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Torpedens värde såsom vapen. 
Utdrag ur årsberättelse i torpedväsende avgiven av 

ledamoten GranslJ'öm. 

A v sjökrigets offensiva vapen är torpeden det yngsta. I 
likhet med alla uppfinningar, som beräknas bliva av något vär
de, mottogs även torpeden på sin tid med den största upp
märksamhet och dess insats på sjökrigets område blev föremål 
för de mest överdrivna förväntningar. Möjligheten att låta 
en projektil, medförande en stor sprängladdning, på egen 
hand arbeta sig fram under vattnet och att bringa denna pro
jektil till detonation mot ett fartygs minst skyddade delar an
sågs vara ett så stort språng i uvtecklingen från den förankra
de eller bogserade minan att den beräknades helt revolutio
nera dåtidens sjökrigföring. 

Mellan 1870 års torped med en kaliber av 35 cm., en ladd
ning av 30 kg. krut och en fart av 10 knop på 600 m. distans 
till torpeden av 1931 med en kaliber av ända till omkring 60 
cm., en laddning av c:a 350 kg. högbrisant sprängämne och 
med en fart av mellan 35 och 40 knop samt en distans av 
långt över en mil ligger ett mycket omfattande utvecklings
arbete, som inom alla mariner under alla tider omgivits med 
den största hemlighetsfullhet. De överdrivna förväntningar 
na h ava givetvis aldrig blivit uppfyllda, men den sekretess, 
varmed vapnet fortfarande omgives, visar hän på, att för 
väntningarna fortfarande finnas, att utvecklingen ännu icke 
sagt silt <;ista ord och att en epokgörande uppfinning inom 
torpedvapnets område ännu kan tänkas skänka en marin möj-

Tids krift i Sjöväsendet. 15 
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Jighet till en tillfällig överraskning på det vapentekniska om
rådet. 

Varje krigets hjälpmedel framtvingar i sinom tid ett mot
medel. Varje utveckling av ett vapen kommer även att f?lj as 
av en utveckling på det område, som söker att neutralisera 
vapnets verkan. Det mest typiska beviset för denna sats är 
kampen mellan artilleriprojektilen och pansaret. På sarnn"la 
sätt m ed torpeden. Utvecklingen av torpedens värde som va
pen har framtvingat en utveckling av metoderna för ~ndvi 
kande av torpeden och av skyddet m ot dess förstörelsehnngan
de verkan. Särskilt ur sistnämnda synpunkt kan sägas, att 
torpedens värde som vapen i närvarande stund är m~~dre än 
förr så till vida , att för ett fultständigt förslörande av aven det 
kraftigaste fartyg det förr erfordrades endast en eller annan 
torpedträff medan ett efter den rnoderna teknikens k~:av kon
struerat artillerifartyg kan motstå ett flertal torpedtraffar in -
nan det bringas till undergång. 

Men även ur förstnämnda synpunkt, metoder att undvika 
torpedträffar, har torpedens ökade vapenvärde mötts av star 
ka motmedeL Erfarenheterna från världskriget kunna h eller 
icke sägas hava motsvarat förväntningarna på torpedens i_n 
sats och det är kanske inte underligt om frågan om torpeden s 
värde som vapen börjat mötas av ett visst misstroende inon 
icke torpedspecialisternas kretsar. 

Varav hestår då torpedens värde som vapen? För att be
svara den frågan är det lämpligt att skärskåda den från två 
synpunkter , torpedens förstörelsebringande verkan och des<> 
användbarhet som projektil. 

I en föregående årsberättelse har utförligt redogj_orts för 
den förstnämnda av dessa synpunkler och även för v1ssa tor
pedtekniska egenskaper, som inverka på träffsannolikheten_ d. 
v. s. användbarheten som projektil. Föreliggande utrednm~ 
kommer därför att i anslutning till denna årsberättelse be
handla några andra synpunkter på användbarheten som pro-
jektil. 
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Förutom i nämnda årsberättelse framhållna synpunkter 
på djup- och sidobana , fart och porlce är användbarheten av 
torpeden beroende av möjligheterna att genomföra torpedern
fallet och att därvid bestämma utskjutningsriktningen samt av 
målets möjligheter att undvika att trälfas. 

Möjligheten att bestämma den riktning i vilken torpeder
na böra utskjutas för att träffa ett mål är givetvis beroende p ~t 
de omständigheter, under vilka skjutningen skall verkställas. 

Förhållandena bli sålunda olika om skjutningen äger rum 
på långt eller kort håll, under dager eller mörker , från utgångs
läge över, på eller under vattenytan. Man måste med andra 
ord särskilja dc metoder, som ett torpedbärande fartyg skall 
använda för att med sina torpeder fylla en antagen uppgift. 
Andamålet med torpedernas insättande är under alla förhål
landen lika: att sänka el t fientligt fartyg eller åtminstone ska 
da det så svårt, att det icke längre kan hålla sin plats i strids
linjen eller slutligen att utgöra ett hot för att framtvinga en 
taktisk fördel. 

Till grund för bestämmande av torpedens utskjutnings
riktning ligger alltid ett bestämmande av fiendens kurs och 
fart. Under ju lugnare förhållanden detta kan ske och ju 
närmare det anfallande fartyget befinner sig målet, desto lät
tare sker bestännuandeL I mån skjutavståndet ökas växa svå
righeterna och kommer man till sådana avstånd, som de mo
derna torpedernas portC~er tillåta att använda under dager och 
god sikt, så kan man inte längre använda sig av den okulära 
uppskattningen av målets kurs och fart , utan dessa faktorer 
måste medelst instrumentella hjälpmedel beräknas. En fel
beräkning av faktorerna medför ett fel i utskjutningsriktning ·· 
en, som gör att torpeden avlägsnar sig allt mer och mer från 
den rätta banan. På stora avstånd medför detta , att torpeden 
passerar så långt från målet, att den inte ens innebär ett hot. 

Trots den fulländning torpedmaterielen uppnått, kommer 
en i en viss riktning utskjuten torped icke att fortsätta i denna 
riktning under hela sin bana. Aven torpedfarten kommer i 
de flesta fall att vara avvikande från den, för vilken utskjut-
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ningsriktningen blivit bestämd. Dessa fel komma att foga 

sig till eventuella fel i utskjutningsriktningen och endera fö r

stora eller förminska dem. Ju större skjutavståndet är, desto 

m era inverka felen var för sig på torpedens bana, som vid 

framkomsten till mållinjen kan ha fått den mest oberäkneli

ga avvikning. 
Den individuella skjutningen mot ett visst fartyg som m ål 

är därför ett utsiktslöst företag utöver en gräns, som. kan an

tagas vara mellan 3 och 4 tusen meter. I ännu högre grad 

blir det utsiktslöst, om målet endast utgöres av ett enda far 

tyg, som ännu har sin rörelsefrihet. I dessa fall saknar intP 

bara torpeden ett vapenvärde - ett sådant användande av 

torpeden vore bokstavligen att kasta vapnet i sjön. Som m ål 

för torpedanfall utöver ovan angivna gräns m åste därför väl

jas ett förband av flera fartyg m ed beräkning, att torpeden 

skall passera detta förbands formeringslinje på en sådan punkt 

där ett fartyg i samma ögonblick befinner sig. Ju flera tor 

pedcr som samtidigt kunna insättas mot ett sådant förband, 

desto större utsikter förefinnes för erhållande av resultat . 

De sålunda utskjutna torpederna givas avsiktligt olika 

riktningar, varigenom de erhålla en viss spridning. Genom 

att de olika torpederna hava olika farter åstadkommes ··en 

spridning även i längd, och på sådant sätt erhålles ett fält a ' 

torpeder , vilket, om. det är rätt lagt, kommer att »kamma >> del 

fientliga förbandet och därigenom höja träffmöjligheterna i 

förhållande till det enstaka torpedskottet I samma mån an

talet fartyg i den anfallna formeringen ökas så ökas även u t

sikterna till erhållande av träff i något fartyg. 

En modern torped använder en tid av c:a 20 minuter for 

att tillryggalägga sin distans. Under denna tid hinner ett m ål

förband utföra många manövrar, som skulle kullkasta de m est 

noggranna beräkningar av torpedfältets utskjutningsriktning. 

Under Jullandslaget företogo de olika förbanden av stora far

tyg i medeltal två större eller mindre kursändringar under 

denna tid. Utsikterna för att torpedfältet under sådana för

hållanden skall täcka formeringslinjen äro beroende av m ånf'a 
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faktorer, av vilka de viktigaste äro: huru förutseende fältet 

blivit lagt med hänsyn till fiendens sannolika undanmanöver 

samt hm:uvida fienden observerat torpedernas utskjutande el

ler kan Jakttaga torpedbanorna. 

En fullt fri och obunden fiende har därvid så stora förut

sättningar att genom gir mot eller från torpederna helt undan

draga sig torpedfältet, att torpedskjutning mot en sådan fien

de . kan betraktas som fullkomligt utsiktslöst. Ett torped

anfall under dager från övervattensfartyg förutsätter därför 

att fienden befinner sig i artilleristrid med egen huvuclstyrk~ 

och sålunda i viss mån bunden av hänsyn till egen artillerield

ledning. Det för tillfället rådande taktiska läget kan i viss 

mån vara en ledning för beräknande av den manöver fienden 

sannolikt kommer att företaga inför hotet av ett annalkande 

torpedfält, men på det stora hela är gissningen - eller om 

~1an så vill intuitionen - den faktor, som konuner att ligga 

hll grund för beräkningen. 

Om fienden kunnat observera ögonblicket för torpedernas 

utskjutande, underlättas för honom att vidtaga crforderlia ma

növer för att undvika dem, och torpedskjutningen förs~åras. 
I ännu högre grad blir detta fallet om torpedernas farter och 

porteer äro kända. Förstnämnda faktor talar för att med 

något medel - rök eller konstgjord dimma - söka dölja ut

skjutningen. Att döma av de övningar, som på sista åren ut 

förts inom olika länders mariner, kommer den konstgjorda 

dimman också att spela en stor roll i kommande sjöstrider. 

Vid användning i samband med torpedskjutning måste man 

dock ihågkomma, att på samma gång de anfallande fartygen 

dölja sig för m ålet kunna dc h eller icke själva se målet och 

göra dc för utskjutningsriktningens bestämmande erforderliga 

beräkningarna. Torpedfältet kan då endast läggas i en viss 

kursriktning, vilken måste signalledes överbringas fr ån ett 

fartyg, som kan observera målet - en synnerligen försvå

rande omständighet. 

Rök- och dimbildning är även på annat sätt ett tveeaaat 
.. 

00 

svard. Det kan unelerlätta genomförandet av ett torpedanfall 



- 218-

men på samma gång omöjliggöra eller försvåra artillerieldled
ningen från egen huvuds tyrka. Vid valet m ellan dessa fak 
torer måste otvivelaktigt den sista väga tyngs t i vågskåle11 . 

En omständighet som inverkar på möjligheten för fien
den att observera om icke själva utskjutningen så dock an
satserna härtill är den eller dc förberedande manövrar , som 
de anfallande torpedfar tygsförbanden i de flesta fall måste 
göra för alt kunna utskju ta torpedema från ett lämpligt läge. 

Slutligen underlättas fiendens undanmanöver, om det an
nalkande fältets torpedbanor i god tid kunna upptäckas. Ju 
osynligare dessa banor kunna göras desto större utsikter fö 
refinnas för ett gott resultat av skjutningen och desto större 
värde erhåller torpeden sålunda såsom vapen. I detta avseen
de torde också de moderna torpederna hava uppnått en mycket 
hög grad a v fullkomlighet. Nie d tillkon'lsten a v undervattens
lyssningsapparater kan upptäckandel även ske genom ljudets 
lokaliserande. Möjlighelerna härför kunna ännu icke sägas 
hava nått någon högre grad av fulländning. I samma m ån 
apparaterna för lyssning förbättra~ komma säkerligen även 
ansträngningarna att inrikta sig på att göra torpedernas m a 
skinerier mera ljudlösa och att förutsättningar härför finnas 
torde vara utan tvivel. 

Möjligheterna för erhållande av träffar i elt förbands far 
tyg ökas i samma mån antalet torpeder, som samtidigt pas
sera formcringslinjen, ökas. Från ju flera skilda riktningar 
dessa torpeder komma, desto svårare blir det för målet atl 
undvika torpcdbanorna. Den förra faktorn förutsätter en 
talrik torpedbestyckning, den senare e tt slort antal torpedfar 
tya vilkas förband kunna anfalla fri\.n alla riktningar, so111 b > 

äro användbara. Torpedskjutning under dager på stora av-
&tånd fordrar sålunda en stor tillgån g på fartyg , i delta fall 
jagare. Men det innebär även alt torpeden som vapen er 
håller clt viirde först då den kan användas i en utsträckning, 
som m ed hänsyn till det begränsade antal , som kan medföras 
ombord, närmar sig gränsen till ammunitionsslöseri. För en 
marin med stor tillgång på såväl jagare som torpeder kan m c 
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toden användas. För en liten marin med begränsade resurser 
skulle ett sådant användande av vapnet icke bara vara av 
ringa värde, det skulle även omöjliggöra ett användande av 
jagaren under de förhållanden, då den med bättre resultat 
kan använda sitt huvudvapen, nämligen under nattstriden. 

Saknar då torpeden, använd under dagstriden, nästan 
allt värde? Kan ett torpedfält, utskjutet mot en fientlig for
mering, göra någon inverkan även om träff icke erhålles? 

Förut har framhållits, att ett modernt konstruerat stort 
far tyg kan uthärda ett flertal torpedträffar innan det bringas 
till sjunkning. Men utsätter sig en befälhavare för risken att 
erhålla även en enda träff? Denna träff kan vara utslagsgi
vande, såsom torpederingen av tyska slagskeppet Pommern 
un der natten efter Jutlandslaget utvisar. Och även om dess 
Yerkan endast sträcker sig till ett häl i fartygsbotten så kom
m er detta att inverka på fartygets rörelseförmåga, var
jämte chocken vid detonationen kan medföra de mest obe
r äkneliga störningar på maskiner och instrument. Inför det 
ta hot måste, såsom också förut antagits , de anfallna fartygen 
företaga en manöver för torpedernas undvikande. Vinsten för 
egen styrka av en sådan manöver är beroeude pa huru kraftig 
den måste göras. Under en artilleristrid mellan två styrkor 
torde av taktiska skäl farten hållas hög, och en nedsättning 
av farten för att undvika torpeder kan icke förutsättas. Äter
står sålunda att fienden företager en gir. Om denna gir icke 
behöver göras större än att samtliga kanoner fortfarande kun
n a deltaga i striden så störes egen eldgivning m era än fien
dens. Hans eldledningssystem skulle snabbt korrigera för 
den företagna giren under det att den egna eldledningen först 
efter en stund skulle ställa in sig för dc förändrade förhå llan
dena. Men när giren blir av en sådan storlek, att en del av 
fi endens kanoner inte längre bära, kan en vapenteknisk vinst 
av torpedanfallet - i detta fall för artilleriet - inregistreras. 
Måste giren dessutom göras olika hos olika fartyg eller något 
av dem tvingas till fartändring , så kan lätt en sådan oordning 
i den fientliga linjen uppstä, som giver sammandrabbningen 
en utslagsgivande vändning. 
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X ven om giren, vilket är sann olikast , u tfö r es samlad och 
i god ordning, kunna genom torpedanfallet sådana taktiska 
fördelar uppnås, att de verka avgörande på slagets utgång, vil
ket de tyska jagarangreppen i Jutlandslaget nogsamt visade. 

Hittills har förutsatts, att fienden, förutom av hänsyn till 
egen artillerieldledning, är obunden att utföra undvikande m a -. 
növrar. Annorlunda ställa sig förhållandena, om fienden kan 
ytterligare bindas i sin rörelsefrihet. Då stiga utsikterna aH 
med torpederna åstadkomma skada. Det är sålunda taktikens 
uppgift att så handhava de till förfogande stående vapnen , 
att de på bästa sätt stödja varandra till det gemensamma 
målet att förstöra fienden. Torpeden har sålunda icke bara 
ett värde i och för sig själv; det får även ett värde genom 
samverkan med andra vapen. Huru stort värde torpedvapnet 
i sådant taktiskt avseende har, är i sista hand beroende ay 
motståndarens åsikter om skjutfärdigheten med torped och 
huruvida han anser sig kunna riskera en torpedträff emot att 
behålla ett taktiskt fördelaktigt läge. Torpeden har under alla 
förhållanden ett moraliskt värde genom den fruktan, den 
framkallar. 

Förutsättningen för torpedens användande som vapen är 
givetvis , att det kan framföras till ett sådant läge, som med 
giver dess insättande med möjlighet att nå målet. Härför er 
fordras, att det torpedbärande fartyget befinner sig inom ett 
avstånd från målet, som är beroende av torpedens portee. 
stridsavståndet vid ett sammanträffande mellan tvenne sjö 
styrkor bestämmes under dager och god sikt av artilleriet och 
kan i medeltal sättas til 18 a 20 tusen meter. Detta avsko\nrl 
är i sig självt för stort för torpedernas portee, varför torped
fartygen måste framtränga till kortare avstånd från fien den 
för att torpederna skola n å fram . Att närmare ingå på föru t
sättningarna för ett sådant framträngande, skulle föra för 
långt. Här må endast framhållas , att fienden givetvis kom 
mer att möta ett sådant anfall med ett insättande av alla till
gängliga krafter, vilkas uppgift blir att bryta anfallet. Det bli r 
sålunda under långt ifrån ostörda förhållanden , som_ bestäm-
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01andet av torpedernas utsk jutningsriktning kommer att ske. 
Framställningen har hittills tagit sikte på övervattenstor

pedfar tygens uppträdande men gäller i tillämpliga delar för 
alla torpedbestyckade fartyg, som röra sig på vattnet. För dc 
större artillerifartygen måste hänsynen till det egna artilleriets 
ledning förbjuda varje av hänsyn till torpedskjutning erfor
derlig manöver, vartill främst kan räknas det närmande till 
fienden som behöves för att torpederna skola nå fram. Fall 
kunna ej tänkas, t. ex. vid jaktstrid, då torpeder skulle kunna 
utskjutas, men kvar står dock de förut påtalade ringa utsik
terna för att erhålla träff. De mindre artillerifartygen, krys
sarna, äro alltför värdefulla enheter att utsätta för den artille
risliska överlägsenhet, som följer med ett torpedanfall. Detta 
utesluter likväl icke att för såväl kryssare som större artille
rifartyg tillfälle kan erbjuda sig att med fördel använda tor
peden som vapen. Om det taktiska läget är sådant, att tor 
peder kunna användas under pågående artilleristrid -- t. ex. 
jaktstrid - så hava artillerifartygen den fördelen framför 
torpedfartygen, att torpedernas utskjutande kan ske mera 
obemärkt. 

Som slutsats rörande torpedens användande under dager 
på stora avstånd kan sålunda sägas, att möjligheterna för er
hållande av träff äro ringa men att vapnet under skicklig led
ning och i samverkan med andra vapen kan vara ett medel 
för en befälhavare att skaffa sig vissa taktiska fördelar eller 
undanröja vissa taktiska nackdelar och att vapnet sålunda 
äger ett otvivelaktigt värde. 

För att torpeden med utsikt till direkt resultat skall ktm 
na användas under dager fordras, att skjutavståndet enligt 
föru t gjort antagande är under 3 [t 4 tusen m eter. Under 
god sikt är det övervattensfartyget i allmänhet ick e förunnat 
att nalkas in på sådana avstånd. Hur ställer sig saken vid 
anfall från luften eller under vatten '! 

Torpedanfall m ed flygplan är ett ännu oskrivet blad i 
sjökrigets historia. Frågan om torpedfällning från flygplan 
får väl antagas vara löst i de flesta m ariner , m en om möjlig-
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heterna för e tt torpedanfall under krigiska förhållanden svä

va vi i en okunnighet, som_ av naturliga skäl icke kan skingra, 

genom övningar i fred. Värdet av torpedfällning från fl yg

plan måste sålunda baseras på antaganden. 

Möjligheterna för ett flygplan att komma in till ett kort 

skjutavstånd från fienden äro i förhållande till övervattcnstor

pedfartygens avsevärt större. Dels äga de i sin höga fart ett 

medel att snabbt förflytta sig in till ett sådant avstånd, dels 

innebär samma höga fart ett synnerligen försvårande momC'ut 

för fienden att medelst artilleri. nedkämpa anfallet. Men sva

righeterna för målet stanna icke därvid. Liksom utsiktern:t 

för torpedanfallet på stora avstånd ökas i s:.tmma 1~1 ån de nl

skjutna torpedernas antal ökas, så förutsätk~ vid ett flygtor

pedanfall, att ett stort antal plan insättas i anfallet. Det fient

liga artilleriet måste sålunda fördela sin eldgivning ;11.0t m:tt, 

som_ kunna komma från alla streck på kompassen och kun n:1 

röra sig i tre dim.ensioner. Mot dessa fnktorer på kreditsidan 

måste på debetsidan ställas flygplanens ~tora sårbarhet. l it

sikterna för att ett flertal av dessa torpedplan .~kola kun na 

slå sig igenom och komma fram till ett lämpligt skjutläge äro 

likväl stora. 
Slörsta möjligheten alt ulföra ett torpedanfall har flyg

planet, då det rör sig i en riktning, som är vinkelrät mot fi en

dens skottriktning. Härunder förändras sidriktningens hastig

het, vilket utgör en försvårande omständighet för artillerield

ledningen. Denna fördel kan vinnas genom att flygplanet 

ansätter anfallet akter- eller förifrån i förhållande till m åld 

och utför torpedfällningen under flykt förbi målet på samma 

kurs som detta eller på dess kontrakurs . Förutsättningen för 

torpedfällning under ett sådant anfall är givetvis, att torpeden 

kan inställas för att giva en viss vinkel efter nedslaget i valt

uet, varför torpeden måste vara försedd med vinkclgyroskup. 

Genom alt fällningen kan äga rum från relativt kort av

stånd, kan torpedens fart hållas hög. Tiden för torpedens 

gång i banan blir i motsvarande grad kort och därmed möjlig

helerna för målet att hinna verkställa en undanmanöver sm[t. 
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Ett insättande av flygplanens anfall i det närmaste samtidigt 

erbjuder inle så stora svårigheter som för övervattenstorped

fartygen. Följden blir, att målet kan utsättas för att ett stort 

antal torpeder närma sig från många olika riktningar, vilket 

i ännu högre grad försvårar valet ~~v undanmanövrer. Kan 

målet dessutom på annat sätt bindas i sin manöver underlät

tas givetvis anfallet. Det korta skjuta vs tåndet från ett läge, 

som kan väljas till det lämpligaste, fordrar heller icke den om

sorg om utskjutningsriktningen, som måste iakttagas på läng

re avst:1nd, varjäm_te möjligheterna alt bedöma de faktorer. 

som ligga till grund för beslämmandet, äro större. -

Att stora svårigheter förefinnas vid användande av flyg

plan för torpedanfall skall icke förnekas, men dessa svårig

heter ligga till tiden till största del bakom själva anfallet. Ha

va planen kommit till anfall och lyckats utskjuta sina torpe

der , synes de s törsta resultat kunna ernås. Här kan torpeden 

som vapen hava ett s tort värde. Genom samtidigt insättande 

av torpedflygplan och övervattenstorpedfartyg kan även tor

pedens värde som vapen för de senare komma att ökas. 

Med u-båtens tillkomst fick torpeden sin naturligaste och 

lämpligaste bärare. För ett vapen, som riktar sig mot ett 

fartygs undervattenskropp är det naturligaste att dess använ

dande sker dolt, och härför erfordras icke blott en osynlig 

torpedbana -- ä ven själ va utskjutningen bör kunna ulföras 

utan alt den observeras av fienden. Detta är möjligt endast 

från u-båten. Av den oupptäckta utskjutningen följer , att 

u-båten själv skall komma osedd fram Lill lämpligt skjutläge. 

Här skall icke beröras frågan om utsikterna för u-båten 

att komma så nära sitt mål att tillfälle till anfall erh ålles. 

Detta är i första hand en strategisk och sedan en taktisk frå

g·a, som inte har m ed föreliggande uppgift att göra annat än 

så tillvida, alt om utsikterna icke finnas, så kan man överhu

vudtaget icke tala om torpedvapnet, iinnu mindre om dess 
värde. 

Ju närmare u-båten kan komma mtdet, desto större bli

va möjligheterna, i enlighet m ed vad som förut framhållits , 



-224-

att erhålla resultat. Med det kortare avståndet följer förd t'
larna av ett noggrannare bestämmande av siktfaktorerna och 
med den högre torpedfarten fördelarna av kortare tid för tor
peden i banan. Under sitt anfall har u-båten att frukta de 
medel, fienden i form av anti-u-båtsn<edel kan hava till sit t 
förfogande för att upptäcka och oskadliggöra den. Bortse i t 
härifrån bar u -båten genom sitt skyddade och osynliga läge 
möjlighet att i lugn och ro göra sina observationer av fiendens 
kurs och fart och har sålunda större förutsättningar än andra 
torpedbärande fartyg att göra dessa observationer riktigt. En 
u-båt, som lyckats komma till gynnsamt anfallsläge, bör sa
lunda med största sannolikhet kunna beräknas erhålla träff 
resultat. I vad m ån detta resultat kan m edföra det fientliga 
fartygets sänkande beror på antalet torpeder' som kunn at 
bringas att träffa. För u-båten gäller alltså, liksom vid an
fall med andra fartyg eller med flygplan fastän av annan or
sak , att kunna utskjuta ett flertal torpeder i samma anfall. 
Möjligheterna härför bero på antalet torpedutskjutningsappa
rater som u-båten bar. Utvecklingen inom alla mariner h ar 
också gått i riktningen mot ökande av torpedbestyckningen pa 

u-båtarna. 
Torpedundervattensbåten har i torpeden sitt huvudvapen . 

Att delta vapen kan bliva ett krigets huvudvapen inom en 
viss gren av sjökrigets medel visade världskriget. Motståndet 
på vissa håll mot detta vapens bibehållande och utökningen 
av torpedbestyckningen inom alla mariner visar, att vapnet 

fortfarande äger det största värde. 
Vid torpedens första framträdande bland sjökrigets kam P

medel var dess huvudsakliga an vändande förlagt till . natten. 
Den dåtida torpedporh~en tvingade torpedfartygen att uppsöka 
skjutlägen, där den anfallnes artillerield skulle hava gjort ett 
framträngande under dager nästan utsiktslöst. Sedan dess b ar, 
som vi sett, torpedens portee ökats, möjliggörande anfall av 
övervattensfartyg även på dagen. Det största värdet för dessa 
fartyg äger dock vapnet for tfarande under mörker, då torp erl
skjutningen kan ske med utsikt att erhålla träff i ett visst far-
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tyg och sålunda icke bara utgöra hot utan även åstadkomma 
direkt sk adegörelse. 

Det har förut framhållits , att värdet av vapnet ökas med 
möjligh eterna att använda ett kort skjutavstånd samt med en 
osynligare torpedbana.. Nattstriden erbjuder för det mindre 
torpedfartyget stora möjligheter att upptäcka det större må
let innan det själv upptäckes och att framtränga till korta 
skjutavstånd. Svårigheterna att bestämma de faktorer , som 
skola ligga till grund för valet av utskjutningsriktning äro 
givetvis stora, men å andra sidan har ett fel i riktningen på 
kor ta avstånd mindre betydelse än på långa, och träffsäker
heten ökas genom att torpeden kan skjutas med högre fart. 
För m ålet erbjuder nattanfall de största svårigheter att und
vika torpederna, dels på grund av deras osynlighet under mör
ker och dels därför att tiden för en undanmanöver blir så kort. 

För den rena nattstriden med torped d. v. s. under ner 
mörker ägnar sig huvudsakligen ö. v. torpedfartyget med sina 
möjligheter att även uppsöka målet. Men även för de större 
fart ygen kunna företag under mörker medföra överraskande 
möten , då torpeden med fördel kan användas och då särskilt 
en svagare motståndare kan fJ. tillfälle till en utjämning av i 
övr igt underlägsna kampmedeL 

Inbegripes i nattstriden även sammanträffande under 
skymning och dagning, utsträcker sig torpedens användande 
till samtliga fartygsslag och till flygplan. Möjligheterna för 
fartygen att oupptäckta nå ett gynnsamt skjutläge och för flyg
plan en att undandraga sig beskjutning äro stora. Skymning 
och dagning samt månljusa nätter äro därför torpedens bästa 
bundsförvanter och fruktas med skäl av de större fartygen. 

Förhållandena under dålig sikt bliva desamma som un 
der mörker. Överraskningsmomentet är kännetecknande för 
dem båda. För den motståndare, som först kan få sina tor
peder att träffa, erbjuder vapnet under dessa omständigheter 
ett moraliskt och reelt värde av den största betydelse. Men 
för att komma först fordras icke bara ett lämpligt uppställ
ningssätt för torpedtuberna och enklast möjliga men säkra 
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medel för att bestämma utskjutningsriktningen; härtill fordras 
framför allt en målmedveten träning under fredstid att be
härska de hastigt påkommande situationer som utmärka så
dan strid och att med fingret på trycket ständigt vara beredd 
att handla och att handla rätt. 

Föreliggande utredning har sökt att visa, att sjökriget så 
lunda äger i torpeden ett vapen, som rätt använt är av stor t 
värde i den taktiska offensivens liksom även defensivens tjänst. 
Dess värde kan icke mätas med samma mått som artilleriet ; 
därtill äro de för väsensskilda. Det kan heller icke uppn å 
den betydelse för sjökriget, som artilleriet, ännu mindre er
sätta detsamma. Men det kan vara en värdefull hjälp för 
att nå det gemensamma målet - fiendens besegrande. 
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MEDDELANDEN FRAN MARINSTABENS SJÖHISTORISKA AVDELNING. 
N:r 2. 

NYHAMN. 
Utarbetat av kommendörkapten G. Hafström. 

Vid gjorda forskningar rörande svenska sjövapnets åter
upprättande under senare delen av Karl XI :s regering har, i 
samband med undersökningar beträffande förspelet till Karls 
krona örlogsstations anläggande, det spörsmålet uppställt sig: 
Till vilken hamn ville Hans W achtmeister förlägga huvudde
len av flottan över vintern 1678- 79? 

I en skrivelse till konungen, daterad den 2 okt. 1678, 
säger I-lans Wachtmeister - sedan han utförligt framhållit 
svårigheterna både m ed flottans tilltänkta . förläggande i Ble
kingeskären och med dess eventuella övervintring i Kalmar
sund - att han och de övriga flaggmännen ansåge det lämp
ligast, att huvudflottan bleve »transporterad till Nylwmn,1

) 

varest hon både för is och fienden kan ligga i säkerheb.2
) 

Zettersten omnämner i sitt arbete Svenska Flottans Histo
ria, II , s. 505, vid behandlingen av händelserna inom flottan 
på sensommaren och hösten 1678, att »Amiral vVachtmeister 
hade tänkt att lägga flottan öfver vintern i Nynäs lwmn1

) midt 
emellan Elfsnabben och Landsort och derför låtit upploda 

') Kursiverat här. 
2

) Hans Wachtmeisters skrivelser till K. M:t 1677-90. D å an
nat arkiv ej särskilt angives, gälla i detta »Meddel ande>> gjorda hän
visningar riksarkivet. 
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hamnem. Såsom stöd för denna uppgift hänvisar Zettersten 
till en skrivelse av den 22 okt. 1678 från amiralitetskollegiu111 
till Hans \Vachtmeister , som då befann sig med flottan i Kal
marsund. 

Granskar man sistnämnda urkund3
), skall man emeller

tid finna , att den hamn, som där avses, icke benämnes Nyniis 
hamn utan Nyehambn, således med nutida stavning Nyhamn. 
Är då månne denna Nyhamn identisk med vad man i våra 
dagar och även på den tid, då Zettersten utgav sitt ifrågava
rande arbete (1890- 1903) , menade med Nynäs hamn ? 

Ett studium av sjökort och kartor från 1600-talet till vå ra 
dagar lämnar ett fullt klart belägg för att så icke är för
hållandet. 

A Johan ~'lånssons »Pass Cort öfuer Oster Siöön >> av år 
1645 (bi l. l) 4 ) synes ordet Nyhamn invid en från sydost in· 
skjutande vik i Södertörns fastland. Detta sjökort är emeller
tid så summariskt utfört, att det blott ger en allmän oriente
ring, var Nyhamn i stort sett är att återfinna. 

Går man så till Peter Geddas Sjöatlas av år 1695,") visar 
den betydligt större noggrannhet i detaljerna. A passkor tet 
n:r 5 över Östersjön (bil. 2) kan man sålunda konstatera, att 
ordet Nyhamn avser den vik, som är markerad omkring en 
mil \:VSVl om Älvsnabben. Den för hamnar och ankarplatser 
vanliga beteckningen med ett ankare saknas dock i denna vik. 
Det närmaste ankaret synes ett stycke längre sydvart i när
heten av ordet H.amsklef och skulle, satt i förbindelse m ed 
ordet Nyhamn, kunna misstänkas avse det vattenområde, som 
nu för tiden kallas Nynäs hamn (stavat i ett eller tvenm~ ord). 
Att sistnämnda förmodan likväl ej kan vara riktig utan all 
detta område hänför sig till en annan hamn, nämligen en p[t 
Bedaröns utsida belägen ankarplats, benämnd H.amsklöfs ham n, 
framgår tydligt av en special över Stockholms skärgård i k art a 

3) Am. koll. reg. 22 /10 1678. 
•) Kopia i Lotsstyrelsens årsberättelse 1874. 
") Sjökartoverkots arkiv. 
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11 :r 9 i Gcddas sjöatlas (bil. 3), där såväl Nyhamn som Rams
k löfs hamn äro b etecknade med ankare. En påtaglig felaktig
het i sistnämnda special bör i detta sammanhang på pekas, 
nämligen att den ena av de tvenne större öar, som ligga ost 
om Nyhamn, betecknats »Bädarön ». I själva verket hette ifrå
gavarande b[tda öar på den tiden Herreyxlaön (den inre, nuv. 
Herrön ) och Bondeyxlaön (den yttre , n v. Yxelön ). Beteck
ningen Bädarön borde i sl. ha hänförts till den ö, som å spe
.cialen synes NvV om den oproportionerligt stora H.amsklöf. 

Emell ertid finnas ännu i behåll en del handritade k artor, 
-dlka lämna mycket noggranna och intressanta detaljer om 
denna numera skäligen obekanta hamn. Den äldsta a v dessa 
urkunder är en år 1638 utförd karta över gården Norra Lund 
i Ösmo socken (bil. 4) .6

) Ä denna karta angives farvattnet 
SO om sagda gård heta Nyehampn, på fastlandet ser man 
Nyhamns skeppsbrygga, och den närmast utanför liggande ön 
(som visserligen är placerad alldeles för långt nordvart) hette 
då som nu Skeppsholmen.') 

Av en karta från omkr. år 1670 (bil. 5) 8
) framgår, att 

man då kallade såväl farvattnet m ellan fastlandet och IIim
mclsön som bassängen syd om Yxelöarna för Nyhamn, eller 
med andra ord de båda fjärdar , som i vårt nutida sjökort (bil. 
6) 9 ) betecknas med resp. Ny hamnsfjärd och Norviksfjärd. Vi 
ba sålunda med visshet kunnat konstatera, att den i Johan 
Månssons och Peter Geddas sjökartor såsom Nyhamn beteck
nade »viken » å Södertörns östra kust i verkligheten avsåg det 
norrut starkt förträngda farvatten, som innefattar Lundström
mens södra del samt dessa bägge fjärdar. Den förstnämnda 
fjärden har ju även vad namnet beträffar anknytning till det 
forna Nyhamn. 

6
) Lantmäte ri styrelsens arki1-, C: Sö rml. län, 6: 17G. 

7
) SC'dan elen fö rr existerand E" mar C' n me llan Skeppshol men och 

l{imm elsön bLi vit ig-engrundacl, utgör Ske ppsholrnen numera egent
ligen blo.f.t <'n ut löpare från Hilllnwl söns n~l' . sida. 

~) Kri gsa rkivets kartsa mling-, XXII: l b. 
") Sjökort n:r 62. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 16 
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Sedan huru långt tillbak a i tiden har då denna »vik >> nyt t
jats såsom hamn och ankarplats för kronans skepp och ej bloll 
för förtöjnin g av skärgårdsböndernas egna små farkoster? 
Med visshet torde detta nog knappast kunna fastställas. Otro
ligt är emellertid ej, att denna fråga kan anses plausibelt lö ~t 
enligt följande. 

Uti en dagboksanteckning av Johan Burens den 5 dec. Hi2i 
läses: ,,_ .. drogh And. Bur. meclh Clas Flem. ut i skären at leta 
Skipshamn, fan Himmels ön vidh Lundab:p. Och för _den 
9 dec. s. å. finnes antecknat, att Anders Burens kom 1gen 
[till huvudstaden}.10) Säkerligen på kunglig befallning · h.t 
alltstt vid detta tillfälle den mångkunnige Anders Burens/' l 
vilken på våren följande år utnämndes till >> generalmatemn
tiken och lantmäteriväsendets förste chef, i vars t jänsteupp
drag det bl. a. ingick att >> avrita och mäta alla hamnar, -~n
lopp och djup; och därhos var och ens beskaffenhet onl_stan
deli"en beskriva och iakttaga >> ,12

) samt konungens all t l all<1 
bet1:.ffande sjövapnets utveckling, amiral Klas F leming fön·
tagit denna resa nedåt Södertörn för att »leta»_ efter _en fi ir 
örlogsflottans fartyg lämplig hamn. Vad anlednmgen till den
na undersökning kan hava varit, har icke stått att dokumen
tariskt fastställa. Alvsnabbens sedan gamla tider ny tt jade' 
hamn var ju visserligen en ur nautisk synpunkt förträfflq 
ankarplats, men den hade onekligen den nackdelen att ~f'll 
saknade direkt landförbindelse, varigenom såväl kommumka
tionen med Stockholm som i synnerhe t inskeppningen av 
trupper måste bliva åtskilligt försvårad. Ur denna synpun kt 
är det därför möjligt att man sökt efter en hamn i Stockhohm 
södra skärgård, som dels låg vid fastlandet och dels i närhetu; 
av utloppen till sjöss - Danzigergatt och Landsort. Som n 
av ovan åberopade gamla kartor se, så kan med den av An
ders Burens och Klas Fleming såsom lämplig befunna skepps
hamnen, >> Himmelsö vid Lundaby >>, icke avses något annal 

10) Samlaren 1883, s. 108. 
11) Halvbroder t.ill Johan B. 
12) Riksreg. ·•;, 1628. 
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än just Nyhamn och då särdeles dess inre delar. Högst troligt 
är det, att hamnen fått sitt namn i detta sammanhang. På 
den av Anders Bureus själv år 1ö2G utgivna kartan över Sve· 
rige finnes Nyhamn ej utsatt, vilket väl varit förhållandet, om. 
hamnen då varit till namnet känd. 

Nyhamn har i varje fall från och med våren 1628 blivit 
tagen i anspråk s[tsom ankarplats för vår flotta. Konung 
Gustav Adolf lämnade Stockholm den 29 april d. å. och redan 
påföljande dag äro hans utgående skrivelser daterade Nyhamn. 
varav synes helt troligt, att han begivit sig direkt dit ned och 
även embarkerat därstädes. Sex dagar senare hade flottan 
lämnat Nyhamn för sin expedition till Preussen. De sjuka 
bland skeppsbesättningarna hade man låtit kvarligga >> ibland 
öijerna vidh Nyhampn >>. 13

) 

När flottan i mitten av december upphörde med sin verk
samhet för året, inseglade den till Nyhamn, där följande 10 
skepp förlades över vintern: Mercurius (varå konungen senast 
varit embarkerad) , Andromeda, Apollo, vVestervik, Regnbå
gen, Storken, Svarte Hunden, Pelican, Papegojan och Del
phinen.14) 

Påföljande vår nåddes konungen av underrättelser från 
Tyskland , att de kejserligas rustningar till sjöss bl. a. avsågo 
ett angrepp under grevens av Mansfelcl ledning på den i Ny
hamn liggande delen av vår flotta. Till pfalzgreven skriver 
han härom, att ,, vVij fuller näst Gud~ tillhielp wele fönnod ha, 
at h ans dissein på Nyhampn skal slå honom feelt enär han 
kommen.1

") Någon kejserlig flotta lät emellertid aldrig höra 
av sig, och den 12 april var konungen själv i Nyhamn, 11

;) för
modligen i samband med klargöringen av de där liggande 
skeppen. 

'") R fl dsprot. 12 !u 1628. 
14) Mankell: Kr. llist. Arkiv, III, s. 394. Zettersten berör denna 

vinterförläggning i sitt arbete, I , s. 493, men döper även där Nyhamn 
t ill Nynäs hamn. 

10) Riksreg. '"la 1629. 
10) Ax. Oxensticrn>~s skr.iftväxl. II: 1, s. 470. 
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Nyhamn synes em ellertid ej blott ha tagits i anspråk för 

flottans egna ändamål utan användes även såsom utham n 

till huvudstaden. Så landsteg det franska sändebudet baron 

de Charnace där, när han hösten 1629 anlände till Sverige i 

sällskap m ed guvernören i Biga J akoh de la Gardie.") 

Huruvida några anläggningar för flotians räkning utförts 

vid denna tid i Nyhamn är ej känt. En och annan brygg:t 

har dock säkerligen förekommit (jfr bil. 4). Av en rapporl 

från holmamiralen Hans Clerck till amiralitetet å r 1634, vari 

h an inberättar , att »den huusflo ttan ifron Nyhampn » h adl· 

ankommit [till Stockholm] / 8
) kan man kanske sluta, a tt vissa 

därtill lämpliga, avtacklade skepp e1ler överläckta pråmar an

vänts såsom logem entsfartyg p å platsen , varigenom man b e

sparade sig kostnader för uppförande i land av hus och bygg

nader för inkvar tering av sjuka och annan p ersonal och fö r 

förvaring a v material och utredning. 

Den ovannämnda Skeppsholmen, vilken på Gustav Adolfs 

tid hade tillby tts kronan ,, för en hel gärd » och sedan stanna

de (åtminstone tidvis) i dess ägo till 1680-talet, användes ofta 

för skeppsbesättningarnas r ekreation. »Aldenstund den \Vi jd 

uth- och inresandet myckit gagnar J-Jans M :ts Skepzflotta för 

hambnens skuldh och den commoditet som folket kunna hafw~t 

at stijga dher i land », ansåg man den särdeles värdefull för 

kronan] 0
) När sjöfolket fick permission till Nyhamns än gs

holme, såsom den även kallades p å den tiden , synes man em el

lertid h a trampat n ed gräset i sådan utsträckning, att klago

målen nådde ända upp till r ådet. 20
) 

lineler å r 1676 var Nyhamn föremål för alldeles särskild 

uppmärksamh et inom flottans ledning och orsakade en livlig 

och rät t omfattande korrespond ens. Amiralen Nils Brahe drog 

sålunda Nyhamn på tal inom amiralitetefl) O(;h framhöll dm -

H) J{]as Fleming til l K. :M:t 13/u 1(>29. 
18) A m. koll. reg. "'!u 1634 . 
19) Eådsp ro t. 7 /12 1671. 
, 0) Quist : Osmo, II, s. 11.4. 
21

) Am. koll. prot. 2 / 3 1676. 
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r~ ny ttig och n~dig Nyhamn vore ait bruka till örlogsflottans 

saker h et» . ~miralen L orents Creutz svarade, att »konung 

Gust~v Adolf har haft stort avseende på samma hamn och till 

den ~ndan har han köpt en holme och annan lägenhet». Bra-

be pap: ka?e, att det vore Hådligt, att Kongl. Krigskollegium 

bleve _vammt, att de nu straxt och sedan medan flottan vore 

ute, ville låta fortificera samma hamn med nödiga s kansan. 

o Efter det ~lyckliga sjöslaget vid Öland den 1 juni samma 

år aterkom st?rrc delen av flottan till Stockholms skärO'ård 

o~h ank:ade 1 Dalarö. Så fort den sorgliga underrätt~sen 
harom natt konungen , som befann sirt vid ha"r·en · Sl o .. 

" . ;-, 1 • \:ane, san-

de h an radet en sknvelse m ed bifogat m em orial, vari han bl. 

a. upp_man~-~e r åde t att på allt sätt heflila sig om flottans "con

servatwn ».-_- ) o Detta konungens memorial upplästes och b c

gr~ndad~s l _radet upprepade gånger, man ventilerade särskilt 

fraga~1, hll vilken hamn flottan borde förläggas både med hän

syn ti ll säkerheten och med hänsyn till möjlirtheten att lätt 

komma t!ll sj~ss. Amiralitetet tillskrevs m ed t> förfrågan om 

des; menmg, vilken hamn vid Södermanlands, Östergötlands, 

Smalands, Blekinges, Hallands och Skånes kuster, som ur dessa 

synpunkter vore bäst. Amiralitetet tillhölls samtidigt »således 

mena_gera ~tt H. M :ts desseiner hållas hemliga och dem icke 

ku~mge bhva, som intet därav part hava ». 23 ) Amiralitetskol

legiUm svarade redan 27 juni och angav sin åsikt vara att 

flottan antingen borde förläggas till Nyhamn eller till K~rls 

h~mn . För Ny~an~n talade »säkerheten af denna sijdan, ty 

Widh Nyhambn ar Icke mindre een sådan läO'enheet der Flot

tan k an liggia förmodeligt säker och alldel:s uthu~· the inn

och uthgåendc Fahrkosters ögnesichte så at ingen kundskap 

'2) y 
k -. 1.onungens brev till rådet 1673- 76 : K onu ngens memorial till 

1;;~~hrådet H~ghusen 7/a 1676 och ;lensammes skri velsc till rådet Bfo 

bl . (~ogbusens avsedela resa f ran konungen i Malmö till r ådet 

ev :nluberad och m emorialet bil ades i si. sk ri velsen av den Bf11 1676). 

d ·") ? etta brev är med till visshet gränsande sannolikh et fe l-
aterat 1 Se 1 t r· · 

r l ., . 1 a ens c ranum och r egistratur 1676; det måste ha avo·ått 
ec an -"/" och icke 30/ 11• 

"' 
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kan giwas, som hädan ifrån Daleröen lijkwähl skeer, ähn a t 

wara tädan skyndelig i Siön och tijt inn, ingen fremmand sa 

lätt lär weta leeden, medh Flacht waten och uthan någon ijs

gångll». Karlshamns fördel ansåg amiralitetet bl. a. ligga i 

dess närhel till Pommern. Dessutom vidrörde amiralitetet 

även Rörningsholm och Ronneby såsom tänkbara hamnar ."', 

Ärendet föranledde en synnerligen livlig och långvarig disku:-,

sion inom rådet. Till n ågo t definitivt b eslut i hamnfrågan k om 

man dock icke denna gång utan beslöt att allenast ,,generali

ten skriva till konungen och framhålla, a tt flottan borde 

>' flyttas i någon bekväm hamn >> .2
") 

Emellertid vidtogos vissa undersökningar av förhållande

na vid Nyhamn. En ingenjör Holm, som var i Stockholms 

stads tjäns t, beordrades avresa26
) till Dalarö för att bl. a . göra 

upp en karta över området vid Nyhamn och den 4 juli avlade 

riksamiralen G. O. Slenbock själv bE-sök där >> att taga någor

lunda dess lägen och b eskaffenhet i egit ögonskeen >>.27
) Rö

rande detta b esök i Nyhamn skriver riksamiralen påföljande 

dag : >>Den resan, som jag, uti min , till Eders Ex:er avgån gne 

skrivelse förmält om, till Nyhamn, haver jag emedan vinden 

så fram som tilbakas sig väl fogade , uppå en dag och n al t 

full ändat, och därvarande lägenheter själv tagit i ögonsikl, 

varom jag Eders Ex :er detta haver att berätta; Att där strax: 

vid inloppet är en tjänlig hamn, uppå en där innan före behi.

gen holma, varest en skans kunde uppbyggas och därigenom 

allt Fientligt anfall förmodeligen värjas och förekommas; där

ifrån och bättre in åt, befinner sig ett något trängre inlopp, 

vilket m ed bommar kunde slutas, och skeppen där in 0 111, 

n ågot tryggare om vintern förtöjas; Så är ock där väl lägeu 

h et, att bygga b åde bråbänk och varv; å den orten är väl nå

got grunt, dock så, att de skepp, som nu för handen ~iro v;il 

24 ) Am. koll. rcg. 27 /r; 1676. 
25) Håclsprot. 28 /n j 676 : SPnatcn till konungen samma dag. 
26

) llåclS]WOt. 3/ 7 1676. 
27) Ilandl. rör. -Elottorna: Sjöcxp. 1672- 77. Stenbock till n't,L't 

3/7 j 676. 
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kunna där ligga. Så snart nu ingenjören haver förrättat plan

tan av Huvudskär,
28

) skall han till Nyhamn avfärdigas, dess 

situation att delineera , efter vilken förrättning till Eders Ex :er 

om ett och annat , detta angående, skall följa en närmare un
den·ä ttelse >>. 20

) 

Riksamiralen lämnade emellertid flotta n i Dalarö den g 

juli och befälet övertogs av amiralen Nils Brahe. Denne upp

tog den tidigare i rådet avhandlade frågan , om flotta n borde 

förläggas antingen till Nyhamn eller till Karlshamn och fram

höll i en skrivelse till r ådet3 0
) beträffande s istnämnda hamn 

:att, ,, som Gotland nu är i fiendens våld, varifrån all inquieta

tion särdeles här i skären står att befrukta >> , vore Karlshamn 

osäker och för lå ngt avlägsen. >> Vad Nyhamn vidkommer» , 

fortsälter Brahe, >>så är den ej h eller med någon skans eller 

värn försäkrat , där till med om vår flotta låge därinne, och 

fienden komme till den extremiteten , och fattade resolution att 

lägga sig utanförc, vore då våra skepp så inneslutne, att de 

ingen väg kunna komma, och oavsett landsvägen kan vara 

nästan lika lång ifrån Stockholm så till Nyhamn, som hit till 

Dalarön ; Likväl är detta därhos att considerera, att sjövägen 

till den förra orten är dubbelt längre än hit, och allt vad till 

flottan behöves skulle sjöledes ditföras, efter det besvärtigen 

kunde ske landvägen , och om fienden på ovanbemälte oför

modeliga händelse avsktu·e passagien och gjorde allt osäkert 

här utanföre, då fölle tillförseln till sjöss av sig själv, och in

tet stode att effectueras; lVIen härifrån kunna de sia bättre in 
• b 

J skären retirera, där så nödfall vore, och göra tjänst, som 

raisonen dicterade, samt både snarare och säkrare bekomma 

vad de behövde >> . 

Aven om senaten synbarligen tog intryck av detta den 

ställföreträdande riksamiralens , kanske under intryck av ri-

28
) Enär danska kapare hade lyckats taga sig in i Hu vudskärs 

hamn (de blevo därihån boriclrivna) , ämnade man elit förlägga en 
Postering av flottan och lät. därför uppgöra en >>planta >> över området. 

20
) Han dl. rörande flo ttorn a: Sjöo"P· 1672- 77. Stcnbook till 

l"åclot 5/ , 1676. 
3
") SkrivPlse r t ill rådet 1676: Nils l>rahc ti ll rå cl ct u ;, 1676 .. 



-236-

kets motgångar på alla fronter , i klenmodets och retirerandets 
anda nedskrivna brev och beslöt, att flottan skulle ligga, där 
hon då låg, alltså i Dalarö, 31

) släpptes likväl ej tanken på N)
hamn utan satte man igång med en noggrann rekognosering 
av platsen. Den 18 juli fingo sålunda fältmarskalken Gustav 
Baner och generalmajoren Gustav Oxenstierna i uppdrag av 
senaten att verkställa densamma. I brevet härom till Bam'r 
heter det: »H. R. Rådet och fältmarskalken är nogsamt ku n
nig vad reflexiones och avseende man dragit haver på Ny
hamns situation, såsom en ort den där över m åttan bekväm 
skattas till station av ]{unyl. Maj:ts och Riksens Örlogsflotta. 3~) 
Och såsom man nu så vida kommen är, det man en planta 
och avritning av densamma bekommit haver, och vi för Kungl. 
Maj:ts och Riksens tjänst högnödig prövar, att tvenne av R :s 
Råd ju förr ju häller en r esa dit neder åt orten anstäUa m ått<', 
a tt taga den samma uti nogare ögonsken . Alltså drag'e vi t ill 
H. R. Rådet och fältmarskalken den visse tillförsikt, såsom 'i 
ock tjänsteligen honom härmed hava anmoda velat, han bl'
hagade tillika med R. Rådet H. greve Gustav Oxenstierna sit{ 
denne Commission och möda uppåtaga och göra en resa di t
neder till orten , adjungerandes sig tvenne av Kungl. Amira
litetskollegio, såsom amiralen Hans Klerck den yngre och bygg
mästare Robbert ,3'l) sökandes tillika m ed dem. att taga uti n •·· 
ga ögonsken, såväl vad som vid själva inloppet som andr~t 
hamnens commoditeter står till att remarquera och akta, men 
i synnerhet om icke något skeppsbyggeri eller dockar där sto
de att inrätta, såsom ock huruvida själva hamnen till örlog·
flo ttans så mycket större säkerhet kunde på ett eller anm1t 
sätt uti bättre defension bringas, m ed vad mera som uti colt
sideration där komma, och då man i tractando negotio von, 
sig yppa kunde, varom H. R. Rådet och fältmarskalken sig som 
nogast täcktes erkundiga, på det vid hans återkomst, sedan 
v1 all nödig underrättelse inhäm tat hava , en exact Relation 

"') Råclsprot. 15/1 1676. 
02 ) Kursiverat här. 
33) skeppsbyggmästaren Robert Turner. 
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till Kungl. Maj:t härom göra, och sedan efter undfången order 
tidig försorg draga kunde, om det som till samma hamns för
bättrande uti en eller annan måtto desidereras och behö
vas kan ».34

) 

Amiral Brahe underrättades samtidigt om den sålunda av 
senaten vidtagna åtgärden och anmodades att för sin del be
m·dra ovannämnda amiral J{lerck och skeppsbyggmästare 
Turner att inställa sig i Nyhamn för att biträda vid under
sökningen .34) 

Resultatet av denna undersökning föreligger i · form av 
en av Gustav Oxenstierna till rådet ingiven utförlig relation. 3

") 

Till belysande av dess innehåll finnas dess bättre även beva 
rade ett par kartor , av vilka den ena (bil. 7) 36

) sannolikt är 
den av ingen jören Holm uppgjorda »plantan >> över Nyharnn 
och den andra är en från samma tid härstammande karta ,3

' ) 

visande Nyhamns förbindelser m ed Dalarö. 
Av Oxenstiernas r elation, vilken in extenso finnes å ter 

given i bil. 8, framgår , hur m an tänkt sig vissa anläggningar 
vid Nyhamn, dels ur varvs- och stationssynpunkt dels ur for 
tifikatorisk synpunkt. 

Sålunda skulle å fasta landet vid inre hamnens västsida 
anläggas tvenne brobänkar och på insidan av Himmelsöns sw. 
udde skulle en mast- och s tyckekran uppföras. Vidare ut 
såg man >>godhe och läglige >> platser för tackel- och proviant 
bodar , ammunitionsförråd, repslagarbana, byggnader och hus 

34 ) Senatens r eg. jan.-juli 1676. 
35) Kri g3ark. MG Sv. Söclr. u. å./3. I en i krigsark i vd bdilltlig 

katal og övC'r genera lstabens handskri:Etcr, t ryckt 1879, angi ves denna 
Oxenstiernska relation vara en origin a lhandling f rå n l710, vilket 
dels är en omöjlighet p å g rund av att O. dog redan 1693, dels är i 
så måtto felaktigt, som h andlingen icke ä r egen h ändi gt ullClcrteck
nacl av O. utan med all säkerhet utgör en samtida ko pi a. .Jf r i öv
rigt not 36 nedan. 

30) Krigsark kartsaml. XXII: 22 a. (Denna karta är beteck
nad såsom bilaga n :r 2 till samma di ariell ummer hos Krigskol legi um, 
till vilket Oxenstiernas relation angives såsom bilaga n: r 5) . 

37) Krigsark kartsamL XXII: 29, här ej å tergiven. 
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för officerare och båtsmän m. m. Aven tillgången på frisk t 
vatten konstaterades (m åhända den på kartan bil. 7 långt i 
norr angivna » Kongs Kiällan »). God ankarbotten och t j än
liga djupförhållanden ökade innerhanmens lämplighet. Den 
vttre hamnen, som främst avsågs sftsom ankarplats för fö r
läganina av i den inre hamnen utrustade fartyg , beräknade~ t> t> 
kunna rymma mer än 100 skepp »förtöjda intill vallen >> pa 
västra fastlandssidan. För nybyggnad av skepp utsågs tv{t 
s tapelplatser på Norvikslandet Det där befintliga träsket äm
nade man dels utnyttja för flottans förseende med färskvatten 
d els kunde där »een docka uthi göras medh lätt möda ti ll 
Skeppens Köhlhåldning och Kahlfattring heelt beqväm och 
tJ·enlia i thet stället at de elJ·esl alltid måste krängias och öfwer-t>, • 

h ållas m ed stoort om.ak och icke ringa skada för sielfwa 

Skeppen >> . 
Till skvdd mot fientliga företag från sjösidan avsåg m an 

att främst ås tadkomma skansar i't såväl den yttre, större Nor
viksholmen som å de båda inre, smärre. Dessutom skulle till 
trädet till inre hamnen förbindras genom ett verk å fastlands 
udd en vid Kallboström (Kalvöström) och ett å Himmelsö 
udden m.itt emot, varjämte det smala sundet avsågs kunna 
spärras m ed kraftiga bom.stängsel. 

Ehuru dc Oxenstiernska planerna i stort aldrig blevo för 
verkligade, i varje fall icke dc fortifikatoriska, synes dock åt
minstone ett eller annat ha kommit till utförande. Så om
nämner en källa ,38

) att »strax n edanför nuvarande Söder
holmen~0) är en liten holme,40

) som ännu kallas Kranbolmen 
från den tid då där var en m as tkran för skärgårdsflottan, ocb 
ännu 1865 funnos stora stockar kvar där från den tiden. A 
udden snett emot vid Lund, där badhuset nu ligger / 1

) var ett 
provianthus för flottan , och udden k allas än idag Proviantud 
den ». Sistnämnda mastkran kan tydligen icke avse den, som 

"") Qui st: ö smo, II, s. 113. 
39) Södra delen av SkPppshoJmen. 
" 0) Om edelbart utanför Skeppsholmeus västra udde. 
") Fastlandsudelen nord om Kranholmen. 

- 239-

föreslogs till uppförande av den Oxenstieruska kommissionen. 
Däremot är det ju ej otroligt , att det omförmälda proviant
huset kan härstamma från den tiden. Ser man å bil. 7 
finnes dess utom en brobänk ptt skeppsholmens västsida}") 
Den är säkerligen av tidigare ursprung och har m åhända 
tillkommit r edan på Gustav Adolfs tid.'3

) 

P å hösten 1678 riktas blicka rna å ter på Nyhamn. Såsom 
inledningsvis anfördes , ansåg högs te befälhavaren över flottan , 
amiral Hans vVachtmeister , i likhet med sina underlydande 
flaggmän, att flottans huvuddel borde övervintra i Nyhamn. I 
sin brevväxling m ed konungen härom framhåller han flen. 
gånger de fördelar , han anser Nyhamn besitta såsom lämp
lig och säker hamn för flottan. Han vidtog ock en hel del 
förberedelser beträffande proviantering,""") lotsars tillhanda
hållande vid Landsort, fyrbelysningens igångsättande därstä
des och noggrant upplodande och utprickande av leden från 
Landsort till inloppet av Nyhamn.'") Alla Wachtmeisters an
strängningar till trots blev det emellertid ej Nyhamns lott att 
emottaga flottan . Konungens vilja att densamma borde 
över vintern ligga i Kalmarsund och till dels i Blekingeskären 
-segrade. 

Efter alt sålunda under ett 50-tal år av 1600-talet ha va
rit, tidvis mer och tidvis mindre, utnyttjad såsom förläggnings
plats för våra örlogsskepp och även varit allvarligen på tänkt 
att utbyggas till ordinarie station för våra dåvarande sjöstrids-

42 ) Samma b robänk återfinnes även på den i not 37 omtalade 
kartan. 

•~) Att döma av läget i dessa bägge kartor aY b rob>inken å 
Skeppshol nwn, alltså vid holm ens västligaste udde, och en;ir vidare 
elen s. k. Kranholmen just ligge r tätt utanför samma udde, förefaller 
det icke otroligt, att de i ö smoboken omförmälda stora stock arna i 
själ va verket hä rröra från sagda brobänk och icke från den kran, 
so m påstås ha varit rest på den lilla ho lmen. 

"') Am. koll. r eg. 2 / 11 161.8 : \ Vachtmeisier till konungen 19 / ,u 1G7R. 

'
5

) Wachtmeister till Am. ko ll. 15/ 1.J 1678: 
Am. koll. till vV achtn1eister 22 /,o 1678. 
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krafter, har Nyhamn fört en obemärkt tillvaro 

annaler. 

::: 

floltans 

Vad begreppet Nynäs hamn angår, synes det först på se

nare delen av 1800-talet ha börjat komma till användning. l 

1839 års Kustbeskrivning av G. af Klint finnes hamnen e J 

omnämnd, ej heller i 1853 eller 1872 års av sjökartekontoret 

(s jökarteverket) utgivna publikation »Den svenske lotsen ». 

Däremot ser man i 187 5 års generalstabsblad över denna trak t 

orden Nynäs Hamn, vilka där avse farvattnet innanför Bedar 

ön. I Rosenbergs Geografiska Handlexikon (utg. 1881--83) 

står: »Nynäs Hamn ö. om gården [Nynäs] bildas av Bedarön 

och fastlandet» . Vad Svensk Lots beträffar omtalar den, märk 

ligt nog, ej Nynäs hamn förrän i 1911 års upplaga och även i 

denna publikation angives hamnen vara begränsad till vatten 

området »innanför den långa BedarÖ >> . 

Vi ha sålunda sett, att det av lettersten (och, sannolik t 

efter honom, av ett antal andra författare) satta likhetsteck 

net mellan Nyhamn och Nynäs hamn saknar fog. Den ovan 

uppställda frågan, om den på 1()00-talet såsom ett känt be · 

grepp använda benämningen Nyhamn kan identifieras m ed 

vad man nu för tiden förstår med 11:ynäs hamn, måste allts:! 

besvaras med nej. 
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Bil. 8. 

Zu Reg: A. 2. lit: N. N:o 1216. gehörig N:o 5. 

Till fö lli c aff den Commission mig bleff den 
21 huius g ifwen aff hans Excell: af Rijks Sena
ten, till at resa och bes ich tiga lägenheeten widb 
Ny hamn, hafwer iag mig dagen t ber efter på 
R0rsan dijt begifwit; t hC' n som nogast bescdt; 
och som föJJi cr befunnit. 

Nyhamn är bel>igen 5 mihl ti ll Lands ifrån Stockholm, men till 
Siöss 9 mihl ifrån Dahleröön, enär man reser sto re Skepzleden; men 
inner leden, hwilken a ll enast är för små Skutor, Boijor ter och sådant 
falutygh till 4 mi hl ; och till E lisnabben är dher ifrån 2 mihl; till 
Medhelsteencn 1 mihl , och till Landzort 3 rnihl. Hanmen består 
uthaf twenne dehlar, som är den innro, och den yttre hamnen, begge 
formeras dhe på dhen wäster si jdan af fasta .landet, men på Oster 
sijdan betäckas dhe af åtskillige öyar och hollmar, såsom ähre: gamb
la Skepzöen och Himmelsöen, hwilka dhcn innre hamnen sluta; och 
aff Himmelsöen, H erreyxlan och Bondop.lan, hwilka kringhwälfwa 
clhen yttre hamnen, och hafwa små durchfarter emellan sig in uppå 
tbet indre landet åth Dahleröen, Båda hambnarne ähre tämmeligen 
spatieuse, doch ähr den y t tre wijuare och rumrijkare. Innre hamnen 
sträcker sig i längden i S S W och N N O och såsom dhe på båda 
sijdorna sl utes af fasta Janelot och af dhc 2 :l:ö rbenembde öyar, så be
iäekes dhe och baakti\1 uthi N. ut haf 3 små hollmar, Lindholmar 
hen ä m bele, emiJI an ltwilka 4 smal e, doch gTunda Sund ähre, icke 
öfwer 10 il 12 foot diupa, men hee.lt [o]rcen a ther the diupast ähre, 
och i S. emot then yttre l1ambn en, ypnas ind re hamnen igönom ett 
trångt, doch heel d iupt sund , K allboström bc•nämbclh, warest öfwer 
30 foot diupt ähr. 

Uppå hamnens wästra Sijda, wicllt hönseho lmen, ähr goclh lägen
het till 2 bråbän ckar it 170 Joots längd och 40 J'oots bredel wardera, 
och uppå östra s ijd an w idh spetsen aH Hillluw lsö udden och Kallbo 
ström ähr cen om yc ket b€qwäm JägC'nheet t ill en mastc- och Stycke
Oran; så finn C's the r ock, godhe och läglige stell en t ill T akel och 
Proviantz-boclar, A rs(•naJer sa mp t byggningar oclt huns fö r Office rare 

1'i clslcrift i Sjöväsendet. 17 
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och Båtsmän , iämwäl och till reepare bahn, och fleere nödvändige 
reqvisita, tillika medh friskt watten och annat mehra; så at uthi rlen 
innre bambnen alla lägenheeter för ett fullkombligit wärfs och skepps 
byggerij, sampt een godh t rygg och säker hamn nogsampt och cEter 
önskan finnes, uthi hwilken Skeppen och allehanda slags fahrkoster 
säkre för all storm och owäder intill l:lryggiorne och Bråbänkarne 
förtöyde, utan ankare ligga kunna, icke mindre ähn i trygghet för 
alt fiendteligit anfall, enär inloppen v,;iclh den yttr e hambnen till
börligen förwarade och försäkradhe blifwa; thess för uthan ähr öfwer 
alt uthi then indre hambnen godh anckurgrundh aff fast leerbolicn, 
utan någre skadelige grundstoenar eller reeff; mäst öfwer alt diup 
nogh, ia och för clhe största skeppen, cmedhan ther a 18, 20 och 
fleere foot diup hart in under landet ähr. 

Then yttre hamnen som sträcker sig uti S. O. till O. och N. \\'. 
till W. ähr och een skön hamn, öfwermåttan wijd och diup, doch så
som des östre dehl heelt obetächt och yppen ligger emot stora Siön 
och inloppet; altså ähr och allenast dhes wästre si jda in under fa st a 
landet tienlig, till at säkert ankra uti, och in till wallen allestädes 
förtöyd at ligga för mehra ähn för 100' Skepp, uthi hwilken yttre 
hambn Skeppen och först utläggias böhra, enär the till at uthlöpa 
färdige ähre. 

Theune yttre hambnen kan och för iiendtligit intrång förmodP
ligen för asseureras, gönom åtskillige orters befästigande, hwilka 
naturen mycket approprierat och beqwäme giort hafwer till the 
wärck och skantzar hwilka ther ahnläggias kunde, som på Norwijks 
stoora holmen, fasta landsudden, ytterste uddarue aff Herreyxl an . 
sampt the 3 smärre Norwijksholmarne, hwilka uthi sielfwa yttre ham
nen på öster sijdan belägne ähre medh andre fleere. 

Men såsom så många wärck icke mindre widhlyfftige ähn Koot
bahre falla wille, så till byggningen som till sielfwa besättningen; 
altså tyckes, serdeles i förstone, nog wara om allena then yttre Norr
wijksholmen, medh the begge andre klipporne igönom beqväme w ärck 
väl försedde blefwe, hwilka såväl inloppet som sielfwa hamnen för
modeligen trygge nogh göre skulle; Aff hwilke wärck fuller thet som 
uppå yttre Norrwijksholmen anläggias måste, något widhlyftigt, nwn 
the andre 2 inthet mycket s1Joora blifwa som aff sielfwa Carterue \, 
och B. är at see/) doch när man ther hoos considererar at ther ähnul 
alltijdh stareld manskap av Båtsfolck måste vara, om heela flottan 
ther ligga skulle, så kunne och icke manskapet till samma Skantzars 
besättning ther fehla, emedhan som the om dagen tijdight nogh allat~ 
fahra kunna afsee, och således sig och i tijd ifrån arbetet uthl 

') Dessa kartor ha icke kunnat anträffas. 
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wärcken indraga enär så behöfwes; men om nattetijdherna ähr man, 
särdeles uthi Norrwijks yttre holms skantzcn säker nogh för alla sur
priser, emedan omöjelig någhon ther uthan före sigh öfwer natten 
uppehåll a törss, efter såsom thet af Stora Siön kringhwärfwes, hwil
kell doch utom retta leden full medh grund och far ligha skär ähr. 
Doch likwähl ähr ther emot fasta landsijdan i alla t ijde·r ett säkert 
och smalt traject, förmedelst hwilket man, ia .och medh alla wäder 
meclh små fartygh i skantzen inkommen kan; så kan och för brän
dare och sådant, uthi then yttre hamnen ingen fahra wara, cmi:idan 
såsom at alla skepp och fahrkoster, som förr sagt ähr under wästra 
sijdan af hambnen liggia måste om the för Storm och Siögång säkre 
wara ville; alt dherfore kan och ingen brändare medh een gång rätt 
fram uppå Skeppen styrdh warda, uthan måste, fast om han ähn 
skantzarne passera kunde (thet doch icke lätt står at göra) sedan 
sin kos heelt wästert affböija, såfr amt han eljest ibland Skeppen 
råka ville, hwilket doch nästan impracticabelt ähr, emedan som 
man ifrån skantzen medh slupar och Låtar them afföra och affle
dba kan. 

Sedan så ähr och föruthan ofwannämbde Commoditeter och 
tryggheeter hwilka uthi then yttre hamnen finnes, then, icke ringa 
at aestimera, at dher till stapelplatser uppbyggia Nyia Skcpp uppå 
två heelt beqväma rum finnes, såsom och at näst ofwan förr på fasta 
landet vidh samma hambos wästra sijda, ett träsk aff färskt watten 
äbr, hwilket f uller icke Mwer 6 foot högre ähn Salt Siön ligger, men 
igönom demning till 12 foot och ther öfwer updämmas kan, hwar uth
af man icke allenast kunde hafwa friskt watten nogh till Flottans pro
viderin g, uthan och förmodeligen een docka uthi göras medh lätt mö
da till Skeppens Köhlhålclning och Kaltifattring heelt beqväm och 
tienlig, i thet stället at de eljest altijdh måste Krängias och öfwerhål
las meclh stoort omak och icke ringa sku.Llha för sielfwa Skeppen. Se
clban är thet och icke ringa att aestimcra widh thenna hamn, at man 
ifrån Norrwijksholmcn, eller och ifrån Bondyxlöudden och ccn klippa 
som thcr utanföre ligger, Låsten benämbclh, icke melu·a ähn 1/2 mihl 
till stoora Skepzleden, emillan Elfsnabben och Landsort hafwer, och 
äbr utloppet uthur theona hambnen så r cent och säkert, at ther ingen 
fabra wedh är uthur Siön at instyra, i regard af hwilket alt, man 
om thenna hamn kan medh sanning shgia, at den så till säkerheet, 
som alla nödhvändige reqvisiter, sampt till uth och inlopp, alla ön
skeliga commediteter hafwer. 

Men oachtat alt sådant, så kunna och icke härhoos förtijgas 
några incommoditeter, som här widh sig yppa, hwilka och twifwels 
uthan, theune elliest så beqvämc hamn, alt här till hafwa obrukelig 
gordt. Såsom 1) Ehuru väl then allenast 5 mihl till Lands ifrån 
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Stockholn1 li gge r, så är wägen ther emillan lijkwäl tämmelig C'lak 
och ondh, så att näppeligen någon tillförsel öfwer land clijt skt>C' kan 
2) ähr clijt mycket långt till wattens och 4 mihl länger ähn wi 
Dahlaröön, och kan man älmtå icke annat ähn meclh ringa fahr
koster, af 5 och 6 foot elen inclr e leden clijt komma. 3) finnC's och 
een s toor olägcn het här wiclh clhcr uthinnan, at oachtat inlop]Wi ti ll 
denna hambncn uthur Siön och ifrån Landsort, mycket lätt och he
qvämt är som förr sades, så ähr doch ther emot heelt svårt ,och in
commocl ifrån Dahlerön och Elfsnabbs sijclan ther at inlöpa, eme
dan man Jorst måste gå S. \V. an, in till des man kommer fö•rbi F ä rl
öön, och sedan måste man åther löpa så gått som twert ernot, och 
tillbal.;:as uthi N. IV. till N. om man will komma in uthi hamnen så at 
mycket beswärligit falla wi ll , if rån t hcnna sijdan dijt at in lö pa, 
hwilkct och icke wäl uthan särdeles beqwämt wäder, skee kan. 4) 
Berätta och gamble män som ther boo, at isen uthi illclre hanuwn 
så långt in uppå wåhren ligger, at the förr uthur Dahlarön och E lfs
nabben uthlöpa kunna, ähn här uthur. 5) Så betäcker thenna h am
nen icke så wäl inloppet och falu·tcn åth Stockholm såsom Dahlm·ön 
och Elfsnabben, emedhan som then ti ll 3

/• mihl ifrån Skepzledhen 
affsijdhcs ligger. 

Angående sielfwa wärcken c·l lcr Skantzarnc som. skulle Li g p;ias 
iill hamnens säkerheet, så sadhes till förrende thct man fö rrneeni l', at 
enär t hen yttre och t he 2 innere Norrwijks Holmarna i förstune 
worclo befästigaclc, så skulle förrnadeli gen hambnarne blifwa säk re 
nog h ; Ehuru wäl man icke the-r hoos kan necka, at thet tämmeligen 
långt är emillan yttre Norrwijksholmen och Boncleyxlö landet. sä 
at man icke så fullkombligcn inloppet thcr ifrån fö rhindra kan, cf rte r 
thet cmoth 700 alnar, eller 110 reenländska r.oclcr ther emillan be
finnas, doch lijkwiil emedan man på thennc ytt re holmen kan pl an· 
tera ecn stoor qvantitct af swå r a stycken aff hwilka ecn clehl r >itt 
\V aterpass inloppet bestryka; Inloppet, c•ch för t het andra, emillan 
fasta Lanels udden och clhc 2 Smärre Skantzarna t r ångt och ich' 
öfwer 350 alnar eller 54 45/51 R. Roder [.rett är på alla sijdor, man 
och uthi bemälte 2 Skantzar een goclh a hnclehl Stycken bruka J,;:,,u. 
så vill man och förmoda at the, samma ytter inlopp ticnligen 1'iir
säkra skola. Men om ähn seelan stodho at befahra, thet tlw icke 
then yttre banmen kunna nogsamt försvara, så kan doch then im'<'r 
hamnen så säker göras som man begä:·er igönom 2 wärck, af h wilka 
det cena borde läggas på fasta lands udden widh Kalbo ströhm , och 
thet andr a på Himmelsö udden gecntemoth wiclh samma Kalboström 
hwarest man sig medh dubbla eller 3 dubbla bommar af mast-träen 
Jörswara kunde, så at omöyeligen någon ther inträngia skulle, h~lst 
efte r tlrcr icke öfwe r 30 eller 40 aln. eller wiclh pass 6 il 7 R. Rodher 
brett är. 
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1)0ch uihi fii rl llO<lan ~r tiH' ll .dh·•· harnnC'n igÖJWlll 0rt'ta hC'mtilt<• 
3 wärck sk ulle trygg n(lglt oclt bruklig göras kunna , altså hafwer 
]11f1ll och i hast tracerat tlrcr uppå hoos gående dPssciner mrdn Lit. 
A. och B. .Men såsom klipporna >ihrC' m.vck<'t irregularr och ofattr, 
så hafwer man och. ther ll'idh inthP·t kunt l:öllia Jrågon n•gularitet 
pl!er regl cnw al Jortificai. ioncn , uthan allC'nast scclt tlwr uppå at 
wärckPn liwarandra bestyrka så mycket görligit iihr, och at mall 
een goclh qvantit<'t Stycken uthi ihcm J•lantPra kan, s parandes tlwr 
11·iclh thf't mästa arlrctc oclt umkostnat Bc•m möyc'ligit är, hwilkct tlwr 
och så mycket l~ittan· sker kan , s0m at största dehlen af si<•llwn 
klippoma så hranta och im~ccPssihlv finnas, at the' och uthan någo11 
cmoc·twärhn , på dlw miista orterna icke slå at bestijf!"a; och om tlrP p:'1 
th e andra shillen nwdh n8got cha rpnaml <• sampt murwiirck och brvsi
wärn hi e lpas och uthhiittras, så :.ihre tl!C' alddes säk i'l' för C'Sc al~d c· . 
Icke kunna tlw hc'!Lcr igönom canoneranek till hrcclw någon skada 
taga, emNIItan i11ga \,attrricr c nioth t],cln upkastas kunna, eij hel
ler kan man mccllt af- och an-loi'w c· r anclP beskinta thrm, C'ftter som 
Siön ther rundt orn kring, för uthan siclfwa inlopds sidan , hC'<'I 
orccn och Juli mt>dh grund är. 

Wärckcn p å tlwn .dtrP holmen un<1 C' r Lit. A, ähr<' för thP i\1 -
skilligc högeler och grundt>r th<' ll lta"l'wcr, igönom 4 dctachcracllH' 
wärck således ahnlagcll•, at the 2 högst1. wärckcn, bestryka the' andre' 
twenHe; Men then långa lini en moth inlopp<'t är inthert mcln·a än 
litet Flanqvet a{' i<•naillcr, 1nPclh sig. ~ the1· C'tnot åtlwr then platta 
udden t l·cknad mccll1 }) kan mnöycligen mcdh 1~ilgon linic 1<' lanqvP
ras, <'hwad!t nun och th<'r till göra wi llc·, doch ährr wiclh samma 
lini C' r intlrl't at brJahra, crneclha11 the .lö 1· sin högcl 0ch l1rantlwd nJ .. 
clc lPs innecC'~si lwl s kntta~ höra. 

Tlw :2 cki aclwraclhC' raYl'lillnna hatwC'r man lagt clijt , <'lllPclan 
sou1 c•llie si· Jör wiclhlyHiigt \'alla wilk lwl•ln Uren ucld•·n, so m iJH• 
uppå tecknade iihn•, medlt \Yärck at int2ga , och <les 2 "-ij,·ek then 
samnra lij kw ii l nogsam11t förs ä k ra s,·nc·s. oc h d0ch som förra sadhes 
af' the m1dr ~ :2 l1ögTl' wärrkC'n, nllt•3tiiclcs best rulnr C' och commPnclr
raclhc varda. J\'l l'n man milsie hä1· l':-:cuSC'I'fo deras spitza winklar. e\'1.
ter ortens irJTgulariirt ilwt icke annars hafwer \\'elat t0hla, oc,!t så
som the uthan falna tihre at kunna al' s1v:':tra hn.ttcriN twingas, altså 
håll er man l:örmodehgen them, och s~ik rc· oeh lasta nog at wara. 

Then slätta platsen l' mdlan bägge udclarna s:nr cs noo· war a i 
förstonp lllC'dh pal issacler. som wäl Jlanqveras. at innsluta. "'så kunclr 
man och uthal then lill e 11·ijken som lh0r linnes medh ringa möda. 
och någn• nPcllwrsäncktr boll w~ircke göra een a dig lijt.en hamn för 
små fahrkoster till at c::rpra nH•clh, och hwadL till man clh em elliest 
behöfck. 
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Tlw nndrP hiiggp unclrP hollmanw, uneler Lit. H. ährP, <'m<'da 11 

ck tr ~ulgP l'innas, a ll t'nast nwdll E'Pll godh muur omclragnc, yH<' l'sj 

wiclh stranclPn dhE'r klirporna brantast iilHP, till at icke l0mna Ji <'n

rlcn någon accPssibcl jordmå n utilan för murPn , och fihr<' liniPr n,, 

bngst som möye>ligit ti r clragnP, till ai ,,· ·in na så myckd nwhra ru1n 

till llC'stykningen; Uppå dcll största är och E'E'n rund plat -fontl J>ro

.iccteracl , såsom C'E'll 4 Pek utl1punctera•l på tbes högsta höjd , till a1 

så m_,·d:f't b~ittre> commcnclera ihPn mindr<' Skantzen ther al'. som ()(·l• 

at sc·e så mycket wijdare uthi Siön, aJ hwilka man kan wcillia th• ·n 

som co mmotlast s~rncs ralla, och then upJW i C'ron8n nwdh mnchier'oli 

Jörsee>, till clt'sto större' cle-J'P ns ion at kasta g-ranatn oeh sh'P n uth ur: 

Och c·medan the>ssP bollmar Jör <'<'n Yill'l'll Siö ligga, och t lwt a]J ,. 

städes uthan förE', så diupt ähr, at man icke lätt tl1E'r anckra k an, 

eller sig Jör hdruchtaclP Siögång, Jtinp;l' medh någon Jic'ndtPli g· 

flotta uptwh å lla, uthan alt hwad t.lwr tc·ntPras s kall , måstP uthi ''<'11 

hast och igönom. surpriser s k<'(', och iekf' gönom långliga attaq Y<''' 

och hrechdä ll andP; så kan man cij Jwllf'r annat scP älm at tlw'·'" 

projcc.tPrad<' wärcken nogsaml tillf.vl1Ps1 göra skola till illlorw ts Jl\1· 

säkling·. 
Doch m ~ste man här hoos lw känn a, at om allP cllw l'öJ'(lPhl ar 

som rllwr J'iunas Jwncl(', riHt skullf' obs<'I'Vl'ras, så måste thf' och no

gare och igönom liingrP tids e m ployeranclr' con sicle reras: :M P n thdL1 

iir tilct man ut·hi si\.dan hast och kort tijd h afwc' r kunnat widh thf's~•' 

2 halllbnar i acht taga, medh åstundan at tlwtta ringa tltPras E '>

ccll<'ntier af!' Rijks sr'natPn, kunde till almg< ·niib1nt növl' och liPh a g 

wara, uthi ltwilken goda åstundan iag l'örhlifw<'r 

ThPras ExcPll. tiPrS af l{ijks senaten 

hörsnmulC' och tiPnstwilligc 
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Meddelanden angående främmande mariner. 
Meddelade från Marinstabens U trikesavclelning. 

(Mars 1932.) 

Storbritannien. 

F öljande fartyg befinna sig på stapeln: 

Kryssarna Achilles, Neptune och Orion, Flottiljledaren Duncan 

och 8 jagare av Defender-typ, Ubåtarna Porpoise, Starfish och sea

horse, »SloopS>> Milford, Falmouth, Weston-Super-Mare och Dundee 

samt nätläggaren Guardian. 
(D. T. f. S., febr. 1932.) 

Enligt ett officiellt meddelande i parlamentet uppgingo total

kostnaderna 

för »Nelson» till 7,505,055 pund och 

>> »Rodney» » 7,617,799 » 

Arskostnaderna för fartygen i rustat skick uppgå till 362,250 

resp. 319,000 pund. 
(Morning Post, 10 april 1932.) 

M arinbudgeten har sedan år 1923 uppgått till följande belopp 

(siffrorn a för 1931 och 1932 uppgivna efter >>Estimates» ). 

1923 
1924 
1926 
1927 

54 
55,7 
57,1 
58,1 

milj. pund. 
)) 

)) 

)) 



192S 
1929 
1930 
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57,1 milj . pund. 
56,0 )) 
52,3 )) 

1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,6 )) 
1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,5 )) 

(N av. Chronicle, 11 mars 1932.) 

Kostnaderna för förlorade torpeder och gyroskop uppgingo fö r 
senaste räkenskapsåret enligt officiellt meddelande till 31,801 pund 
r,ow ing to crrors of judgemcnt and to neglig~ncc (9,220 pund) on 
the part of certain officers and men,. 

(Morning Post, 11 mars 1932.) 

Under provturerna uppnådde , Excten> med lätthet 32 knop vid 
SO,OOO hkr. Oljeåtgången uppgick vid högsta fart till 1,25 och vid 
>>crui sing speed» till 1,S6 kg. olja per hkrtimme. En av anledningar
na till den högre oljeåtgångcn vid lägre fart är att huvudmaskiner
na äro konstruerade och beräknade för böga farter, vid vilka dc där 
för äro mera ekonomiska. 

(Pmc., mars 1932.) 

Marinbudgeten 1932-33 uppgår till 50,476,300 f: mot 51,605,000 
f: föregående budgetår. Nybyggnadsanslaget har dock höjts m c< l 
2,700,000 .\:. Besparingarna hava ernått8 genom nedsättningar uv 
administrationskostnaderna, reduktioner av löner, pensioner och 
bränslekostnader samt nedskärning av manskapsstyrkan. 

Kryssarna i :1.931-32 års program hava erhållit namnen »Am
phion>>, >; Ajax» och »Arethusa>>. Do två förstnämnda mäta 6,700 ton 
medan den sistnämnda är av typ på 5,000 ton. Den lär skola förses 
med motorer och kunna göra upp till 40 knops fart. 

Byggnadsp11ogrammet 1932-33 omfattar: 

2 kryssare på 6,700 ton, 
1 kryssare på 5,000 ton, 
1 flottiljledare och S jagare, 
4 ,sloops» och 
3 ubåtar. 

(Norges Sjöförsvar, mars 1932.) 
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Förenta staterna. 

Ritnin garna till de beslutade nya 10,000-tons kryssarna hava ra
dikalt ändrats. De komma att bliva »miniature battleships>>, såväl 
defensivt som offensivt betydligt starkare än de S enheterna av 
,,p ensacoala>> typ. De nya jagarna erhål la en fart av 36,_5 knop i 
stället för 35, vilket förut meddelats. Såväl dessa jagare som hangar
fartyget , Rangen> komma att bestyckas med nykonstruerade 13 cm:s 
kanoner av >> double-purpose»-typ, d. v. s. avsedda för mål både p:'t 
vattnet och i luften. 

(Proc., mars 1932.) 

Beträffande meddelandet om att de nya amerikanska kryssarna 
skola omkonstrueras, framhålles i N a val and Mil. Record bl. a. att 
artill erikaliberna avtalsenligt ej :får överskrida 20,3 cm. Att öka 
antalet sådana kanoner över !l eller 10 är knappast möjligt, varför 
det icke kan sägas vara tal om nya »slagskepp, . Möjligen kan flyg
planantal et ökas utan att fartygen komma att falla under kategorien 
hangarkryssare. Likaså kan skyddet ökas genom minskning av ma
skinvikterna med införandet av dieselmotorer. 

(M. R., mars 1932 .. ) 

Senaten har bifallit senator Halc's förslag att bemyndiga SJO· 

försvarsdepartementet att bygga avtalsenligt maximum av fartyg. 
Man kan utgå från att detta heslut grundar sig på händel srrna i Ost
asien. Programmet kostar 650 milj. doll. och omfattar 120 fartyg, 
varav S5 flottil jledare oc.h jagare. 

7 kryssare av 1. klass äro under byggnad. ,Portlanch och >> ln
dianapolis>> bli systerskepp till flaggskeppet i ostasiatiska eskadern 
>>Houston>> och levereras i augusti innevarande år. »Astoria», >> Mi
neapolis >> och >> New Orleans >> bli färdiga hösten 1933 och de två 
sista »San Francisco» 1och , Tuscaloosa» färdigbyggas februari, resp. 
mars 1934. De fem senare kryssarna kunna givetvis icke få större 
deplacement än 10,000 st. ton men erhålla annat pansarskydd och 
som följd härav lägre fart. 

(Norges Sjöförsvar, mars 1932.) 
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Frankrike. 

Det franska marinmuseet, som är installerat i Louvre-musee ts 
tredje våning, utsättes allt som oftast för försök till vräkning. F rit
gan har på sisa tiden åter varit aktuell, vilket föranlett :M:. G. Clere
Rampal att skriva en temperamentsfull artikel till försvar för nln
seets bibehållande under det tak, där det vistats sedan 1752. F ör
fattaren gör till och med anspråk på att den marina samlingen in· 
); doyen» i det stora museet. 

Inledningsvis belyses museets historiska utveckling särskilt dt>n 
epok, då marinen överlåtit museets förvaltning åt les Beaux-Arts -
~ett oförlåtligt fel, som skulle komma att få mycket svåra konsL·
kvenser» - under tiden 1848-1919. Sistnämnda år återtog marinen 
ledningen av sina samlingar. Les Beaux-Arts hade icke förvaltat 
det anförtr,odda pundet särdeles väl: man hade undan för undan 
minskat ner modellverkstaden tills den slutligen helt och hållet för
svann, de disponibla anslagen användes för andra avdelningar i det 
stora musE:et och modellerna fingo förfalla under det man ordade 
vitt och brett om att de sjökrigshistoriska samlingarna borde köra;; 
u t såsom »ovärdiga» Louvre-museet. 

Svårighe,terna för en sådan förflyttning äro dock oerhörda, 
främst med hänsyn t ill lokalfrågan. För närvarande upptar muset>t 
22 salar och två stora korridorer om sammanlagt 2,100 kvm., vartill 
kommer 800 kvm. för bibliotek och verkstäder. Väggytorna utgö r·1 
4,000 kvm. och höjden på rummen 5,8 m., erforderlig för de stora 
modellerna. Dessa lokaler äro redan nu för små; vid en förflyttning 
fordras minst 25 % ökning. Ensamt flyttningskostnaderna beräknas 
till 2 milJ. francs. 

För övrigt anser författaren, att en förflyttning är omöjlig pa 
grund av modellverkstadens indragning. När man icke ens k an 
underhålla modellerna på den plats där de nu stå - vissa av dem 
äro monterade i sala rna och gå varlcen ut genom dörrar eller fönster 
- så kan man ännu mindre förflytta dem, utan att m,odellverksta 
den åter upprättas. 

Artikeln avslutas med föl jande ord: 
»Jag vet mycket väl, att denna eventualitet skulle lämna P'l 

del människor oberörda. Men marinmuseet är känt i hela världen. 
det har beundrare i alla länder och äger en unik samling, vars för 
svinnande sKulle vara synnerligen beklaglig för Frankrikes renom0. 
Marinen, väktare av att flaggan hålles i helgd och nu också väktare 
av denna berömda samling, kommer aldrig att tillåta en sådan ska
da på nationens egendom». 

(Le Yacht, 16 januari 1932.) 
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För år 1932 få 20 mariningenjörselever antagas. 
16 st. »officiers de r eserve interpretes et du chiffre» må anta

gas för 1932, varav 8 för italienska, samt vardera 2 för eno-elska 
tyska, slaviska och skandinaviska spr åken. Antagna officerar: giva~ 
en månads kurs i marinstaben. 

(Le Yacht, 6 februari 1932.) 

Amiral Chauvin, som uppnått pensionsåldern - 62 år - efter
trädes som generalinspektör för sjöstridskrafterna i. norr av amiral 
Drujon (57 år). 

Marinen har moderniserat sina propagandametoder, varpå som 
exempel anföres - utom det festliga karnevalsdeltagandet - in
spelandet av en talfilm vid eldarskolan i Toulon. 

En tillämpningskurs för reservofficerare (kapacitet: 2,000) på
går f. n. i Bres t enl. följ ande program: varvsbesök, besök å kryssaren 
Dupleix, föreläsningar i luftvärn, radiopejling, kombinerade opera
tioner samt marinflyg. I april avses en liknande kurs star tas för UO. 

(Le Yacht, 13 februari 1932.) 

Den stora insjöbasen Berre, nära Medelhavskusten, har genom 
i dagarna avslutade kanalarbeten öppnats för direkt tra.:Eik från ha
vet för S m. djupgående fartyg, av sär~kild betydelse för att kunna 
förse de många flygbaserna kring sjön med bensin och olja. 

(Le Yacht, 27 febr uari 1932.) 

Le Yacht behandlar sammanslagningen av k r igs-, sjöförsvars· 
och flygministerierna samt sjöfartsministeriets indragande, allt ur 
marin synpunkt. 

Det framhålles, hurusom åtgärderna den 22 febr. komma som 
en överraskning även för dem, som tidigare diskuterat möjligheten 
av en sammanslagning; man hade väntat sig en ingående prövning 
av f r ågan. Nu har man utan förvarning gått från ytterlighet till 
Ytterlighet: för en tid sedan ägde landet två ministerier, som beva
kade in tressena till sjöss, n u finnes in t et. 

Författaren anser, att marinen kommer att bli ekonomiskt li
dande på sammanslagningen; ann<'ms representanter komma aldrig 
att förstå behovet av det relativt dyrbura sjöförsvaret. Faran för 
Ytterligare sammanslagningar av förvaltningen, materialanskaffning
en etc. är uppenbar, trots do fundamentala skillnaderna. 
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Man frågar sig också, om en enda minister skall kunn a fylla 
tre platser, som förut var för sig tagit en ministers hela dag i an
språk. Han har visserligen möjligheten att icke läsa igenom och 
icke sätta sig in i vad han skriver under, mon vad tjänar då t ill, 
frågar sig förf. icke utan skäl. Man har gått för långt i strävan 
att utjämna slitningarna mellan flygministeriet och de båda andra 
deparementen. »"Må detta experiment bli av kort varaktighet, är det 
bästa man k.an önska, om man intres3erar sig för och älskar ma
rinen». 

(Henry Bernay, Le Yacht, 5 mars 1932.) 

Den nya flottiljledaren >>Aigle>> har under någr a månader för
sökt slå fö regående fartreko rd av »Cedaub (43 knop) och >>Albatross>> 
(42 knop). Under provtur 15 dec. intr äHade ett haveri och fartygel 
måste bogseras till Loriont för reparation. 

(Proc., mars 1932.) 

Första kvoten till slag·kryssaron "Dunkerque>>, 650 milj. fr. h ar 
bevil jats. Fartyget kommer att mäta 20,500 ton och besyckas med 
33 cm. kanoner . 

.Följande kryssare äro under byggnad eller beviljade: »Galli s
soniere,, >> Joan de Vienno>>, >> Glor ie>>, •>:i\iarseillaise>>, >> .Montcalm>> och 
>>Chateam·enaulb>. 

(Norges Sjöförsvar, mars 1932.) 

Italien. 

Kryssarna "Montecuccoli och Muzio Attendola som beräknas fär
diga 1933 erhålla ett deplacement av 5,857 ton mot c:a 5,000 ton p:\ 
de 6 närmast föregående kryssarna av liknande typ. Hästkraftall
talet ökas från 95,000 till 110,000. Farten beräknas till 37 knop. B•·
styckningen kommer att bestå av 8 st. 15 cm. k., 6 st. 10 cm:s lvk, 
6 kanoner av smärre kaliber och 4 torpedtuber. 

(N. T. f. S., mars 1932.) 
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N :r 4 av de nya 2 klass kryssarna av condottieri-typ, >>Giovanni 
della Bande Nere>> har uppnått en fart av 42,3 knop och därmed 
slagit systerskeppet >>Alberico da Barbiano's rekord på 42,048 knop. 

(Norges Sjöförsvar, mars 1932.) 

Ryssland. 

I samband med civilflygets växande betydelse för landets nä
ringsliv har folkkommissariernas r åd fastställt att civilflygets över
styrelse skall förf lyttas från arbetar- och försvarsrådet till folkkom
missariernas råd. 

Den nya överstyrelsen skall handhava ledningen av allt civil
flyg i un ionen och organisera flygtrafik, flygplantillverkning, repa
rationsverkstäder m. m . Vid överstyrelsen skall ordnas en för alla 
civilf lygets organisationer gemensam teknisk inspektion. 

(Kr. Svjezda, 27 februari 1932.) 

Ryska synpunkter 'På nattstriden. 

Artiller ieldens k raft bestämmes av träffsäke rhet, eldhastighet 
och pro jektilens förstö,rande verkan. Ju större vart och ett av dessa 
element är desto kraftigare är eldens verkan. 

Träffprocenten är i första hand beroende av antalet projektiler 
i salvan och eldledningens beskaffenhet. J u flera skott i salvan desto 
större sannolikbet träffa målet och desto lättare är det att leda el
den. Dot är nödvändigt att i möjligaste grad minska spridningen i 
salvan. Detta alm man uppnå genont ett snabbt och noggrant rikt
arbete. Riktarn a - de ansvarsfull as te posterna vid kanonerna -
äro ansvariga för goda sk jutresultat. Några dåliga riktare få icke 
finn as i flottan. 

Eldledning är intet hantverk utan on konst, sam endast kan 
behärskas genom oavbruten övning. På en god eldledning beror stri
dens resultat. En eldledare måste vara väl övad, så att han hastigt 
kan bedö ma läget och motst åndarens karaktär samt bedöma förut
sättninganu för de första skjutelementen. Endast upprepade öv
ningar och tillämpan det av erfarenheter från tidigare skjutningar 
kunna g i va gott resultat. 
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En AO:s uppgift är även att väl utbilda kanonbetjäning, per
sonal vid avståndsmätare, langningsfolk m. m. Alla måste sam
verka till att uppnå en hastig eldgivning, ty vid nattstrid förflyta 
händelserna snabbt. 

Samtidigt som personalen måste vara tekniskt väl utbildad bö1• 

man söka utveckla dess initiativförmåga och :1.ktivitet. 
(Kr. Balt. Fl., februari 1932.) 

östersjöflottans taktiska vinterövningar äro avslutade. Del 
tagarna däri hava visat sin skicklighe't att försvara Lenins stat fr ån 
överfall under förhållanden, då isen täcker Finska Viken. Inspek
tionen gav positivt resultat. 

Befäl och manskap visade i stort sett god uthållighet och den 
största vaksamhet. Från skilda delar av de deltagande styrkorna 
meddelas om storartad höjning av besättningarnas entusiasm. Be
fäl och mamkap, som voro befriade på grund av sjukdom, återvändP 
således t. ex. till sin tjänst under övningarna. 

Den storartade politiska organisationen utmärkte sig i synner
het, och under övningsdagarna tillkomma 570 nya partimedlemmar 
och 138 i ungdomspartiet, varjämte 327 nyvärvningar inrapporterats. 

Under övningarna visade besättningarna synnerligen livligt in
tresse fö'r händelserna i Finland och Yttersta östern. 

Förplägnadsväsendet funktionerade vä l. 
Kronstadts befolkning deltog aktivt i övningarna. I alla hu~. 

organisationer och företag gjordes vakt, och bland befolkningen u i
delades mer än 1,000 gasmasker. 

(Kr. Svjezda, 6 mars 1932.) 

Enligt till Nationernas Förbund Hi.mnade uppgifter l.Jestår den 
sjögående flottan av: 

3 slagskepp på tillsammans 71,784 ton. 
4 kryssare, 
2 minskryssare, 
17 jagare och 
16 ubåtar förutom en del smärre fartyg. 

(N. T. f. S., mars 1932.) 
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Polen. 

Ryska tidningen »Krasnaja Svjezda» för den 27 februari 1932 
meddelar följande beträffande den polska militärbudgeten (summor
na angivna i milj. zloty): 

1929/30 1930/31 1931/32 
(L halvåret) 

814,5 844,5 420 

I % av hela budgeten utgör · detta: 

27,2 30 33,2 

Utgifterna för flottan uppgivas till 

17,3 21,5 49,0 

1932/33 
(godkänd budget) 

845 

34,5 

H ärtill komma emellertid ytterligare utgifter, som ingå å andra 
huvudtitlar, men som hava mer eller mindre sammanhang med för
svaret. Läggas dessa till militärbudgeten, så stiger dess andel (år 
1932/33) i hela budgeten från 34,5 % till 60 %. 

Tidningen slutar : »l sanning moralisk avrustning i praktiken». 

F. n. pågår en betydande utbyggnad av örlogshamnen i Gdynia, 
i det att ett stort örlogsvarv skall anläggas. Regeringen har anslagit 
25 miljoner zloty för bygget ifråga och för hamnens utvidgning. 
Arbetet skall inom kort påbörjas och i möjligaste grad påskyndas. 
A varvet planeras byggandet av ett flertal örlogsfartyg. 

(Kr. Svjezda, 6 mars 1932.) 

Holland. 

Med en maximiålder för kryssare 20 år, jagare 16 år och ubåtar 
15 år kräves ett årligt ersättningsbyggnadsanslag av 17,18 milj. flor. 
Härav betalar Ostindien 6,31 milj. flor. För 1932-33 föreslås 4,~ 
milj. flor. till ersättningsbyggnad och 2,2 milj. till vapenanskaff
ning. Totala försvarsbudgeten uppgår till 96 milj. flor., härav ut
göra de rent militära utgifterna 88,5 milj. 

(N. T. f. S., mars 1932.) 
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Spanien. 

Republiken har infört en del förändringar i marinorganisatio
nen. Ingenjörkåren avskaffas och fartygskonstruktörerna bli civil a. 
All fabr ikation av artillerimateriel skall utföras vid civila verkstä
der. lVIarininfantcri, apotekare och präster strykas ur marinens rul
lor. Amiralstaben bibehålles n1.ed en viceamiral som chef. Dess hu
vudavdelningar bli va: organisations-, operations- och underrä ttelsc
avdelningen. Ett hög·sta försvarsråd för marinen upprättas med m a
rinministern som ordförande. I övrigt består försvarsrådet av ami
ralstabens chefer och chefen för elen s jögående flottan. 

(N. T. L S., mars 1932.) 

Grekland. 

Det grekiska ersättningsbyggnadsprogrammet, som sträcker sig 
L o. m. 1937 och kostar 350 milj. drac!m1.er, omfattar 3 avdelningar· 

A. 4 jagare på 1,500 ton. 
T3. 1 flottiljledare på 2,000 ton och 1 minub. 
C. 1 flottiljledare och 8 jagare samt 1 ub. 

(D. T. f . S., februari 1932.) 

Jugoslavien. 

Den jugoslaviska sjöförsvarsföreningen bygger en skonert 
H am bur g, som skall skänkas till flottan. 

(N. T. f. S., mars 1932.) 
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Litteratur. 

Der Kricg zur See 1914-1918, De1: Han
delskrieg mit U-booten, Erster Band, Vor
geschichte, utgiven av tyska lVIarine-Archiv. 
Förlag E. S. M.ittler und Sohn, 269 sidor, 
Berlin SW 1932. Pris inb. RiYI 11,25. 

Första banclPt av tyska marinarkiyc,ts oHiciella skildring a v 
ubåtskriget präglas liksom övriga dC'lar av detta verk av saklighet och 
grundlighet. Det omfattar ubåtshandelskrigets förhistoria från krigs
utbrottet och fram till slutet av februari 1915, då det på allvar 
igångsattes. 

Framställningen är bearbetad av Konteramiralen Arno Spineller, 
f. d. ub åtsofficer, och omfattar förutom den i tio kapitel uppdelade 
texten och ett förord jämväl 34 bilagor innehållande avtryck av skri
velser från myndigheter jämte andra uttalanden i ubåtshandelskrigs
frågan m. m. Texten innebåller även 6 planscher. 

Skildringen a v denna fö rsta do l a v ubå tshanclelskriget, som bl. 
a. belyse r meningsbrytningarna mellan sjökrigslPdningen och den 
politiska ledningen, Prbjuder mycket av stort intresse. 

Det framhålles t i ll en början, att elen tyska krigsmakten vid 
sin 11tfo rmning var inriktad på krig mot fiendens krigsmakt, icke 
mot dess civi lbefo lkning. Genom elen Pngelska block.aclen, som syfta
de till uthungring av den tyska befolkningen överhuvudtaget, fram 
trädde i Tyskland repressalietanken såsom den dominerande bakgrund 
lnot vilken ubåtshand elsk riget kom att ses. Man vill e möta England 
!ned samma medel för att tvinga detta l2ncl att antingen avstå från 
blockael en ·av Tyskland eller inleda fredsunclerhandlingar. 

Det v nr första gången i historien, som ubåten n n vändos i han
delskri giöring. Den för ef intl iga folkrätten hade icke haft anled
ning befatta sig med ubåtskrigets probiPm. Ubåtskr ig var någon -

Tidskrift i Sjöväsendet. 18 
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ting helt nytt. Uppgörandet av planer för detsamma fö rsvå radC's i 

hög grad därigenom, att ingen av de högre, ansvariga, s jöoffiePr ar n<l 

kunde bygga på egna erfarenheter från tjänsten ombord av ubåt ar~ 

möjligheter. 

Ulausewitz, uppfattning beträffande sammanhanget mellan kr i.u: 

och politik, att den politiska ledningen skulle vara utslagsgi vand ... 

blev icke i tillräcklig grad beaktad. Det överläts åt amiralstaben art 

igångsätta ubåtskriget seelan en icke övmtygacl politisk ledning g iYit 

sitt samtycke i överrumplingens tecken. 

Med ubåtskrigets igångsättande var en lavin satt i rullning, som 

icke utan elen allvarligaste prestigeförlust stod att hejda. Någon n·

trättväg fanns överhuvudtaget icke. AmiralstalJon och elen politisl a 

ledningen hade påtagit sig ett oerhört ansvar. Trots do av ingPtl 

anade, och av alla såsom omöjliga anseelda prestationer, som ur

fördes av utevarande ubåtar och basorganisationen uneler krigets lO]JJl, 

blev resultatet icke det avsedda. Orsaken var, att ubåtshandelskri g ·t 

igångsaltes och föreles såsom ett separat företag, icke såsom on länk 

i det stora kriget. Politik, sjökrig och landkrig sammanhöll s id!' 

av den naturliga ledningen, den politiska, som bort stå fast vid rnrl

ret och målmedvetet följa en fast och klokt lagd kurs. I stället lit

sattes ubåtshandelskriget sedan det väl kommit igång för hämningat· 

genom ingripande av den lantrnilitärt betonade krigsledningen, Vllr 

igenom hela företagets framgång äv<"ntyrades. 

Den tyska krigsledningen var f rån början helt emot varje t a n k e 

på igångsättande av ubåtshanclelskrig. Det var utläggandet av dd. 

engelska minfältet tvärs över engelska kanalmynningen, som 1,(<1 v 

anledning till det första skriftliga meningsutbytet mollan dc> t ysk a 

flottmyndigheterna angående möjligheten av a.it använda ubåtshnn 

delskriget först såsom hot mot England Jör att förhindra detta lan d 

att brvt.a mot internationellrättsliga avtal, och därefter såsom rc>pn's

salieåtgärcl (vergeltung). Det engelska minfältet försvårade utfö

rande av ubåtsangrepp mot trupptransporterna över engelska ka na 

len. Minfältet ansågs vara utlagt i strid mot artikel 3 i II H a,· g

konventionen av 1907. Flottans av krigsledningen påtvungna ovc rk

samhet gav anledning till oro inom marina kretsar, och verksamht Is

lusten sökte sig utlopp i allehanda förslag att uträtta någonting lör 

att skada fienden. Ubåtarnas befälhavare, dåvarande korvettkaplrn 

Bauer, inlämnade därför don S oktober 1914 till flottkommando t rt t 

förslag, att en not skulle tillställas England av innehåll, att om irke 

England inom bestämd tid uppgav tanken på utläggande av min

fältet i Kanalen skulle Tyskland såsom repressalieåtgärd öppna han

delskrig med ubåtar runt Englands kuster. 

Amiral v. Ingenohl var emellertid så helt emot varje tanke på 
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ett sådant brott mot elen internationella rätten, att han icke ens ville 

diskutera förslaget. 

De utevarande ubåtscheferna sågo emellertid i sina periskop 

strömmen av handelsångare, som gick in och ut i de engelska ham

narna, under det att i de tyska hamnarna all trafik upphört. Opi

nionen i ubåtskretsar för ett upptagande av handelskrig med ubåtar 

blev allt krafigaro och spred sig allt vidare, även till inflytelse· 

r ika eivila kretsar och till elen tyska allmänheten. Så smånin o·

om övertygades ä ven amiral v. Ingenohl och vidarebefordrade d~ t 
Bauerska förslaget till amiralstabschefen, amiral v. P o hl. Denne 

ansåg emellertid i likhet med amiralstaben, att handelskrig mod u 

båtar vore ett så svårt brott mot internationella rätten, att dess 

t illgripande såsom repressalieåtgärd icke kunde rättfär digas mod de 

engelska spärråtgärderna i Kanalen, utan erfordrade betydligt svå

rar e brott mot internationella rätten från fiendens sida. Dock kunde 

man hava tanken på ett ubåtshandelskrig i sikte såsom ett vttersta 

medel att utöva r epressalier . · 

Då emellertid England den 2 november 1914 förklarade hela 

Nordsjön såsom krigsområde och farlig för n eutrala fartyg att be

fa ra, ansågs redan ett sådant allvarligt brott mot internationella 

rätten föreligga, att även amiral v. Pohls alla betänkligheter un

danröjdes. Ubåtshandelskriget var härmed i princip godkänt av 

tyska sjömilitära ledningen. 

En intressant utredning angående sjörättens utveckling g1ves i 

samband med en framsällning av Englands förhållande till densamma 

efter napoleonl\:rigen, då England såsom allenahärskare till sjöss och 

- i samband med liberalernas övertagande av makten uneler lord 

P almerston - ansåg sig kunna lämna medgivanelen till allt större 

frihet på haven. Hotet mot engelska sjöherraväldet under världskri

get tvingade England att omedelbart övergiva LoncloncleklarationPns 

av regeringen godtagna, men icke ratifieeracle bestämmelser och vid

taga åtgärder för blockad av Tyskland, som så småningom även in

tvingade den neutrala sjöfarten helt uneler engelsk kontroll. 

I belysningen av intressenas spel vid tolkningen av de interna· 

t ionollrättsliga grundsatser, som blivit gocltagl'.a av olika konferen

ser mellan representanter för de civiliceracle nationerna, framläggas 

orsakerna till, att Tyskland förhastat kom att tillgripa det farliga 

ubåtskriget, som sedan just genom det förhastade igångsättandet och 

de otillräckliga förberedelserna skulle komma att för landet få så 

ödesdigra verkningar. 

Uneler omständigheternas tryck handlade krigsledningen utan 

at t avvakta r esultatet av den utredning beträffande möJ;ligheterna 
för och konsekvenserna av ett ubåtshanclelskrig, som uppdragits åt 
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a mir alssta lJ('n att verkställa. Närmaste fö ljel en härav blev, att kriget ~ 

vc t·kningar på dc neutrala kommo att felbedömas ävensom du resur

ser i materiel, som m åste förefinnas. Ami ral stabschefen ansåg för 

sin del att e nelast 6 it 7 ubåtsblockadpositioner vid Enge lska kust••n 

sk ulle behöva h å llas- oc h enelast under kortare tid- [ör att En g. 

land skull e tvingas falla till föga . Amiralstaben kom vid sina lw

räkningrr r ti.ll siff ran 10, och då el en r äkn ade m E' cl , att hälf ten ay 

ub åtsbest åndet skull e kunna h ålla~ i be redskap {ör denna tjän ~t. 

sku ll e det fö refintliga ::mtalPt ubåtar vara knappt, men tillräckligt. 

Även detta visa de sig emel ler tid vara vä l sangviniskt beräk nat. U

hå tsbcfii lhavarcn, som räknaclP med siffro r grundade på edarenlwi. 

ansåg sig kunnrr hålla endast 1/a av ubåtslwståndct i tjänst till sjöss. 

vi lket medgav upprätthållande av <?ndast 4 blockaclposition er. H an 

fo rdrad e dessutom som ett oundgänglig t vi llkor för krigets förancl •· 

att sänkning medgavs ske utan varning.*) Detta korsadP amiralsta

hcns beräkningar ä v<?n i så motto, att undantagslwstämmc- l,e r fö r 

neutrala icke vo re möjliga, enär risk för :l'laggncissb ruk alltid fön·

låg. Denna insikt, som borde hava tjänat till vaming, bortskymd''' 

emellert id därav, att bl. a. korvettkapten Baue r och Flottkommandot 

betraktade ubåtshandelskriget såsom b l o c k a el i vil ket fall 

blockadbrytare stå sin egen risk - under det att ubåtskriget i själv,t 

ve rket förklarades såsom r e p r o s s a l i e å t g ä r el. 

Amir al. v. Tirpitz missg re pp att anordn a don s. k \Vieganclin

i.ervjun hetsade tyska folko pinionen till förmå n för ubåtshanclelskr ig. 

va ri genom den politiska l.eclningen blev utsatt :för pressning. Intet·

vj un avslö jade även för England do tyska avsikterna. 

I slutet av februa ri 1915 Yar det avgörande steget emellertid in 

gut och igångsiittanckt av dE-t oinskränkta handPiskriget med ubåtar 

d t fa ktum. 

:Förutom den militärpolit iska sidan av ubåtsh a ndelskriget bel y

sos även den m i l i t ä r t e k n i s k a s i el a n i ett intressant k apitel 

om ub:Jtsmatorielen och milit~rtekniska förbe red else r för ubåtshau

delsk riget. :M.an får fö lj a utvecklingen aY elen tyska ubåtsmateriel <'Jt 

från de 28 enheter. som voro färdiga vid krigsutbrottet, t ill vad som 

haclo hunn it beställas och färdigställas till tiden för hanclelskrigds 

i g:'m gsil ttande. 

Den militärtekni ska sidan av saken visa r ge mensamma dra/.'." 

nwd den militärpolitiska . AYcn här finne r man att samarbetet m P• I 

krigsledningen i sto r t ickP var t illräckligt. En l'ffektiv krigsförlJP· 

*) I ett några månader före krigets utbrott i ubåtsinspektionen uppgjort för
slag till nybyggnadsprogram för ubåtar. baserat på föra!'<;le av handelskrig ~1c<l 
England hade b eräknats sAsom erfo rderl<ga 48 blockadposthonor och 222 ubllt·a~. -
Denna plan blev e mellertid liggande i ubåtsinspektiOnen och försvann efter knget. 
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rcclolse hade erfo rdrat ett sammanförande av politikens, marinens 

och armens ledning t ill ett g rundligt dryftande av vi l kPn andel av 

krigföringen i stort och uppnående av krigets mål so m borde till

komma ubåtshandelsk riget för att clo nödiga militärtekniska förbe

redo lsm·na sku\\p varit tillr äckliga och bet ryggande. På både det 

militä rp olitiska och det militärtPlmiska områclPt blev handelskrigots 

hörjan utslagsgivande :för dess förlopp och s lut resu ltat. Vad sär

skilt ubåtsbyggnadsprogrammd beträffar b lev vad som unelerläts 

:191 5 på g rund av elen långa byggnnclsticlPn fö r ubåtarna omöjligt 
att sona re kunna gottgöra. 

Av<'n om dc länlom ar man kan hilmta ur historien om det tyska 

ubåtshand els krigets upprinnelse t ill större dcJen h~rlccla sig ur m•

gati va resultat. ä ro cle icke desto millClre av yttersta värde, enä r de 

direkt kunna till ~mpas vå krigsförberedelse överhu vud taget. Sär

skilt får man .vad f lottan botriiffar a ldr ig glömma, att ett krigsfartyg 

icke kan byggas och inövas på någrH. dagar, utan att därtill 
fordr as år. 

E. 8-n. 



- 266-

Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm. 

Datum l Diarie- l 
nummer 

11/2- 32 414/31 
623/31 

18/2-32 1881/27 

3/3- 32 5150/30 

2137/31 

16/3-32 4247/30 

4508/30 

Uppfinningens art -1 
Flitbar konstruktion. N. Straussler, London. 

Anordning för utskjutande av undervattenstor

peder. Fried. Krupp Germaniawerft A!G .. 

Kiel-Gaarden. 
Anordning vad aeroplaneldvapPn. E. Nordquist, 

Stocksund. 
DriYmekanism för gasdrivna automatiska eldva

pen. Faln·iquc Nationale d'Armes de Guerre, 

S A., 1-Ierstal-les-Lieges. 
Säkringsanordning för tändmekanismen vid pro

jektiler, bomber, granater och dylikt. (Till

lägg till patentet N :r 71133). Societa Ita

liana Ernesto Breda, Mil an o. 

Patronmatningsanordning vid kulsprutor e. d.l 
S. A. F . A. T. Soeieta Anonima Italiana 

Fabriea Armi-Torino, Milano. 
Anordning vid automatiska eldhandvapen med i 

sJ utstycket vridbar stöt botten. R von From 
mer, Budapest. 

Tb. Wawrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H. ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WAW, Stockholm. 

Telefoner: Riks 74911, (Växel), 74912, Allm. ö. 2248, lng. Albihn privat 749 13. 

GRUNDAD 1891. 

Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 
mönster och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande in· 

trång i patenträtt, patents r ä ttsliga omfattning, giltighet m. m. 




