna arbeten, kan programmet på 1,000 fl ygplan vidmakt
hållas. 

Armens budget slutar på 294 milj. cloU. eller 15 milj. mer än 
under löpande budgetå r. Av ökningen gå 10 milj. till armens flyg-
vapen. 

(Byråmcclclelande i dagspressen, 4 januari 1934). 

Det väldiga byggnadsprogram, som redan fastställts, tillfreds
ståller icke marinminister Swanson, och Big N a vy-par tiet. Förslag 
föreligga dels att kongressen skall fastslå, att flottan skall uppbyggas 
till full avtalsstyrkn, dels att presidenten bemyndigas att när som 
helst erstitta för åldrade fartyg. 

1il34 års byggnadsprogram belöper sig på c :a 100 milj. doll. 
(c:a 380 milj . kr.) och omfattar 2 Ilottiljleclare, 12 jagare och 6 U ·· 

båtar förutom anslag till de kryssare, som redan äro beviljade. 
Programmet öcerensstämmer alltså med elen förut fastställda planen, 
. ~om avser att färdigställa 102 fartyg år 1939 för en summa av öve r 
500 milj. doll. i 5 å rskvoter. 

De 4 jagarna Porter, Winstow, Mc Dougat oclt Sel.Ericlge hava 
Jlåbörjats i Camden. Deplacementet blir 1,850 ton och bestyckningei! 
k ommer att utgöras av 12,7 cm:s kan. 

Det beräknas att 1,200 man bliva sysselsatta i 2 1 / 2 år med att 
bygga dessa fart)·g. 

(Naval Ohronicle, [i januari 1934). 

-49 -

Japan. 

En kryssare på 9,000 ton, bestyckad med 16-18 st. 15 cm:s kan. 
uppgives komma att byggas. 

(N ors k Tfs, december 1933). 

:Man planerar att bygga ett större antal torpedbåtar av ny typ 
i st. f . sto ra och dyrbara jagare. Härigenom anses London-överens
kommelsens tonnagesumma kunna bäst utnyttjas. 3 båtar hava sjö
satts i Osaka. De mäta 528 ton och föra 3 st. 12 cm. kan. och 4 tuber. 

(Morning Post, 1 december 1933). 

Den 1 oktober trädde en lag i kraft, genom vilken chefen för 
amiralstaben befullmäktigas att såväl i fred som krig direkt med
dela sjöstyrke- och stationsbefälhavare kejserliga order utan att in
hämta marinministerns sanktion. Denne ansvarar enelast för för
valtningen. Anledningen till lagen är förhållandena vid J apans an
slutning till Londonavtalet. Mot marinstabschefens, amiral Kato, 
röst och uneler marinministerns frånvaro i Lonelon ratificerades av
talet av regeringen. Detta uppväckte den största förbittring i vida 
kretsar och med förde till sist ncordet på premiärminister Inukai. -
I samband med d8n nya lagens ikraftträdande besattes många högre 
poster med nya män, som företräda strävandena för likställighet 
med Storbri ta n n i en och USA. Led a rna för denna riktning, amira
lerna Nomura och Kabayashi, blevo medlemmar av amiralstaben. 

16 av de sjöofficerare, som anklagats för mordet på premiär
minister Inukai, dömdes den 15 november av krigsrätt till fängelse
straff fn'm 10 till 15 år. 4 dömdes till lindrigare straff. Snart där
efter ben ådades dock cle dömda av kejsaren. 

(Mar. Runcl schau, llecember 1933) . 

Meningsskiljaktighe te rna om budgeten hava bilagts på så sätt, 
att flott an erhå ller ytterligare 1•:5 milj. yen, varav 10 milj. överförts 
från arm ebudgeten och 5 milj. upplånas. Hela marinbudgeten upp
går till 487 milj. :ven, elen högsta, som hittills förekommit. Den 
överstigPr t. o. m. 1921 års budget på ~83 milj. ,·en, då kappbyggandet 
med USA beträffande s lagskepp va r i gång. Då hade emell ertid den 
j apanska valutan guldparitet, medan den nu är cleprecierad till 60 Ofo. 

(Tilllcs, 4 decPmber 1933). 

Tidskri ft Sjöväsendct. 4 
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Det japanska byggnadsprogrammet har gått igenom efter en 
skarp strid mellan marin- och finansministerierna. Programmet om
fattar 2 kryssare, 2 hangarfartyg, 14 jagare och 4 ubåtar. 8 nya 
marina flygförband upprättas. 

En hel del fartyg, som icke falla under begränsningsbestämmel
serna komma därjlmte att byggas, bl. a. 3 flygdepåfartyg, 2 tank
fartyg, 1 verkstadsfartyg, ubåtsdepåfartyg, 4 ubåtsjagare, 1 min
läggare och 15 torpedbåtar. 

Programmet påbörjas nästa budgetår och skall vara slutfört 
1937-38. 

Omfattande moderniseringar av äldre fartyg ingå även i pro
grammet. 

(Nav. Mil. Rec., '1 januari 1934). 

Fra n kr i k e. 

Jagaren Malin, den första av de 6 i 1930 års program, sjösattes 
vid La Seyne den 17 augusti. Data äro: Längd ö. a. 132,4 m., bredd 
12,2 m., cljupg. 4,0 m., depl. 2,600 ton, fart 37 knop, Parsonturbiner 
81,600 hkr., 4 pannor med små vertikaltuber och överhettare, 5 st. 
13,8 cm :s och 4 st. 3,7 cm :s kan., 9 tuber. 

(La Revue M::.r., november 1933). 

Följande antal fartyg hava byggts eller äro under byggnad 
sedan april 1922: 

1 slagskepp (Dunkerque), 7 kryssare på 10,000 ton, 6 kryssare 
på 7,700 ton, 5 (ev. 4) andra kryssare, 31 större jagare på 2,500 ton, 
27 mindre jagare på 1,500 ton, 10 konvojfartyg (escorteurs), 1 u
kryssare, 40 ubåtar över ::1.,400 ton, 31 ubåtar över 800 ton, 6 minn
båtar, 2 u b. moderfartyg, 2 flygdepå f:artyg och 7 avisos, samt dess
utom tankfartyg, bevaknings- oeh kanonbåtar m. m. 

(Mar. Rundschau, december 1933). 

Den 18 nov e m ber sjösattes kryssaren Galissaniere, tillhörande 
(jämte Jean-de-Vienne) 1931 års program. Data äro (till komplette
ring av uppgifterna i föregående nummer av TiS): Längd ö. a. 
179,5 m., bredd 17,5 m., djupg. 5,3 m., 4 pannor, 2 turbiner, 87,000 
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hkr., 32,5 knop, 9 st. 15,2 cm :s kan. i trippel torn, varav 2 å förskeppet, 
s st. 9 cm :s l v. kan., 4 st. 55 Clll :s torpedtuber i dubbeluppställning, 
1 katapult, 2 flygplan. 

Kryssaren har erhållit sitt namn efter Roland-Michel Barin de 
La Galissonniere (1693-1756), som, efter att hava slagit den engelska 
eskadern uneler Byng, tvingade Minorca till kapitulation den 29 juni 
1756. 

(La Revue Mar., december 1933). 

Högsta marinrådet får uneler år 1934 följande sammansättning: 
Marinstabschefen, 1. Souschefen i marinstaben, de båda högsta befäl
havarna för marinstridskrafterna i Medelhavet och Kanalen samt 
cheferna för Medelhavs- och Kan a l eskadrarna. 

(Le Yacht, 23 december 1933). 

Italien. 

De två 7,000-tonskryssarna i 1932-33 års program, Giuseppe 
Garibalcli och Duca Degli Abruzzi, byggas vid privata varv (Orlando, 
G{Jnua, resp. San Marco, Trieste). 

(Naval Chronicle, 5 januari 1934). 

Spanien. 

Marinministern har meddelat, att ett program på en serie nya 
ubåtar och diverse hjälpfartyg för en kostnad av sammanlagt 150 
milj. pesetas kommer att framläggas. 

(Naval Chronicle, 10 januari 1934). 

Portugal. 

Närmare detaljer äro nu kända angående det första fartyget i 
den serie av 5 jagare, som Yarnow bygger för Portugal. Fartyget 
bygges enligt de modernaste principer och erhåller följande dimen
sioner: 
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Längd ö. a . 98,5 m ., breeld 9,6 m., cljupg, 5,5 m. Farten blir 
36 knop och clepl. på full last c:a 1,600 ton. Bestyckning 4 st. 12 
cm :s (2 förut och 2 akterut) oeh 3 st. 40 mm :s lv. kan. (2 akterut 
och 1 mellan skorstenarna) samt 2 kvadr. tuber för 53,5 cm. torpeder. 

Pannanläggningen består a v 3 st. Ya now vattenrörpannor mecl 
överhettare och iuftförvärmare. :B'örliga eldrummet har 2 pannor 
och det aktra 1. Aktra eldrummet är beläget omedelbart intill 
maskinrummet för att underlätta tillsynen vid gång med endast en 
panna. Arbetstryck 'JOO lv/kvf vid en temperatur av 650° F. 

(Proceedings, december 1933). 

FLygplankryssaren Sacadubra Cabral lär komma att byggas i 
Italien. Data bliva: De p l. 5,600 ton, längd 124 m., bredel 17,5 m., 
djupg. 5 m., turbinmaskineri på 14,000 hkr., fart 22 knop. Alla an
ordningar för flygplanen placeras förut och artilleriet akterut. 
Bestyckning: 4 st. 12,6 cm :s, 4 st. 7,6 cm :s och 4 st. 40 mm :s kan. 
12 fl ygplan hissas i kranar och startas med 1 katapult. 

(La Rev ue Maritime, november 1933). 

Danmark. 

Av marinbudgeten 1933-3!1 21,95 Elilj. kronor gå 8,4 milj, till 
nybyggnad, unelerhåll och utrustning enligt följ ande: 

Sjöstyrkorna 7,74 milj., varav för nybyggnad 1,8, unelerhåll 1,6 
och utrustning 1,3 milj. 

Flygväsendet 775,000 kr., varav för nybyggnad och unelerhåll 
545,000 kr. 

Under bygguad befinna sig de tre torpedbåtarna GLenten, Högen 
och örnen samt inspektionsfartyget Ingolf. Glenten, som sjösattes 
5 januari 1933, år snart färdig; Högen sjösattes den 20 oktober. 
Torpedbåtarna äro i stort sett av samma typ som Laxen-klassen. 
Data äro: 285 ton, längel 60,5 m., bredd 5,95 m., cljupg. 2,3 m., fart 
27,5 knor), besättning 46 man. De erhålla 8,7 cm:s kanoner i st. L 
Laxen-klas.3ens 2 st. 7,5 cm:s kan. 

"Fylla" (1,180 ton, 15,5 knop, 2 st. 12 mT,:s och 2 st. 7,5 cm:s 
kan. samt 1 flygplan) sjösattes 23 september 1933 och blir färdig i vår. 

(Mar. Runclschau, december 1933). 
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Pansarskeppet Herluf Trolle (1899) skall nedskrotas. 
(N or ges Sjoforsvar, december 1933). 

Norge. 

MinEartyget Olav Trygvason, son1 sjösattes den 5 december är 
avsett att ersätta Tordenskjold som kadettfartyg. Data äro: Depl. 
1,700 ton, längel 95 m., bredd 10,7 m., 4 st. 12 cm:s kan., 2 st. 45,7 
cm :s torpedtuber, 250 minor, fart 21 knop. 

(La Revue Marit., december 1933). 

Finland. 

.Man är sysselsatt med att uppgöra ett förslag till 2 jagare och 
en ubåtstyp på 300 ton. 

(La Revue Marit., december 1933). 

Estland. 

J agarna Lennuk och W a m bola, sålda till Peru för 400,000 guld
cloU. lämnade elen 2 oktober Reval tillsammans med oljetankångaren 
Parirras för att avgå till London. Lennuk hade erhållit namnet 
Almirante Guise och Wambola Almirante Willar. På överresan till 
England inträffade maskinhaverier p. gr. a. osakkunnig skötsel, och 
likaså på resan till Ferrol. Reparationskostnaderna uppgingo till 
50,000 kr. i England och i Spanien till 20,000 kr. När fartygen frän 
Ferrol skulle fortsätta till Peru måste Almirante Guise p. gr. a. 
läcka anlöpa Bilbao. 

Anledningen till försäljningen är enligt försvarsminister Kerem 
att jagarna icke passade för Estlands sjöförsvar. R egeringen pla
nerar nu anskafJandet av 2 ubåtar, 3 motortorpedbåtar och 12 bomb
flygplan för 9 milj. kr. 

(Mar. Rundschau, december 1933). 
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överlå telsesumman för de båda jagarna uppgår till 2,5 milj. kr. 
Man planerar nu ett program på 2 ubåtar och 3 å 4 vakttorpedbåtar 
fö r 6 milj . kr. Nyssnämnda 2,5 milj. skulle ingå i denna summa. 

(La Revue Marit., december 1933). 

Kina. 

Den kinesiska nationalregeringen har beställt 4 fartyg, varelera 
på 6-8,000 ton hos engelska firmor. De uppgivas ingå i ett program 
omfattande kr:;ssare, jagare, kanonbåtar och ubåtar. 

(Kieler N. Nachrichten, 28 december 1933). 

Det nya byggnaclsprogrammet, som är mycket vä lkommet av de 
engelska varven, uppgives komma att omfatta 2 kryssare, 4 jagare 
och 4 ubåtar, men inga närmare uppgifte r föreligga. 

(N av al Chronicle, 5 januari 1934). 

Brasi lien. 

För en kostnad av 8,12 milj. pund, fördelade på 12 å r, avser man 
att förnya flottan. De båda föråldrad e slagskeppen Minas Geraes 
och Sac Paolo ersättas av 2 kryssare på 8,500 ton, bestyckade med 
20,3 cm:s kan. I övrigt planeras 9 jagare på 1,600 'ton, 6-8 ubåtar 
(minläggancle) på 900 ton, 6 minsvepare på 600 ton, 3 oljeångare, 
vissa hj älpfartyg, 2 flytdo ckor och ett antal kranar. Anbud hava 
infordrats frå n japanska och engelska firmor. Som villkor har upp
ställts, att halva likviden får göras med exportvaror. 

(Mar. Runclschau, december 1933). 

Jämförelser mellan marinerna. 

Följ ande sammanlagda örlogsfartygstonnage befinner sig f. n. 
(december 1033) under byggnad: 

Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,000 ton 
U S A ........ .. . . .... . ....... . .... . 172,000 » 

J apan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,426 » 

Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144,000 » 
(Norsk Tfs, december 1933). 
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Efter kriget har Förenta Staternas flotta ökats med 29 °/o i. 

fartyg och 60 °/o i per!"onal och J apans med 37 resp. 7 4 °/o ruedan 
Storbritanniens flotta i motsvarande avseende minskats med 47 resp. 

35 °/o. 
(The N av y, januari 1934). 

.Jämförelser mellan de marina luftstridskrafterna. 
Storbritannien (sommaren 1932). 

I. 7 eskadrar på tillsammans 2!:1 flygbåtar. 
II. a) .12 Fleet-Air-Arm-förband på tillsammans 132 flygplan, 

nämligen 
4 jaktförband (42 plan), 
5 spaningsförband (54 plan), 
3 torpecl(bomb-)förband (36 plan), 

b) 6 dito på tillsammans 27 flygplan, nämligen 
3 jaktförband (12 plan), 
3 spaningsförband (15 plan). 

Tillsammans 28 flygbåtar från flygvapnet och 159 plan, som 

stå uneler flottan, sedan de embarkerats. 

Följande fartyg föra flygplan: 
2 katapulter och 2 plan : Kryssaren Exeter; 
1 katapult och 1 plan: Slagskeppen Royal Sovereign, Valiant, 

Renown ; kryssarna Norfolk, Dorsetshire, York, Shropshire, Devons
hin,, Sussex, London, Kent, Cornwall, Berwich, Cumberlancl, Leander. 

1 plan : Kryssarna Canberra, Emeralcl, Enterprise. 

Förenta Staterna. 

918 flygplan, av vilka 2'.i4 p ä slagflottan, 123 på spaningsstyr
korna och 12 på den asiatiska eskadern. Tillsammans 379 embarc 
kerade plan. Aterstående äro baserade i land. 

Samtliga slagskepp föra 2 katapulter och 3 plan, och alla efter 
1919 byggda kryssare likaså 2 katapulter och 3--4 plan. 

Japan. 

21. förband på tillsammans 800 plan. Varje slagfartyg och 
kryssare för 3 plan. 
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Frankrike. 

Marinflygstridskrafterua räkna f. n. 17 förband, av vilka 11 
som kustflygväsen med 110 plan och 6 som självständigt marinflyg
väsen med 75 plan, även förlagda vid kusten. Det embarkerade flyget 
räknar dessutom 7 förband med 75 plan (på Bearn 3, på Comm. Teste 
2 och på kryssarna 2 förband). Tillsammans 260 flygplan. 

Alla efter 1919 byggda kryssare föra 1-2 katapulter och 2-4, 
plan. 

Italien. 

Det embarkerade :flyget tillhör flottan, allt övrigt tillhör 
flygvapnet. 
I. Embarkera t: 3 spaningsförband (27 plan). 

IL Kustbaserat: 
14 spaningsförband (126 plan), 
tl jaktförband (48 plan), 

12 torped(bom b-)förband (92 plan). 
Tillsammans 273 flygplan . 
Slagskeppen föra 1 katapult och 1 plan, alla efter 1919 byggda 

kryssare 1 katapult och 2-3 flygplan. 
Anm. Vissa uppgifter om de olika flygplanens egenskaper 

lämnas samtidigt. 

(Mar. Rundschau, december 1933). 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

(Forts. från h. 12 19,33, sid. 682.) 

Officerskåren: utbildning. 

Personal Efficiency: A naval C b atechism. Siluri. R. U. S. I. maj 
n:r 510, s. 386. En nyttig tankeställare för varj e sjöofficer. 

Naval Training a general Review. Observer. R. U. S. L aug. n:r 
511, s. 547. Födattaren bemöter do synpunkter Amiral Richmond 
förffildar i sin bok >> Naval Training», och håller före att den nu
varande utbildningen av den enge lske sjöofficeren i stort sett 
motsvarar tidens krav. 

Underofficerskåren: utbildning. 

Petty officers. George Fielding Eliot. Proc. april, s. 526-31. Syn
punkter angående utbildningen av och befordran till underof
ficer. 

Försvarsfrågan i allmiinhet. 

Two colleges. Lieutenant-commander Melwin F. Talbo (S. C.) U. S. 
Navy. Proc. april, s. 550- iJOö. Analyserar frågan om f red och 
krig. Läsvärd, särskilt för pacifister. 

P11cifismen. 

Pasifister och andra. Hj. Falk. Broschyr utgiven av Allm. Försvars
föreningen, maj . Innehåller välfunna småuppsatser med popu
lära och verkningsfulla argument mot separat avrustning. 

Kustartilleriet. 

Några synpunkter beträl'fande trupputbildningsarbetet vid minerings
skolan. Löjtnant P. I. I,inclström, Kungl. Kustartilleriet. K. T. 
1. halvåret 1933, s. 3-105. Förslag till detaljplaner för utbild-
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ningen i de vid KA :s mineringsskolor fö rekommande, mera be
tydelsefulla ämnen och övningsgrenar. Av synnerligen stort pe
dagogiskt värde och torde kunna anses såsom prototypen för 
militära detalj utbildningspta ner. Mycket läsvärd. 

Li vrätldnings Yäsendet. 

The Lifeboat Service. Captain Basil Hall. R. U. S. I. aug. n:r 511, 
s. 584, Intressant historik och nuvarande ståndpunkt av Eng
lands l ivbåtsväse,ncle. 

Utländsk sjöluigsbistoria. 

Aclmiral Lord Kochranc. Kontoradmiral a. D. Meier. M. R juni 
33, sid. 201-61. En redogörelse för elen berömda amiralens lev
nad och äventyr. Bl. a. fö reslog amiralen användning av rök
gas uneler I\ rim kriget. 

Der Admiral Eduarcl von Jachmann. Oberstleutnant a. D. Freiherr 
von llfaltzahn. M. R. juli 33, s. 393-302. Redogörelse för tyska 
flottans första utveckling- uneler 1800-talet och amiral Jachmanns 
del däri. 

Der englische Augriff auf die holschewistische l"lotte im Hafen von 
Kronstadt am 17 August 1919. Obcrlcutnant z. Soe Stockmann. 
M. 1~. aug. 33, s. 361--70. Roclogörelse för det överraskande 
engelska anfallet med motortoq•eclbåtar nämnda datum. 

Nelson in Neapel. Konteradmi.ral a. D. Carl Tägert. M. R. aug. 33, 
s. 353-61. En skildrin g av Nelsons verksamhet i konungariket. 
Neapel under åren 1798-1800, vilken period av många historie
skrivare anses vara den mörkaste under hans levnadslopp. Läs
värd. 

Väl'ldskdget. 

Deutschland--J~ngland in der Vorkriogsgoschichtc. G. (Rcdaktio
nelli;). M. R. juli 33, s. 289-92. J-!eflexioner och refe rat med 
anledning av Hermann Onckens »Das Deutsche Reich und die 
Vorgeschichte des Weltkri cgs» . 

U-BootsiallPn. Konteradmiral a. D. Spineller. .M. R. april 33, s. 
174- 77. Redogör för ett cxemp<·l ['Ö en strid mellan en ubåts
fälla och en tysk ubåt aug. 1917. 

The last sortie of the german fleet. Li.eutt>nant commander D. D. 
Mercer, lioyal Navy (Ret). Proc. maj 33, s. 671-72. Kort re
dogörelse för tyska flottans framstöt mot konvojvägen mellan 
England och Norge den 23-24 april 1918. 

Naval Traditions and modern Histo ry. ,, Observer». R. U. S. I. maj 
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33 n:r 510, s. 369. T<'örfattaren anför exempel ur Viceadmiral 
C. V. Usbomes bok >> Sm.oke on tbe Rorizon-:M:editerranean 
Fighting 1914-18»; som >iro värda att beaktas då det gäller a:.t 
finna »traditioner» på närmare håll än de allmänt bokanta från 
segelfartygens tid. 

Die Verluste der russisohen Kriegsflotte im Weltkriege 1914-1917. 
Dr. Konrad ReppiL .M:. R. maj 33, s. 219-21. Statistik ur det 
ryska officiell a verket » Eussl and im vVeltkriege 1914-18». 

Der Minenkricg im Schwarzen 11:cl'r. Konteradmiral a. D. Lorey. 
M. R. maj 33, s. 210-19. Kritisk betraktelse av en artikel i 
»Revue :Maritime» n:ov. 19;32 med denna titel av löjtnant Stebli
ne-Ka mens k,\-. 

Die Flottcnstärken im November 1914. Kapitän zur See a. D. We
niger. 11. R. juni 33, s. 268-69. Påpekar med stöd av offi
ciella handlingar det verkliga förhållandet som i viss mån stri
der mot engelska uppgifter. 

Dardancllerne 191-1--15. Prcmierl0jtnant of Artilleriet O. H. Aren
toft. D. T. S. ju.ni 33, s. 249-71. En framställning av det 
turkiska kustförsvarets organisation vid världskrigets utbrott. 

Omfattar följande avsnitt: 

1. strategiska förutsättningar. 
2. Geografiska förhållanden. 
3. Befästningarna vid Darclanellerna. 
4. Verken och deras best(Yckning. 

Die erste Tankaugriff zur See. Fregattenleutnant d. D. W. Pacher. 
M. R. juli 33, s. 306-12. Redogörelse för det italienska anfallet 
natten 13-14 maj 1918 mot Polen samt för de österrikiska för
svarsmedlen. Läsvärd. 

Dardanellerne 1914-18. Kommandör Badorcl. D. T. S. aug. 33, s. 331 
-37. Erfarenheterna från Darclar;cllerföretaget med hänsyn 
till danska förhållanden. Omfatt,ar följande avsnitt: 

Kustartilleri kontra fartyg. 
Samarbete mellan miaförsvar och artilleri. 

Soyjetrysslaud. 

Hvitehav-0stersjo-vanweien. K >q) tein H. Finhorud. N. T. S. juli 33, 
s. 241-51. En utförlig redogörelse för elen nya ryska kanal
vägen efter »Morskoi Shornik 1932». Läsvärd. 

The Russion Five-Year-Plan. Signor Carlo Scarfoglio. R. U. S. L 
aug. 33 n:r 511, s. 483. Författaren, som grundar sitt omdöme 
på långvarig vistelse i Eyssland, skildrar sina intryck därifrån 
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och går tillrätta med organisationen av sambandet mellan de 
olika fö'retagen. Transportväse.ndet anser han vara mycket för
summat och någon allvarlig fara för framtida översvämning av 
ryska industriproclukter - om man unelantager olja och trä
varor, torde knappast förefinnas. 

The Soviet Union as a European Power. Vera Micheles Dean. 
Foreign Policy Heports aug. 2-33 '~l 0l. IX, n:r 11. En synner
ligen intressant avhandling. 

'fyskhmd. 

The german navy. Cap1ain G. von Koblinski, German Navy (Reti
red) . Proc. juni 33, s. 815-24. Redogörelse för uppbyggandet 
av Tysklanels nuvarande flotta. 

Danmark. 

Fiaaden saelger ud- e ller ikke. E. Wikan cl or. D. T. S. april 33, s. 
155-GE\. Oversättning från S\'enskan. Omfattar följande avsnitt : 

1. Kompromis-Skibet »Niels Jueh er slet ikke så daarligt. 
2. Hvodor Sverige og andre Stater har moderniserat de

res Skibe. 
3. Panserskib eller Torpedofart0j? Eller be g ge Dele! 
4. En sammenligning og et Sporsmaal. 

Vore Undervanclsbaado igennem 25 Aar. 0rlogskaptajn F. A. H . 
Kjolsen. D. T. S. maj 33, s. 195-225. Redogörelse för danska 
ubåtsvapnets utveckling uneler tiden 1908- 1932. 

Vore Artillerislöbes Modernisering. Kommanden·kaptajn P . Lembcke. 
D. T. S. juni 33, s. 272-73. Be·traktelser angående danska flot
tan med anledning av E. Wikander> artikel i föregående häfte 
angående modernisering av artiilerifart.yg. 

Statsskoleskibet »Danmark>> . K apta.jnlojtnant Lorck. D. T. S. juni 
33, s. 243-48. Redogörelse för det nya skolskeppet, avsett för 
utbildning av hande-istlottans befäl. 

Norge. 

Norwegen, Secstaat und Neutralität. Dr. Manfred Sell. M. R. maj 
33, s. 199-210. En militärgeografisk undersökning. Läsvärd. 

Torpedvåbnet. Kommandur K. E. Johansen. N. T. S. maj 33, s. 
223-26. Polemik mot en föregående artikel av kaptein Roren 
betTäffancle betydelsen av artilleri- och torpeclvapnen. 

Torpedovåhnet. Kaptein E. 1-toren. N. T. S. juli 33, s. 280-82. Po-
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lemik mot en lika betitlad arW-:el i föregående häfte. Anser 
att torpedvapnet tilldelas den plats i sjöförsvaret som det verk
ligen förtjänar. 

Norge, s jostat og noitralitet. H. F. D. N. T. S. juli 33, s. 269-78. 
Militärgeografiska behaktelser efter en lika lydandr artikel i 
Marine Eundschau, maj Hl33. 

Loggbokens morkcsto blad. Prem.-loiin. T. Sta mso. Norg:Ps Sjo[or· 
svar sept. 33 n :r 9, sid. 101.. En utförlig redogörelse för skjut
olyckan på >> Torde,nskjolch den :C9 aug., då c'n 12 cm:s ex. laddn. 
antändes [ör tidigt och mekanismen kastades bakåt, varvid 3 
man dödades och flera skadacks. 

Amel"ilias Förenta Stater. 

Lest they forget. Aclmiral W. \'. Prat] U. S. ~a\-y. Proc. april 33, 
s. 481-99. Prisbelönad artikel1933. Författaren gör en ingåen
de undersökning beträffande Amerika med hänsyn till politiska, 
ekonomiska och försvarssy npunkt(•r i förhållande till utveck
lingen efter världskriget. nfycket läsvärd. 

AUS Na\'.f >>Seconcl to llOJle >> . I~&ymonrl r,l•s li.L· Bull. .foreign .L'o
Jicy Bullenlin juli 33 Yol. XII, n:r 38. Omnämner bl. a. att 
det elen 1.) juni meddelades att. uneler närmast följande 3 å r 
komma 238 milj. doll. att ansl:''ts t i Il byggandet a v 32 fartyg 
om 110,000 ton. Dessutom 9,4 milj. doll. till byggnad av marin · 
flygplan. Marinministern har vidare föreslagit att yMerligarc 
77 milj. doll. skola and[udas till modernisering av slagskeppen. 
BeviLjas denna summ a komma cle årliga utgifterna för fartygs
bygguacl och modernise ring att belöpa sig till i medeltal 10h 
milj. cloll. om året -· nwc· ;in 3 ggr de·t årliga medeltald för 
åren 1923-1933. >> För Jör~ta gången sedan 1916 syftar kong
resson prog: ranwnligt·>>, säger födo.ttarcn, >>mot e<n flotta seeond 
i.o none>>. 

.lapa n. 

Prologuc in hlandlUri a. Lit-u hma11t C hester C. \\T ood, U. S. N av y. 
Proc. mars, sid. 323-33. Reclogö rPI~e fö r Japans målmedvetna 
politik betriiHande nordöstra Asif'n från år 180:) tills dato. 
Liisvärd. 

Japans marineprohlemcr. Gmndt\'ig Gunclersen. N. T. S. april, 
s. H S-:}3. En uncler~ökning av J·a.pans msrinpolitik med hän
syn i.ill Japsn s uth·iiclc ur J"olkJörbundct. 
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Ockupationen av M:anchuriet. I-I. Stålhanc. A. T. 1933 n:r 1. och 
2. häftet, sid. 33-55. En överskådlig redogörelse för ockupa
tionens förspel och olika skeden. 

Japans Weltstellung und die Rolle der Seemacht in seiner neuesten 
Geschichte. Vizeadmiral a. D. Meurer. M:. R. aug. 33, sid. 337 
-47. Redogörelse för det moderna J apans utveckling sedan år 
1867, födelseåret för det nutida J apan samt sjömaktens infly
tande och betydelse under utvecklingen intill nuvarande tid. 

Danmarks försyarsfl'åga. 

De danske Straeder. Boleslaw Leitgeber. April 1933, sid. 147-54. 
översättning från polska tidskriften >>Sprawy obce» är en ar
tikel, som behandlar de danska farvattnens betydelse efter världs
kriget. Läsvärd. 




