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Årsberättelse i reglementen och förvaltning. 
A v given av ledamoten Högbe1·g. 

(Forts. från 8 :e häftet, sid. 437). 

Upphandling. 

Kungl. Maj :t har den :JO juni 193-± utfärdat trenne Iörfatt-· 

ningar fö r reglering av den inhemska produktionen. Den första 

avser upphandling dels av lan tbruksprodukter, varmed förstås 

potatis, kött och fläsk, m jölk, grädde, smör och ost, ägg samt 

havre, h ö och halm, dels av fisk och trädgårdsprodukter. Den 

andra avser upphandling av inhemskt bränsle, och den tredje 

avser utbyte av margarin mot smör i den statliga utspisningen. 

Beträffande lantbruksprodukter stadgas i huvudsak att 

upphandling av dylika skall ske från producentsammanslutning, 

varmed förstås 
a) av jordbrukare för ekonomisk verksamhet bildad, regis

trerad sammanslutning, som kan anses inom sitt verksamhets

område vara till direkt gagn för jordbruksnäringen och som 

saluför lantbruksprodukter, vilka uteslutande eller till huvud

saklig del frambragts ay sammanslutningens medlemmar; och 

b) organisation, bildad av sammanslutningar, som under 
a) sägs. 

Endast om myndighel finner ay producentsammanslutning 

begärt pris Yara för högL eller om av annan särskild orsak avtal 

lhed sådan sammanslutning icke kan träffas, må upphandling 

ske p {l säll i upphand lingsförordningen föreskri;-es. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 33 
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Vida re stadgas a ll m yndi gh et skall tillse, all periodern a fö r 

upphandling av lanlbruksproduk ler avpassas på så säll, snlll 

med hänsyn till på fr ~t gan inverkande omständigheter kan he 

finnas yara ur såv·ä l sta lens som leverantörern as synpuu kter 

lämpligast. För bedömandet h är aY bifogas Lill för1allnin:,;c11 

anvisningar rörande lämpliga perioder för upphandlin g av po

tatis, l,öu och fl äsk, h avre, hö och h alm. 

För upphandling av fi sk och lrädg~trdsprodukler stadgas a lt 

fisk i den omfa ttning som bcfiunes möJlig och lämplig skall ske 

från fiskare eller av fiskare bildade försäljningsorganisatione r 

och att upphandling av grönsaker skall ske fr ~m lrädgftrds- l>i'h 

fruktodl are eller santmanslutningar av sildana n äringsidkme. 

Därest cen tral fönalln ingsmyndighet icke annorlunda förordna t 

och sådant befinnes vara förmånligt för s la len, m å upphand l i ng 
av färsk fisk och färska trädgå rdsprodukter ske under h and 

Denna förfa ttning gäller fr ån den l juli 1934 till utg[mgeu 

av år 1936. 
I förfaUningen om upphandlin g av inhemskt brä nsle stad

gas i huvudsak alt behovet av bränsle för sta lens s laliou iira 

värmeanläggningar bör, dä r ej särskilda förhållanden till an u,t t 

föranleda, tillgodoses med inhemsk l vedbränsle, varmed a y ses 

ved och träkol, som framställts a v inhemska skogsproduk l eL 

Upphandling av vedbränsle skall ske fr ån producen t, vam wd 

avses även domän verket, ciler från proclucentsammanslulni ng, 

varmed först~ts av skogsägar e för ekonomisk verksamhel bildad, 

registrerad sammanslutning, som kan anses inom sitt verksam

helsområde vara till direkt gagn för skogshan terin gen och som 

saluför vedbränsle, vilket uteslutande eller till huvudsaklig dl'l 

frambragts i medlemmarnas skogar. S:\som villkor för u pp

görelses träffande stadgas att prise t skall vara för s ta ten ftir

månligt. Vid hedörnandel av priset skall tillses, aU kostnaderna 

för det inhemska vedbränslet icke m å överstiga mo lsvaran de 

kostnad för en med hänsyn till den nytliga värmemängden lik

värdig myckenhet utländskt kolbränsle r espek live koks- eller 

oljebränsle. Om antagl igt pris ej erh ålles från producent eller 

producentsammanslutning skall upphandling av vedbränsle sJ,c 
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på sä ll upphan dl i1:gsförorclninge.n för~skri~'er. . Erhål.les ej h el
ler vid sadanl forfarande a ulagh gt pns ma annal bransle upp

handlas, däres t ej Kungl. Maj :l förordnat, a ll inhemskt ved

brän sle skall upphandlas änd :'\ a ll ovan a ngivna Iöru lsä lln in gar 

för upphandling av dylikt brti.nslc ej äro för handen. 
Denna författning gäller Iran elen l juli 19:l-± lill och med 

den 30 juni 1937. 
l samband med utfär dandet av sislnänmda författning har 

Kungl. Maj :l genom särsk ilt cirkulär anbefall t sta lsrnaklema 

a tt iaUtaga sä rskilda fö resb-ifler angående ökat före träde för 

inhemsl<t bränsle under budge tåret 1934- 1935, Yilka i huvudsak 

överensshi.mma m ed de föreskrifter, som utfärdals för budget

:1ret dessförinnan och innebära atl anbud å inhemskt vedbrän sle 

skall an tagas under föruts ii. llningen a lt kostnaden beräknas med 

högs t 10 °/o övers li ga m olsvarande kosluad för utlänskl kol-, 

koks- eller oljebränsle. Beräknas r ··kos tnaden översliga 10 

men icke 20 Ofo skall ären de l unelerslallas Kungl. Maj :ls pröv

nin g. Uppg~tr merkostnad en för inköp av inhemskt vedbränsle 

till mer än 20 Ofo skall föranstaltas om upphandling av anna l 

bränsle. Dc m erutgifter, som på grund av bes tämmelserna i 

detta cirlmlär uppkomma vid upphandling av inhemskt ved · 

brän sle, täckas fd n särskilt under IX. huvudtiteln uppfört 
anslag. 

Beträffande u lhyte av margarin m ol smör har stadgals alt 

de myndigheter, vi lka \crkslälla upphandlin g för stalens heh ov, 

skola i den m ån till förfogande slående m edel härtill lämna 

tillgång, uneler budgeU\ret 1934- 193;) upphandla smör i s tä llet 

för margarin. Därj bi.mte har Kungl. Maj :l föreskrivit, all Yecler

börancle myncligheler Yid avg iYande ,aY fram s tällningar om 

anslagsäskanden l ill 1935 års riksdag skola framlägga såväl en 

beräkn ing av m edelsbehovet uneler förulsällning alt smör i 

störs ta möjli ga uts träckning kommer till användning i släll e l 

för margarin som äYen en allernaliv beräkning, uppgjord under 

antagande att dylik anYändning ej sker. 

Bes tämmelserna i Kungl. Maj :ts cirkulär a y den 3 mars 

192~ angående öl,al företr iide för svenska yaror vid upphandling 
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för statens behov hava förlängts att gälla jämväl under lmcige t

året 1934-1935. 

Avlöning, pension m. fl., förmåner. 

I avlöningsreglementet för officerare och underofficer.tre 

samt civilmilitära beställningshavare vid försvarsväsendet har 

för marinens vidkommande under året ej skett någon ann·u1 

förändring än att i den till reglementet fogade tjänsleför lerk 

ningen för civilmilitär personal m. fl. tillkommit i l. lönegraden 

eldare av l. klassen vid flottans sjukhus i Karlskron a och 1 ~i . 

lönegraden maskinist vid samma sjukhus. · 

På grund av riksdagsbeslut har surnumerär fänrik (uncl •'l'

löjtnant, marinunderintendcnt) vid marinen under budgelare t 

1934- 1935 tillerkänts kontant ersältning för dag räknat med 

belopp motsvarande sammanlagda värdet av värnpliktig, lika

ledes för dag, tillkommande förm::mer av penningbidrag, po rl lUll 

och ersättning för begagnande av egna persedlar. Kungl. :.L q :l 

har sedermera fastställt beloppet till kronor 2: 05 per dag i l'l l 

för all l. Tillika har Kungl. illa j :t bemyndigat vederböraudc 

chef att bereda ovannämnd surnumerär personal kostnadsfr i 

inkvartering i vederbörligt kasernetahlissement under sagda 

budgeHn·, äyensom medgivit a lt sagda personal under sjökolll

mendcring må åtnjuta mässpenningar, varvid dock den kon 

tanta ersältningen slwll minskas till kronor l: 30 per dag. 

Liknande heslämmelser hade gällt för nästföreg[lcnde budgel.tr. 

I manskapsaYlöningsregelmentet har 5 § 2 mom., s• Ill 

handlar om rält alt bibehålla lön under tjänstledighel för slii

dier i och för fortsa ll militär utbildning eller för fön~inan ie 

av kompetens till vinnande av ci\'ilansliillning, fML en smidi

gare och mer vitlomfattande innebörd. 
Å hyreshi-dragen till dc befaltningshaYare av mansknps 

grad, till vilka lön utg~1r enligt manskapsavlöningsreglemen te t 

och som hava Stockholm såsom förläggningsort, skall unele r 

budgct3ret 193-1- 1935 utg~\ tillfälli g försli:irh1ing med ett ef' ·r 

120 kronor per iu· berii.knal belopp. 
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J{ungl. Maj :l har vidare förordnat, att flaggkorpral respek

tive högbåtsman, som har rä tt att kvarstå i tjänst till uppnådd 

pensionsålder, skall efter därom hos vederbörande befälhavare 

gjord hemställan, utan hinder av vad i reglemente för marinen 

finnes beträffande beklädnadskostnad stadgat, äga utfå dels den 

del av hans i postsparbanken innestående beklädnadsmedel 

jämte ränta, som överstiger en fjärdedel av kostnaden för en 

fullständig beklädnad enligt stat efter årets medelpris, dels ock 

tillsvidare för tiden intill den l juli 1906, därest hans i post

sparbanken innesHtendc beklädnadsmedel jämte rän ta uppgår 

till en fjärdedel av nämnda kostnad, det saldo honom till godo, 

som uppstår vid avslutande årligen den 30 juni av hans he

klädnadskonto (-l i g g are). 
I enlighet med av riksdagen fatlat beslut har Kungl. Maj :t 

medgivit att till korpral (flaggkorpral), som vunnit befordran 

till underofficer av 2. graden i flottan eller i marinen, må från 

och med den l juli 193-1, så länge han innehar beställning så

som underofficer i flottan eller marinen, utbetalas, utöver en

ligt gällande heslämmelser utgående beklädnadsersättning (be

klädnadsunderh:Ul) , särskilt årligt beklädnadsbidrag med 120 

kronor. 
Genom n ltdigt beslut har förordnats, att innehavare av be

ställning sftsom flaggkorpral eller högbåtsman med lön på stat 

skall i gratialhiinseende vara delägare i flottans pensionskassa 

i dess -l. gratialklass. 
Arbetare i statens tj änst hava genom nädigt reglemente 

den 30 juni 1934 under vissa bestämda förutsättningar tillför

säkrats tj änstepension fr fm och med den l juli 1935. Regle

mentet äger tillämpning på sådana arbetare i statens tjänst, 

vilka fylla ett fortlöpande om ock endast för viss del av året 

förefintligt behov av arbetskraft och för vilka fastställts en 

arbetslid av normal omfatlning. De skola vidkännas pensions

avdrag till fastställt belopp under 30 tjänsteår. Pensionsunder

Ingen äro fastställda dels för arbetare i anställning för vilken 

!!j kräves särskild yrkesutbildi!ing, och dels för arbetare i an

~tällning för vilken kräves särskild :yrkesutbildning. Inom en-
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Ya r a y dessa grupper är särskil l pensionsunderlag faslsliill L för 
kvinna och särskilt för man. Pensionsåldern inträder Yid UL

g:'mgen aY flen månad, under v ilken arbetaren uppnar en ley_ 

nadsåldcr a \' 60 år. Arbetare. som avgår ur stalens LFinsl ulan 
räl l al t komma i å l n j ulande a v pension enligt reglementet, är 

fdm och med avgången försäkrad till erhållande av uppsk jtt len 
livränta lill del belopp för år räknat, som enligt försäkritt"S
lcknisk hcrälming warar mol den inlj än la pensionen. Vi d be

räknin g av inl.J änt pension till ä mpas härvid en pensions<llde r 
av 6:-l [, r. 

l april 19:1-! tillka llades särskilda sakkunniga för all YPrk

s lä l la u tredning och avgi Ya förslag rörande nya bcslämmdser 
i fråga om pension för personal vid försvarsväsendeL Den 5 
december samma ~~r avgåvo dc sakkunniga silt betänkande. ELL 
relaterande a v dc sakkunnigas förslag i dess helhel skulle laga 
för slorl utrymme, varför jag inskränker mig till att omlal::t de 
viktigaste detaljerna, i vad de beröra marinen. 

Det föreslagna pensionsreglementet skulle äga tillämpn ing 
förutom på ordinarie inneh avare av beställning, vid vilken ut
går lön enligt löneplan i avlöningsreglementet för officerare och 
underofficerare samt civilmilitär bes tällningshavare på ak tiv 

sla l m. fL vid försYarsYäscndel, beställningshavare vid flol l::ms 
pol isl.:.h, naggkorpraler och högbåtsmän, jämväl å extra onli 
nari e tj äns tem an saml kvinnlig ekonomipersonal m ed lön enlig t 
av Kungl. Maj :l fastställd löneplan för civila och civilmilitära 

icke-ordinarie bcfattningsh a vare vid försvarsväsendeL 
Pens ionsåldern föreslås sänJ.::l till 50 år för kapten, löj lnant, 

underlöj ln ant (fänrik) sam l underofficerare av 2. och 3. graden. 
till 55 år för marinintenden t av 1. och 2. graden, mm·inunder
intendent samt musikdirektör, Lill 60 år för förste marinintcn

denl, förste m arinläkare, marinläkare av l. graden, förrådsfö -
vallare saml poliskåren tillhörande befattningshavare. 

Beställningshavare, som befinnes urståndsatt alt på t ill·
fredsställande sätt fullgöra s in a tjänsteåligganden, skulle av 

Kungl. Maj :t kunna förklaras skyldig att avgå från tjänsten, 
därest bes tällningshavaren uppnått en levnadsålder, som m ed 
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l 
··<>s t J ar unders tiger den fö r hans bes tällning stadgade pen-

10:::- • o • d . l 
· s{t ldern va··yid han skulle få komma 1 atnJutan e av SJU <.-

slon ' • · . 
ension m ed lägs t 75 °/o av hel pension. 

p J{ ung l. :Maj :l skulle vidare kunna medgiva rält till för lids-

ension åt beställningshavare, som Lidi gas l 5 år före uppnåendet 

~v pensionsåldern frivilligt avgår ur. Lj äns L Fört~dspensionen 
skulle utgå m ed hel ~tlderspcns i on rnmskad efter v1ssa grunder 
för olika kategorier beroende på a nta le t tjänsteår och levnadså r. 

Nuvaran de pensionsförmåner beslå av fyra delar, nämligen 
kassapension, fyllnadspension, pensionsförbättring och pensions

förhö jning. Enligt de sakkunnigas förslag skulle för varje löne 

grad fas lslällas ett bestämt pensionsunderlag med ett be.~ tä~.lt 
pensionsavdrag per år. P ensi onsunderlagen hava, ulom for 1?
negradcrna O l , Uo l , C l och C 9, något ökats i förhållande till 
förutvara nde sammanlagda pens ionsförm[mer, pensionsavdragen 

hava över lag avsevärt ökats. 
Beställningshavare, som avgår från tj äns ten utan rält att 

komma i åtnjutande av pension, föreslås erhålla uppskjuten 
livränta till del IJelopp för år räknat, som enligt försäkrings

teknisk beräkning svarar mot den inljänta pensionen. Vid be
räkni ng av intjän t pension skulle tillämpas en tjänsteålder för 
hel pension a v trettio år och en pension sålder, utgörande 63 år 
för bes tällning, beträffande vilken pensionsunderlaget ej över
stiger 2,436 kronor (O l, Uo l oeh 2 samt C 1-3), samt 65 år 

för a nnan beställning. 
För icke-ordinarie befattningshavare vid försvarsväsendet 

föreslås pensionsbestämmelser i huvudsaklig överensstämmelse 

med bes tämmelserna för icke-ordinarie tjänstemän i det av 
Kungl. Maj :l den 30 juni 1934 fastställda civila pensionsregle

mentet. 
Under ovanst~tende rubrik torde även den nya kungörelsen 

angåend e avskrivning av brist i s tatens förråd av proviant och 
fodervaror kunna hänföras, enär den berör lösen för överskott 

i provianluppbörd, vilken lösen för en uppbördsman, som väl 
förvallat sin upphörd, otvivelaktigt innebar en ekonomisk för·
mån. För proviantuppbördsmännen vid proviantförråd i land 
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upphävdes rätten till utbekommande av lösen för övcr~kot t i 
uppbörden redan från och med den l januari 1930. Ombord 
har emeller tid denna förmån biltills bibehållits . Ovannämnda 
kungörelse, som utfärdades den 9 november 1934 alt gälla från 
och med den l januari 1935, upphäver jämväl rätlen till lösen 
för överskott i proviantuppbörd ombord. 

Kungörelsen stadgar i övrigt att vederbörande uppbördslllan 
icke skall vara ersättningsskyldig för brist, som uppkommil till 
fö ljd av naturlig svinn i staten tillhörigt förråd av proviant eller 
fodcrvaror. Sådan brist skall avskrivas. Med naturligt svinn 
avses dels lagringssvinn, uppkommet genom intorkning, av
dunstning, avdammning, läckage och dylikt under lagringstiden, 
dels ull ämningssvinn, uppkommet genom mätning, vägning och 
spillning vid utlämningen. Vissa procentsatser h ava faslst~illts 

för olika varuslag dels för lagringssvinn dels för utlämnings
svinn. 

Instruktioner m. m. 

Den 7 juli 1934 h ar Kungl. Maj :l utfärdat ny instruktion fö r 
marinförvaltningen alt gälla från och med den l juli samma ar. 

De viktigaste ändringarna äro följande: 

Kameralbyrån, som förut sor terade under civilavdelningcn, 
har utbrutits från denna C'Ch blivit självständig. Till civilav
delningen höra alltså numera endas t registratorskontoret och 
advokatfiskalskontoret. Till kameralbyrån höra liksom förut 
bokslntskonloret, revisionskontoret och kassakontoret Vad som 
i instruktionen säges om avdelning gäller i tillämpliga delar om 
kameralbyrån. Som en konsekvens av uppdelningen har chelcn 
för civilavdelningen befriats fr ån föredragning av ärenden, som 
gälla föreskrifter angående marinens kassa- och redovisnint,s
väsende, och dessa ärenden hava i stället överflyttats på chefen 
för kameralbyrån. Den civila personalen, som förut vid behov 
kunde placeras till tjänstgöring från civilavdelningen på kame
ralbyrån och vice versa, har numera fastlåsts vid sina respek
tive detaljer genom en bestämmelse att förflyttning av mer eller 
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ll·11 dre tillfä llig natur av befallningshavare mellan civilavdelIl .. 

ningen och kameralbyrån bör ifrågakomma endast då dylik 
förfly ttning oundgängligen erfordras för arbetets behöriga gång. 
Kompe tensvillkoren för elen civila ordinarie personalen har även 
ändra ts med anledning härav. ?IIarinfönaltningen ägde förut 
att för denna personal såsom lwmpclensvillkor föreskriva av
lagd juris kandidalexamen ell er kansliexamen samt vitsordad 
kunskap i boldöring. Numera stadgas a lt marinförvaltningen 
för sagda personal äger föreskriva för ans tällning med tj äns t
göring å civilavdelningen avlagel juris kandidatexamen eller 
kansliexamen och för anställning med tj änstgöring å kameral 
byrån avlagd kansliexamen och vi tsordad kunskap i bokföring 
eller inför handelshögskola inom riket avlagd ekonomisk exa
men. I konsekvens med vad ovan nämnts har i den nya in
struktionen även stadgats a ll, vid förfall för chefen för civil 
avdelningen, hans ämbete skall uppeh{lllas av civilavdelningen 
tillhörande tj änsteman samt vid förfall för chefen för kameral
byrån, hans ämbete uppehållas av kameralbyrån tillhörande 
tjänsteman. 

Inom m arinfönaltningcn hava lvå nya kontor ti llkommit, 
nämligen elt för industriens krigsorganisation och ett för tek
nisk revision. och föreskrives a ll å dessa kontor skola tjänstgöra 
erforderligt an tal officerare, underofficerare, civilmilitära tjäns
temän samt ciYila befattningshavare enligt av marinförvalt
ningen fas tställd fördelning. För dessa kontor s tadgas: 

Kontoret för indus triens krigsorganisation 
biträd er respektive chefer för marinförvaltningens avdel

ningar i fö rberedelser för nödiga beställninger vid krig av krigs
fartyg, förändringsarbeten å handelsfartyg för krigsbruk, inven
tarier och förbrukningsartiklar; sam t 

bereder allmänna ärenden rörande industriens krigsorgani
sation och därmed sammanhängande mobiliseringsinkallelser av 
vid enskilda verk och fabriker anställd värnpliktig personal. 

Föres tåndaren för kontoret utses av marinförvallningen. 
Ban är föredragande i allmänna ärenden rörande industriens 
krigsorganisa tion och deltager som marinförvaltningens repre-
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sen tant vid förekommande samarbete med andra centrala n1y11_ 

digbeler i hithörande frågor . 
Kontoret för teknisk revision utför enligt av marinfönaiL

ningen utfärdade föreskrifter och av vederbörande avdelnings

chef meddelade erforderliga direk tiv under ledning a,· en av 

marinförvallningen u tsedd m ilitär eller civilmili tär föresl andare 

för detsamma granskning i tekniskt hänseende av till mari n

förv~llningen inkommande förråds- och medclsredogörelser. r 
den u tsträckning, marinförvallningen bestämmer, verkstillles 

sådan granskning till viss del {t respek live avdelninga r eller 

med biträde av å desamma t jä nstgörande personal. 

I konsekvens med dessa kontors inrättande har chefen för 

nautiska avdeln ingen befriats fr ån handläggning av ärenden 

som ang~t industriens krigsorganisation och därmed samman

häugande mobiliseringsinkallelser av vid enskilda verk och 

fabriker ansliilld värnpliktig personal, och samtliga chefer för 

de tekniska avdelningarna hava befriats från ärenden, som angå 

granskning av förråd sredogörelser samt granskning i tekniskt 

hänseende av medelsredogörelser och u larbetande av slaLi-;tik 

däröver. 
I övrigt hava även en del andra ändringar vidtagils belriif

fande de olil.;:a avdelningschefernas åligganden, nämli gen : 

för chefen för minavdelningen h ar tillkommit ärenden an

gående hydrofon- och luftlyssningsmaleriel; 

för chefen för nautiska avdelningen ärenden ang:'l ende 

signals lrålkas lare, gyrokompass-, ekolod- och logganlä ggningar 

samt för naut iskt bruk avsedda und ervatlenssignalmollagare, 

fotografimaleriel, stalens sjökrigshistoriska samlingar ävensom 

förhyrning av personal ; 
för ch efen för fortifikationsavdelningen ärenden, som angå 

konstruktion och nybyggnad samt underhåll och vård aY till 

örlogsstationer hörande hus och andra byggnader jämte bygg

nads- eller kaserntomler, med undantag av örlogsvarv och ör

logsdepåer samt till dem hörande arbetarbostäder i den omfail

ning marinförvallningen beslämmer (tillhörde förut ingen.iör

avdelningen fastän detta ej var upptage l i instruktionen), äY''n-
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salU ärenden som angå hyresersällning för marinens Ljänsle

]Jostäder och för andra by ggnader och områden, vilkas under·

]låll oc.h vard tillhöra avdelningens verksamhelsomr~tde (ankom 

förut på intendentavdelningen faslän delta ej var upplaget i 

instruktionen); 
för chefen för ingenjöraYdelningen ärenden, som angå kon

strukti on och nybyggnad sam t underll~Lil och v~trd av Lill örlogs

varv och örlogsdep[ter hörande hus och byggnader jämte ar

betarbostäder i deu omfatlning marinfönaltningen bestämmer. 

ävensom ärenden som angå marinens skifferoljeverk och olj e

fabriker, hyresersä ttningar för marinens arbetarbosläder och för 

andra byggnader och områden, vilkas underh~tll oc.h v:Jrd till

höra avdelningen s verksamhetsområde, anställnings-, avlönings

och arbe tsförhållanden m . m. för arbetare vid marinen; däremot 

har denne avdelnin gschef befriats från ärenden som angå far

tygsinventarier tillhörande den elektriska upphörden i vad be

rör eidledningsmaleriel och för nautiskt bruk avsedd elek trisk 

materi el ävensom från ärenden angående till örlogsstationerna 

hörande byggnadslomter; 
för chefen för intenden tavdelningen ärenden, som angå 

marinens förrådsverksamhel beträffande de förnödenheter, som 

enligt instruk tionen ankomma på avdelningen att anskaffa och 

övervaka, ävensom förrådsverksamheten i allmänhet, för så vilt 

icke ärendena t illhöra kameralbyrån. 
Vidare har i den nya ins truktionen bestämts att chefen för 

marinför valtningen skall vara av flaggmans grad (kunde förut 

även vara kommendör). 
P å grund av tillkomstei1 av inspektör för minsvepnings

väsendet har denne i frågor, som beröra minsvepningsväsendet 

och undervattensb:'ltsj aHtj äns len samt hjälpfartygens utrust

ning och bemanning vid krig, inom marinförvaltningen fått 

samma befogenhet som inspektören för undervattensbåtsvapnet 

i honom herärande ärenden. 
F rågor, som av flygstyreisen hänskjutas till marinförvalt

ningen rörande flygindustriens krigsorganisation, flygstationer 

samt konstruktion av flygplan jämte beväpning och utrustning, 
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vilka äro avsedda för sådana flygforma tioner, som skola till. 
delas eller operera tillsammans med marinen, skola beredas Gch 
föredragas av chefen för den aYdelning, till vilken desamma På 
grund av ärendets natur närmast höra. 

I sammansättningen av marinförvallningens plemnn har en 

del jämkningar företagits. 
Om såväl chefen för marinförvaltningen som hans sl~'tlltörc

trädare av omständigheterna skulle nödgas samtidigt vara iran
varande stadgas att den avdelningschef, som därtill erh ,tller 
chefens uppdrag, skall inträda i utövningen av chefens ~tli gg:m

den, så framt KungL Maj :t icke annorlunda förordnar. 
Be träffande samråd i ärenden med andra mynd igheter har 

tillkommit 
a tt chefen för kustflottan skall närvara i fr ågor rörande 

plan läggning av ny fartygsansl,affning eller vik tigare föritud
ring eller u trangering av äldre fartyg, som avses ingå i l'iler 
tillhöra kus tflottan, 

alt samråd skall äga rum med flygstyreisen i ärenden rö
rande å örlogsfartyg eller kustfästningar erforderliga anord
ningar för bandhavande av flygp lan med beväpning och ull us t
ning. avsedda för sådana flygformationer, som skola till rlclas 
eller operera tillsammans med marinen. 

Enligt den gamla instruktionen skulle ärenden, vari luJa
mot fattat beslut, undertecknas »för KungL :Marinförvallningen, 
av vederbörande ledamot och övriga utgående expeditioner un
dertecknas »på KungL Marinförvaltningens vägnar» av ämbets
verkets chef. 

Enligt den nya instruktionen skall expedition i ärende. yari 
ledamot fatlat beslut, undertecknas »P å KungL lVIarinfönali 
ningens vägnar» a v Yeclerbörancle ledamot. Expedition i är c n de, 
i vilket vid föredragning i m arinförvaltningens plenum eller 
inför ämbetswrkets chef åt ledamot uppdragits att verkställa 
dän ·id meddelat beslu t, skall underleeknas av denne ledamot 
»Enligt KungL Marinförvaltningens beslut». övriga utgående 
expcdi tioner skola under leeknas av ämbetsverkets chef. Tele
gram fick förut enelast under tedm as )> marinförvaltningen » men 
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Jllå nu även undertecknas med äm.betsverkets inregistrerade 

telegramadress -
)> ö ver Yarning må klagan icke föras )> stadgades i den gamla 

instruk ti onen. Denna passus har utgått i den nya. 

Genom beslu t den 30 april 1926 hade Kungl. Maj :t förordn a t, 
att vad i gällande instruktion för sjöforsvarets kommandoexpe
dition stadgades om expeditionens befattning med militära 
frågor rörande sjöförsvaret skulle i tillämpliga delar tillsvidare 
gälla även beträffande mi litära frågor rörande flygyapnel. 

Sf1som tillägg till ifrågayarandc föreskrift har Kungl. i\Iaj :l 
genom beslut den 15 juni 193-l förordnat, att den till tjänstgöri ng 
inom sjöförsYarels kommandocxped i tio n kommenderade rege
men tsofficeren ur flygvapnet skall p~t eget ansvar bereda och 
inför chefen för Iörsvarsclcparlemcnlet föredraga dc flygvapnet 
berörande lwmmandomålen, och skall hän-id för bemälde offi
cer i till ämpli ga delar lända till efl crrä llelse vad i gällande in
struktion för sagda kommandoexpecl i L i on finnes stadgal be
träffande chefens för exepcdilionen befallning med ärenden , 
som röra sjöförs'mret. 

Med anledning av att mariningenjörskadellernas utbildnin g, 
för vilken här nedan under rubriken »personalens utbildning )) 
kommer aLL närmare redogöras, LliYi l förlagd till sjökrigsskolan, 
har s[tclan ä ndring genom nadig kungörelse den 22 juni 190-± 
vidtagils i instruktionen fö r m arinunderYi sningskommission, all 
marinöverdi rektören skall ing[l s~tsom medlem ay kommi ss ionen 
vid behandling av ö_renden, som röra mari ningenjörsl,adcller. 

Personalens ulbihlning. 

\Tid sjöhigsskolan har a sjöoff icerslinjen och kustar tilleri
linj en s[tsom läroämne lillkommil luflkrigskonst, och särskild 
lärare förordna ts i delta i.imnc. I anslutning härtill har regle
mentet för sjökrigsskolan ändra ts. 

För att kunna ans tällas sf1som omnämnd lärare fordras all 
antingen vara sjöofficer eller kustartilleriofficer och hava 
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tjänstgjort Yid flygvapn l i flygtjänst under minst -1 Cu· eller 
ock yara Idm marinen till flygvapnet överförd officer. 

Den 22 juni 193-± har Kuugl. Niaj :l faslslällt nya besi ii!n

melser ang~tende mariningenjörkårens rekrytering. Benämnin

garna mariningenjörselev, slipendiat och ex tra marmmgLnjör 

utgå, och benämningarna mariningenjörskaclell och marinu n

deringenjör tillkomma. 
l-ieträff::mde antagning och utbildning m. m. av m arinin

genjörskaele ller stadgas i korthet följande: 
Marini ngenJörskaclellerna tillhöra marinens l;acleltki'u·. De

ras utbildning försigg:'tr dels i för dem ordnade kurser i l,md 

eller ombord å fiollans fartyg, i allmänhe t gemensamt med 

sjökaele ller och m arinintenclen lskadel ler, dels under av clwfen 

fö r sjökrigsskolan meddelad tjänstledighet vid privat nn eller 

verkstad. I kommandoväg beslämmes varje år det antal r la

riningenjörskadctter, som för åre t må an tagas. 
För all kunna antagas till mariningenjörskadett fordras 

s tudentexamen å realgymnasium med minst vilsordd godkmd 

i modersmåle l, matema l i k, fysik och kemi samt i el l av ämnvna 

tyska, engelsl'a eller franska, ävensom betyg eller intyg om 

färd ighet i teckning, eller studentexamen å latingymnasium 

mec! molsvarande vi tsord i modersmålet och i elt av ämuena 

tyska, engelska eller franska samt d~i.rjämte fyllnadsprövn in g f1 

realgymnasium med minsl vitsordet godkänd i matematik, f.1·sil; 

och kemi saml intyg om färdighet i teckning. 
Utbildningen såsom mariningenjörskaelett omfattar en lid 

av omkring elt och ett fjärdedels år och är uppdelad i 
rekrylkurs i land och ombord tillsammans med mol~ , ::t 

rancle lmrs för sjökaeleller oml,ring l juli-30 september an
tagnings~t ret; 

varvs- eller verksladspraktik vid privat varv eller verks lad 
oktober första året- mars påföljande år; 

försla ingenjörskurs i land eller ombord omkring 1 april
lO maj andra året; samt 

andra ingenjörskurs ombord omkring 10 maj- slulel av 

augusti andra året å fartyg, så vilt möjligt där sjökaeleller 
samtidigt genomgå andra sjölmrs. 
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Ivfariningenjörskadett, som med godkända betyg genomgått 

föreskriven utbildning, avg{tr fr ån sin anställning vid marinens 

],ade ltkår. 
Beträffande an tagning och utbildning av mariningenjörs· 

aspi ranter stadgas i l'arthet följande : 
Till mariningenjörsaspirant vid mariningenjörkåren anta

ges den, som med godkända betyg genomgått för mariningen

jörskadett föreskriven utbildning och som förhinner sig alt be

driva studier vid tekniska högskolan och idka praktik vid varv 

eller verkstad m. m. enligt särskilt upprälmade bestämmelser. 
Under tredje eller fjärde årskursen vid tekniska högskolan 

kommeneleras aspi!·ant till genomgående a v en specialkurs i 

krigsfartygs konstruktion. 
Avg~mgsexamen från tekniska högskolan skall vara avlagd 

före den 15 oktober under själle året av den för mariningenjörs

kade tt och mariningenjörs~ ~ t1iran t tillsammans förutsatta ut

bildningstiden . 
Under en tid av omkring 11 veckor frfm hörjan av juni till 

slutel av augusti tredje ~1ret anordnas en tredje ingenjörskurs, 

avsedd för aspirantens utbildning ombord. 
Under sommaren fjärde året kommenderas aspirant iill 

fjärde ingenjörskurs såsom arbetare vid ingenjördepartementet 

å fl ottans varv, och under sommaren femte året kommenderas 

aspirant till femte ingenjörskurs å jagare. 
Beträffande antagning och utbildning m. m. av marinun

der ingenjörer stadgas att högst lvå mariningenjörsaspiranter, 

som med godkända betyg och ptt stadgad tid genomgått före

skr iven kurs vid tekniska högskolan jämte ovannämnd special

kurs rörande krigsfartygs konstruktion samt med godkända 
vitsord fullgjort tredje, fjärde och femte ingenjörskurs enligt 

ovan, årligen bliva förordnade a tt under en tid av ett och elt 

halvt år vara marinunderingenjörer med unelerlöjtnants tjänste
klass. 

lVlarinunderingenjör, vilken i denna egenskap under 18 må

nader tj änstgjort vid flottan, utnämnes lill mariningenjör av 2. 

graden i flottans reserv och är berättigad alt söka ans tällning 
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såsom mannmgenJor av 2. graden Yid stammen, därest han 

efter utnämningen i resenen under mins t 18 månader innehaft 

anställning såsom arbetare, ritare eller ingenjör Yid stöne 

skeppsvarv eller verkstad, där fart?g byggas eller sjömaskiner 

tillverkas. Han i:\ r, s ~n·ida han fortfarande arbetar uti den 

tekniska delen a\' skepps- eller maskinbyggnadsingenj örens 

vrke, intill h-lida 35 år berä tti gad söka oYan nåmnd anslälln ino 
c c 

t> 

vid mariningcnjörk[u·ens stam. Den som utnämnts till m arin-

ingenjör av 2. graden i flottans reserv kan under Yissa Yillkor 

erhålla s tipendium för alt därigenom heredas möjlighet att öka 

sin kompelens för inträde i mariningenjörkårens slam. 

De som hörjat sin utbildning enligt de äldre besl~immel

serna skola fullgöra sin utbildning enligt desamma. 

Förutom Yad som tidigare såsom en följd a\' förpHi gnads

sakkunnigas utredning upptagits beträffande marinintendente r

nas och inlenclentlwdellernas utbildning har genom särskill na

digt beslut medgiYits, att marinintendentskadetter (2. in t:..·n

denlskursen) finge under tiden den l -den 31 augusti 193-i lle

ordras till ulbiJduing Yid armens kommissarieskola. }\ysi JdC11 

är att sö],a L't denna utbildning permanent. 

I\'ya bcsliimmelser ang~1ende antagning, utbildning, ::nlö

ning m. m. aY resenintendentskadetter haYa fastställts genom 

nådigt brev den 13 april 193-1. 
Dc skilja sig från dc förut gällande bestämmelserna däruti. 

att utbildningsliden ö],als från ett och ett fjärdedels år t ill 

omkring elt och ett haht [u·. Den ökade tiden har lagts pa 

reseninlendenlskursen. Denna ägde förut rum endast i h nd 

under tiden omkring den 10 maj till omkring den 10 okt ner 

{u·et efter anlagnigs:lret. Xumera har kursen uppdelats alt 'iga 

rum dels ombord å kadettfartyg under tiden omkring den 10 

maj till omkring den ] 5 augusti dels i land under tiden fran 

dagen ef ter avgfmgen fdn kadettfart~·get till omkring den 15 

december. 
Enligt kungl. breYen den 2-± mars 1927 med hcslämm ehCJ 

i fråga om studiestipendier till underbefäl (underofficerare) ' id 

flottan för utbildning till officerare, den -± september 1926 n-
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gående antagning, utbildning m. m. av resenkadetter vid flot

tan och den 17 februari 1928 angående antagning, utbildning 

JU. m. av reservkadetter Yid kustartilleriet stadgades att korpral, 

flaggkorpral, underofficer (underbefäl), som blivit antagen till 

J,adetl (reservkadett) skulle meddelas avsked från sålunda in

nehavd bes tällning. Likaledes stadgades i kungl. kungörelsen 

den 24 mars 1927 angående antagning och utbildning av kust

artillerikadeller. all den, som vid antagningen vore underofficer 

eller underbefäl, skulle meddelas avsked från sålunda innehaYd 

befattning. Dessa stadganden hava upphävts genom nådiga 

heslut den 28 september 193-± och i stället har föreskrivits, att 

vederbörande skola beviljas tjänstledighet under utbildningen 

till officer m ed aYslående, så framt ej Kungl. Maj :t för särskilt 

fall beträffande beställningshavare med försörjningsplikt an

norlunda förordnade, av samtliga dem eljest tillkommande 

avlönin gsförmåner. Befordran till officer skall innebära avsked 

från förut innehavd beställning. 

Genom nhdigt brev den 12 januari 1934 har Kungl. Maj :t 

medgivit att kockar och hovmästare intill utgången av budget

året 1933-193-± finge, i den mån utbildningen icke lämpligen 

kunde ske vid marinens egna anstalter, såsom elever utbildas 

vid privat malinrättning å eller utom stationsorten mot den 

ersättning och på de villkor i övrigt, varom avtal av vederhö

rande stationsbefälhaYare kunde träffas. Detta medgivande har 

sedermera genom nådigt brev den 22 juni 1934 förlängts att 

gälla även för budgetåret 1934-1935. 

Genom g. o. den 19 mars 1934 bemyndigades chefen xor 

kustartilleriet alt, utan hinder av bestämmelserna i reglementet 

fö r kustartilleri els skolor och övningar och vederhörliga utbild

ningsinstruktioner, under övningsåret 193-± låta på försök till

lämpa Yi ssa ändringar i utbildningsorganisationen vid kustar

tilleri et, i huyuclsak omfallande ny skolorganisation vid m·tille

riavdelningen samt viss utvecklad specialisering vid manskaps

utbildningen. 

Försöken skulle i stol'l selt avse 

viss koncentration aY utbildningen för olika utbildnings-

Tidskri ft i Sjöviisendet. 34 
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kalegor·ier av manskap el [t de för dem vikligas le u lhi ldn ings
grenarna, 

ökad specialisering vid manskapsutbildningen del<; t-~·n 0111 
differentiering av dc vämplikli ga eldledningsmännen uti signa
lister, miltmanskap och övriga eldledningsmän, dels geuo1u 
koncentration av änmesomfångcl inom vissa ulbildningsgreuar 
på del för olika manskapskategorier väsentliga, samt 

en förändring i skolorganisationen beträffande ar lilleria v
delningen, främst innebärande ell sammanförande ay utbild
ningsenheter och utbildningskategorier med likarlad utb ildning 
under gemensam ledning, dock utan öYergivandc av den ,.\lll
lande grundprincipen om kompaniet som ulbildningsenhel. 

Genom dessa åtgärder samt genom skarpare preciser ing av 
utbildningsmålen åsyflades i stort se ll att vinna önskYiinl yt
terligare anpassning av utbildn ingen efler krigels krav. 

Sedermera har genom g. o. den 11 oktober 193-1 chefen Iör 
kustartilleriet bemyndigats all fortsälla försöken j ämv ~il under 
[u- 1935. 

Förvaltning. 

Förutom de förvaltnings~tlgärder, som ovan relaterats och 
som vidlagils såsom en följd av de förplägnadssakkunnigas ut
redning, torde följande böra framhållas . 

I föregående årsberättelse har ingående redogjorts löt de 
föreskrifler beträffande kassaredovisningen i land och ombord, 
som med Kungl. Maj :ls medgivande anbefallts all tilhuupas 
oavsett gällande reglemcntsföreskriflcr. Marinförvallningen !tar 
i november 1934 avgivit underdånigt förslag till erfordertiga 
reglcmcntsändringar i RM I och III i berört hänseende, Jllen 
ändringarna hava ännu ej fastställts av Kungl. Maj :L 

I anslutning till bestämmelserna i Rl\1 II ~§ l 02: 2, 11 7: l e, 
155 och 192: l har marinförvallningen den 12 april 1934 ut
färdat bestämmelser angående marketenterirörelsen ombord a 
flottans fartyg att på försök tillämpas. 

Bes tämmelserna innefalla de taljerade föreskrifler för dels 
fartygsintendentens eller marken lcnleriofficerens ävensom lll r-
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]zen tenlcri upphördsmannens {tliggandcn belr~iffande tillsynen 
över och redovisningen för markenlenleriet och dess tillgångar, 
dels hm anskaifuingar ay Yaror för markenlenleriet lämpligast 
bör ske, dels hur anskaffning aY senis- och kökseffekter bör 
tillg~t och hm desamma skola handhavas, dels vilka böcker som 
skola föras och hur de skola föras, dels hur inYenlering av 

111arkenlcnlcriels tillgångar skall äga rum och hur revidering 
av räkenskaperna skall ske. 

Bcslämmelsema hava i stort sell utfallit till belatenhel och 
marinförYallningens avsikt är all med det snaras te fastställa 
desamma med vissa smärre jämkningar, föranledda av dc 
ön sken w l. som framställts a\' myndighelerna ombord. 

För vinnande ay likfonnig Lillärnpning av föreskrifterna i 
Rl\ [ II angaende u!Himning av pro ·iant från fartygets förrad till 
mässar har marinfönailningen den 10 januari 193-l föreskrivit, 
alt beträffande öl skall iakttagas, a ll ul lagel begränsas till högs t 
% liter per m~issmedlem och dag. 

Säkcrligen borde i denna årsberättelse hava redogjorts för 
ytterl igare en hel del föreskrifler och kungörelser, exempel vis 
kungörisen den 2! juli 19:l-± angående uppskov med inställelse 
till vårnpliklsljii.nslgöring vid mobilisering för sådana värnplik
tiga, vilJ,as atwändning i civil sysselsältning är oundgängligen 
nödvändig för att trygga stalsliYcls jämna g~mg eller undvika 
mera allmänt kännbara rubb1;ingar inom samhället eller för alt 
upprä tthålla verksamheten vid verk eller företag, som prövas 
vara av synnerl ig vikt för riJ,els militära eller ekonomiska för
svarsberedskap, den s. k. uppskovskungörelsen, ävensom en del 
ändringm i inskrivningsförordningen m . m. D[t emellertid del 
sidantal, som Etr disponeras för denna ftrsberii.llelse, redan nftgot 
översl,rid its, anser jag mig härmed böra avsluta densamma. 
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MEDDELANDE FRÅN MARINHABENS SJÖHISTORISKA AV DELNI NG 
N:r 7. 

====================================================~ 

Striderna om Hottans förläggning 
på 1680::talet. 

AY G. Unger. 

Genom ell av de bekanta kungabreven fr ~m Ljungh: av 

den 5 december 1679 hade konung Karl XI vi sserligen högt id

ligen förklarat, all han »cm ktat nödigt alt härefter låta J,;iua 

flo lian i Karl sl:rona, vilken ort här funnit särdeles väl sitw :1d 

och därtill uli en och annan mi llo bekväm och lägli g», i S'lm· 

band vanned för den nya s ta tionens utbyggande lämpliga J'l:l 

terialier omedelbart började nedtransporteras från stockhol ns

varvet, och arbetena på h annmens befäs tande med all l .tft 

igångsalles. Men del skulle snart nog Yisa sig, att grunden ti li 

den nya örlogss tationen alls icke Hig så fast murad, som orda

lagen i den åberopade ukasen syntes vilja angiva. · 

An m. Underlaget till här föreliggande redogö relse har i 'ad 

rör däri refererade planer på flottans -förflyttning till K almar s ;. _uH 

som undantagslöst hämtats ur Flottans handlingar i R a sam ,]et 

därstädes tillfälligt deponerade .Tohannishusarkivet. Rörande Ll <' ti •l 

efter annan framförda projektet på flottans återförande till 81 Pck 

holm står däremot mycket litet att hämta ur brevväxlingen nH an 

våra myndigheter utan har förf. härutinnan i stort sett varit lui u

visad till det danska sändeb udets rapporter i detta ärende Yilka ;i ro 

återgivna av Fryxell i Handlingar rörande SYerig·es historia. Llel IL 
Vilke:!l vederhLiftighet som kan tillerkännas dessa rapporter är !Jiu+ 

vis S\'å rt att a,-göra. men i Yark fall motsägas dE' ej a' själn1 'iu 

delseförloppet. 
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Starka intressen av skilda slag hade redan från första stund 

rest sig m ot flottans bortflyttande fr ,\n huvudstaden, men så 

]änge Gyllens tierna levde, var dennes inflytande hos konungen 

så stort, atl opposi tionen ej förm~1dde göra sig hörd; man av

vaktade nu endast något tillfälle alt kunna åleruppL:1ga striden 

under gynnsammare villkor. E lt s:'1dant inträffade redan på 

sommaren 1680 genom Gyllens liemas bråda frånfälle, varvid 

intri gerna mot Karlskrona fingo ny far l. »l\Ian söker nu göra 

åtlöj e av Gyllens tiemas förslag aU utvidga Landskrona och för

lägga flott an till Karlskrona », inrapporterade sålunda vid denna 

tid det danska sändebudet Juel till Köpenhamn. 

I stort sett kan man säga, a lt det österrikiska partiet bland 

rådsherrarna och främst bland dem Hans \Vachtmeister, på det 

kraftigaste understödd av sin svåger kanslipresidenten Bengt 

Oxenstierna och sin tillkommande svärfar fältmarskalken von 

Ascheberg, slog Yakt om den nya anläggningen, under det att 

det franska parliel, bland vars talangfullaste förespråkare 

märkles statssekreteraren, sedermera kungl. r ådet, Erik Lind

seböld höll före, a tt Stockholm ej bort övergivas. Till den se

nare åsikten torde sjöofficerarnas flertal av lätt insedda skäl 

hava anslutit sig, vilket emellertid var av föga betydelse i denna 

dragkamp - del fria ordet Yar då ännu ej uppfunnet! 

Den anonyme förfa ltaren till Aneccloles cle Suede stod helt 

på det fran ska partiets sida. Gyllenslierna, säger han, flytlade 

floHan från Stockholm, där hon under konungens ögon låg i 

den säb·asle hamn i Yärlden, och lät förlägga henne eller sna

rare gömma henne till »en eländig mörk och obekYäm ort» för 

att förskaffa sin kära vän \Yachtmeister styrelsen och på så 

sätt se sig i s tånd att även behärska flo ttan. Efter att på ett 

lika lättvindigt sä lt hava skärskådat Trotsö hamnens för- och 

nackdelar, slu tar författaren med att förklara, att härmed må 

vara, hur det Yille, »så har denna kåk kostat många tunnor 

guld, Yilka kunnat användas att bygga flera sköna örlogsskepp, 

och hade den gamla hamnen kunnat vara god nog, till dess 

flott an blivit satt i gott stånd. När man är rik, går det för sig, 

eljes icke». Ovederhäftigheten hos anekdoternas författare är 
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ju u ppenbar, och hava hans utgjutelser endast för l.;_mitJsans 

skull h är refererats. 
I nautiskt ayscende hade ej ens pla tsens argaste Yedersa

karc något a ll erima mot Karlskrona - alla erkände ham nens 

enastaende goda beskaffenhet - ulan riklade sig amniirl-nin

garna i huYudsak mol a ll platsen Yar omgiYen ay olrogrw un

dersåtar, a ll tillförseln dit av allehanda förnödenhe ter läll kunde 

avskäras saml att en fiende läll nog kunde sä LLa sig fasl p: 1 de 

kringliggande öarna och därifrån ruinera saYäl fJoll a som 

varvsanläggningar. 
A molsalla sidan tillmälte man give tvis icl\e dessa oliigl n

heler någon avgörande betydelse, särskilt vid en jämförelse med 

de s tora, i öppen dag liggande strategiska fördelar s la l i ou ens 

läge i övrigt erbjöd vid krigiska förYecklingar mol Dannwrk. 

som ju på den tiden var Yår enda motslåndare i Östersj ön. 

Pnder dc första {rren pf1 l GSO-Lal eL pågingo även den 'lya 

sta li ones ulb)·ggnad och }Jefäslande ulan n~1gra störningar >ch 

jämsides h änned fortgick SlockholmsvarYc ls anuslning uch 

full s tän d iga demobilisering, som redan h 1G81 aYsluladc~. i 

samhand Yan:ned amiral iletels kansli och räkenskapsYäsende 

överfly tlades Lill Kalmar - n ~tgra läm pliga lokaler stodo iiunu 

ej till förfogande i Karlskrona. 
Snart nog skulle förhållanden emeller tid inträda, som skulle 

giva Karlskronas motslåndare ny luft under vingarna, Yari

gcnom striden om den nya sta ti onens vara eller icke vara kom 

att blossa upp med förnyad kraft. 
An ledningen härtill är a ll söka i de oroliga och för n rt 

land s:\ brofyllda politiska förhå llanden, som blivit en fnljrl 

av Sveriges nu Ycrksläl1da öYerg<i ng fr ~m del franska Li ll de l 

österrikiska partiet, i samband varmed såYäl Danmark ~om 

Brandenburg slutit upp Yid Frankrikes sida i förhoppning att 

härigenom bl iYa satta i tillfälle a tt reYidcra fredsvillkoren irtl!l 

1679. 
Redan på nyåret 1682 hade holande moln av denna anled

ning sl,ocka l sig Yid horisonten, yJika bl. a. föranledde Karl alt 

i slulel av fehruaTi d. <1. anbefalla flottans ulrus lande och liir-
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Ja .. 0 o·ande på Karlskrona redd. Orosmolnen fördelade sig emel-
""' lertid för tillfä llet och flo llan kunde <i.Ler inläggas i hamnen. 

Men Yida allYarli garc blev läget följande å r, sedan en fransk 

eskader under amiral dc P revilJes befäl i juni anlänt Lill Köpen

hamn som förs tärkning till den likaledes krigsrustade danska 

flottan, och man fruktade för all denna förenade styrka genom 

ett has tigt anfall på Karlskrona skulle söka förstöra den dä r 

Ji ggande sYenska flottan. I varje fall hade man sig bekant, 

att konun g Ludvig länmal sitt medgivande Lill cLL dansh.L-

brandenburgskt anfall på Sverige, varför frams tällning gjordes 

till Generalslaterna om traktatsmässigt utlO\·aL unders löd i form 

av en hj älpflotla. 
Som vid dc franska och danska fJoltornas förening någon 

holländsk eskader emeller tid ännu icke avhörts, fatlades ko

nungen, i betraktande av Karlskronabefästningarnas alltjämt 

ofullbordade sbck, av den allra li-digaste oro för sitt nyskapade 

sjövapens säkerhet och anmodade med anledning därav den 5 

juli vVachlmeister a lt m ed de andra amiralerna på den nu Mer 

sedan tidi gt på våren ruslade floLLan taga i övervägande, vad 

som för dennas säkraste skydd vore att göra »eftersom utav 

all a oms tändi gh eter och ankommaudc efterrä ttelser icke an

norledes kan an tagas än a lt den danska och franska flottan 

deras d essesin h ava på Y~11· flotta i Karlskrona all kunna den

samma !·uinera '' · I brev av 7 och 9 juli upprepade konungen 

denna sin befall ning. 
Vid del sammanträde, som för fullgörande av berört upp

drag den 9 juli hölls ombord på flaggskeppet Sverige å Karls

krona redd, anfördes av de tillslädesyarande flaggmännen i 

huvudsak följande. 
Schoulbynach lcn Borg, vilken S ~1som yngst i tjänsten först 

YUrade sig, höll före, atl ;> där fiollan Yar i Kalmar, den låge 

sälu-are dän. Amirallöj lnanten Johan Clercl~ ansåg tvärtom, 

att den Yar hältre sl-:.yddad i Karlskrona »efter tämligen god 

anstall redan är gjord till flottans defension». Viceamiralen 

Ankarsliem rt anförde som sin åsikt, att flottan låg så säker i 

if<arlskrona som i Kalmar; vore del nödvändigt för flottan att 
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lämna hamnen, clroge detmins t en m Cmad a ll bereda henne här
för och en utsegling, utan a lt den vore i erforderlig grad r us lad 
skulle utsålla flottan för de störs ta faror. Viceamiralen va~ 
Roscn[elcll lämnade säkerhelsfrågan öppen men avraclde be
stämt frän el t u tlöpande, imian flottan var »hel klan . För 
föreningen med holländarna låg den i varje fall bäst Li ll, där 
den lög. Amiralen Siöb!ocl ans~1g , atl fiol lan »låge så siitcr i 
Kalmar som här till dess defension»; visserligen låge fioLLan 
mycket trångt (!J i Karlskrona och vore unelerkastad fa ra för 
landstigning, emedan holmarne lågo så nära, men till SJÖss 
borde den i varje fall ej gå, förr än den var förseeld med m:~n
skap och annan nödtorft, »efter man här har gjort en och annan 
författning för dess säkerhet». Amiralgeneralen \Vachl mct!:iler 
slutligen höll likaså före, att flottan låge lika säker i Karlskrona 
som i Kalmar, »sedan man till dess defcnsion haver på allt ;;ätt 
gjort både till lands och sjöss :behörig anstalt och författning». 
I likhet med de andra amiralerna avstyrkte han på det bcslam
dasle flottans utlöpande, innan den försetts med nödigt man
skap och annan nödtorft, »sältande sig i så måtto utur dc kon
eepler, <;om man om denna ortens defension faltal haver, varav 
denna staden, som nu nyss begynter är, skulle råka ut i tc1Lal 
ruin och undergång». Som y lledigare ett skäl för flottans k\·ar
blivande anförde vYachtmeister, att man ej borde lämna 2 på 
Vämövanet uneler byggnad varande skepp å t sitt öde. 

En <;ammanfaltning av detta rådslag giver vid handen, att 
en av flaggmännen gav Kalmar företrädel och en annan Karls
krona, under del att tre ur säkerhetssynpunkt tillmälle dc b,tda 
platserna samma värde; en slutligen lämnade denna fråga op
pen. Alla vore dock ense om a tt ett brådstörlat utlöpande, utan 
aU flottan va r fullt ruslad och bemannad, måste inför m öjlig
heten att bliva anfallen av elen dansk-franska fiollan belral.;.Las 
som ett vågspel. Den av \Vach lmeister till konungen översända 
redogörelsen för »krigsrådet» å Sverige utmynnade ock i ett 
bestämt avstyrkande av fiollans överflyttande till Kalmar. 

Samma dag som amiralernas öyerläggning ägde rum 
Karlskrona, dryftades fr~1gan jämväl av konungen i rådet 
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Stocli:holm. Hi t hade inkall a ls viceamiralen Guslcw Sparre, som 
obetinga t gav företrädde [lt Kalmar, unelerstrykande hurusom 
»fienden tvenne resor t illförne hade försökt alt allackera IL 
Maj :ts fJ olla därstädes, men in le l kunnat uträ tta ». Vid elen 
kommande diskussionen framhöll hl. a. riksmarskalken Johan 
Slen bock, a lt om \Yach lmeislcr ej erhöll bestämda order att ga 
till Kalmar, han »opinialer torde vilja bliva vid den or ten, h an 
så mycket haver cslimcral och därigenom riskera h ela fJollan, 
varav stor fara kunde hända», vartill konungen genmälde, alt 
del ingalunda ankom på \Yachlmeisler ensam a tt falla beslut 
i ärendet, ulan skulle han därum delgöra m ed de övriga lfagg
männen, »dock kunde väl hända, a lt han Lorcle intet sköta om 
vad de rada, Lagandes exempel av det, som skedde vid slaget i 
Skåne vid Lund, där alla generalspersonerna voro mol slaget 
den gången! » 

Som resultat av öwrläggningen beslöts alt till \Yachlmeis
ter avfärda en ny skrivelse med innch~\ll 

att K. ~Iaj :l icke kunde annal se, än all fiollan låge säkrare 
i Kalmar än i Karlskrnoa, och all det vore bällre alt lämna 2 
ofärdiga skepp i fara än 8 nya skepp och hela flottan, dock 
skulle all flaggm ännen härom säga sin mening säsom ock kom
mendörerna och beslut fallas secunclum pluralitulem votorum , 

oU del av amiralerna fallade heslutet skulle strax effektue
ras utan vidare skriftväxling med l\. i\Iaj :t, samt 

aU Karlshona likväl skulle länmas väl besatt. 
Som synes utgick man vid denna skrivelses uppsättande 

fr ån elen föreställningen, all flottans överförande till Kalmar 
skulle komma att ::tY flaggmännens flertal förordas. 

Då \Yachtmeislcrs redogörelse för överläggningen a Sverige 
av den 9 n ågra dagar senare nådde konungen i Kungsör, synes 
dennes oro för flott an hava stigit till sin höjd, och beslöt han 
under intrycke t h ärav a ll i egen person begiva sig till Karls
krona för att på platsen sj ~ilv söka bilda sig en rätt uppfattning 
0111 elen omstridela fr[1gan. Dessförinnan remitterade han emel
lertid \\'achlmeislers skrivelse till rådet för fönwat v ttrande. 
Ilen överläggning, som i radkammaren härom ägde ~·um elen 
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20 juli, gick på skntYar, uå man a ena sidan ej Yille clesaYouera 

amiralerna men ~t andra siclan ej heller Yågacle stöta si g lllcd 

konungen, som man visste hysa en från flaggmännens fle rtal 

avYikande mening. Slulet hleY, atl man hell deYol ulan till

eller R\'Styrkande öYerlämnade till konungen upplysta omdö1ne 

att sjäh aYgöra fr{,gan sfl, som honom häst syntes. 

Redan dagen härförinnan, d. Y. s. den 19 juli, hade E ar! 

anlän l Lill Karlskrona. Secian h an under de närmaste clag:trna 

här företagit en omfallandc inspeUion aY saYäl fiolla n mn 
befästningarna, Yill;a senare han fann alll annal ~in betryggan

de, beslöt han s{t, all J'loltan vicl fursta liiglign tillfiill c sl; ullc 

{örns till J\-0 /nwr. ~Ied " Tach lmeisler, SOm ::tllljäml ihiircJ igt 

motsalle sig förHyllningen skall konungen under öYerliiggni n

garnrr härom haYa haft flere häfti ga uppträden och en ~; 1ng 

t. o. m. häruneler i nedesmocl haYa gått till handgripli gLl'leJ. 

Att konungen Yid tillfället Yar Mföljd a\' en s[! pronont"'racl 

molsl{mdar e till Karlskrona som kungl. råd.et Lindschiöld . lonlc 

ej haYa yaril ulan inflytande på del nu fallade beslutel. 

»Jag hoppas », skreY konungen lill faYori ten Yon Asclwl,e1g, 

»att bruden, som de söka, skall redan Yara utflugen, Ly i morgsc 

kl. 5 gick flo llan med frisk Yind hörifrån till sjöss, och h (li•JlaS 

jag med Guds hjälp, all hon i aflon skall Ya ra i Kalmar s11 nd. 

Vi äro f. ö. alla parat till dans ». 
Då floltnn den l augusti l~'ckligen anlände Lill Kalm a1. Y3l' 

konungen jänwäl den här till mö les. Den -1 augusti Yidlogs 

här den uppdelning aY fiollan p[t lre eskadrar, som redan i 

mars s. å . bl iYit aY konungen anbefalld. Till eskadcrclw l'cl 

förordnades, förutom amiralgeneralcn, amiralerna H ans ('ler k 

och Erih Siöblad, tillika utsedda Lill landshöYdingar den <i rre 

i Kalmar och den senare i Karlskrona. \\-achlmeistcr YaJ soni 

bekant generalguyernör ÖYCr Blekinge. Kalmar län och ()land 

med residens som sådan i Kalmar. 
Något anfall ::t\' den förenade dansk-franska flottan , sol11 

likvisst t id efter annan Yisade sig i farYaltnet mellan Bornholnt 

och öland. hleY i yarjc fall under sommaren 1683 icke aY. Yid 

underrättelse fram mot höslen om all en holländsk hjälpf nlla . 
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när som h elst Yar alt förYän la Lill Östersjön, drog den sig Lill

bal<a t ill Köpenhamn, Yarefler den franska kontingenlen i hör

jan aY oktober hemseglade ulan att under sin östersjökryssning 

vid n å go l ti llfälle ha Ya ÖYerskridi l demonstrationens d märken. 

Först den 13 oktober anhinde elen av amiral Schcpcrs kommen

derade holländska floHan ~~ sin sida till Göteborg, Yaresl den 

endas t kvarEtg Lill elen 2-1 s. m., da ju dess hjälp numera Yar 

obeh öYli g. 
Vid sin a nesa fr~m I\ almar den 3 s cp lember hade Karl 

befallt, a ll Clcrcks eskader under alla förhullanden skulle k\·ar

ligga i Kalmarsund öYer Yintem, och, om den franska fiollan 

upplades i Köpenhamn, likasa dc Mda öniga csl;adrama. 

Sedan undcrrätlclse ingåll om fransm~i.nncns hemsegling, med

gav konungen elen 13 oklobcr alllså, all \Yachlmeislers och 

Siöblads cskadmr fingo Merföras till I\:arlskrona och där av

rustas. Först den 27 sagda lll [mad anlände dessa båda eskadrar 

di t efter en myckel svår och s tormig resa, yanmder hl. a . skep

pet Ju pilcr led s\·:tra haverier och måste ålerYända t ill Björkc

näs och skeppet Blc/,:ingc yid inseglingen i I\:arlskrona grund

ställe och sjönk Yid Smörasken. 
Vad konungens innersta avsikt Yar m ed den Clcrckska 

eskaderns kYarhMlandc vid Kalma-Björkcnäs, framgör ej av 

hans breyväxling i ärendet. En anledning kan möjligen sökas 

i den oms tänd igheten, att esl,aderchefen ju aY sitt landshöv

dingeämbete Yar bunden Yid Kalmar och således genom den 

nu träffade anordningen salles i stånd all fdn närmaste håll 

vaka över sin slyrkas underhåll och krigsberedskap. Erforder

liga YarYsanläggningar slodo under alla förh {lllanden till huds 

i Kalmar. I vinlerlag lades fartygen emellertid i den gamla 

Bj örkenäshanmcn, som tidigare under Yinlcrn 1678-79 kommit 

till användning för samma ii nclamM av den ay \Yachlmcislct· 

då kommenderade flottan. 
Clt•rck gjorde nu framställning till konungen om alt nödig 

anstall måtte göras sl1 till Björkenäs försäkrande som vid sjäha 

I<almar med sänlmingar, p~'tlningar och brftbänkar. 

HuruYida S lod~holm i dellasammanhang på ansvarigt håll 
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jämYäl varit p~l tal som tillflyk tsor t för den syenska flottan ha, 

ej }.;unnat u tläsas m elen officiella skriJhäxlingen, men alldcle~ 
otrolig t förefaller det icke med hänsyn till vad det danska sän

debudet ansett sig kunna inrapportera till sitt hov. Den tl 

augusti berä ttar han sålunda, all konungen säges ej l.ingre 

Yara nöjd med \\'achlmcisters elispositioner av flottan, oeh det 

gissas, a lt densamma hädanefter kommer att bliva förlat,d till 

Stockholm. I rapport ay 15 augus ti å terkommer han till de tta 

rykte, och den 22 inberättar han L o. nL, alt man åter llllrjat 

arbe ta på Skeppsholmen, Yarifrån \\' achtmcislcr för nagra år 

sedan bL a. E1 Lil bor tföra dc stora järnringar, med vilka skrppen 

tidigare varil förtöjda. Den 15 september ser han sig emeller

tid i sl:'lnd att inrapportera, att seelan det goda förhall~1nde t 

mellan konungen och \Yachtmcister numera bliYil :1 lersläll t, 

man numera tvivlade på flottans återförande till huvudst aden, 

Alt konungen för sin del skulle hava öYervägt en s~1clan lösning 

av floHans säkerhetsfråga, kan dock på goda grunder anses 

såsom alldeles uteslutet. :\Ian kan lätt föreställa sig i 'ilka 

kretsar, dylika ryklen uppslodo, omhuldades och ulkolptn· Le

rades. 
"NL1gra planer på alt definitivt övergiva Karlskrona som 

örlogsstation föreh1go i varje fall med all sannolikhet icke vid 

denna Lid, ulan får hela överflyttningen till Kalmar helraUas 

s~1som en rent tillfällig säkerhetsåtgärd. 

Redan på nyåret 1684 gjorde också vVach1meister en fram

slöt hos konungen med begäran om alt »för bättre bekvämlig

hels slmll » Clercks eskader måtte få å terföras till Karlsld ona. 

Härp~\ SYarade Karl unclYikande, att »det m ås te allt lä1 1pas 

s ~1som Liclem a och sakerna sig framdeles anskickandes yaJ la» . 

En av \Yachlmcister något senare gjord, fömyad framställning 

i ärendet erhöll däremot icke allenast ett bestämt avböj,mde 

svar, ulan befallde konungen tvärtom, att de båda Karlskrona

eskadrarna i stället skulle hereda sig på en överflyttning till 

Kalmar, och de skäl, som av \Vachtmeister med anledning 

hä1m· anfördes mot en elylik förflyttning, gendrevas å sin sida 

aY konungen i en skrivelse av elen 15 maj, vari det hl. a. h ·ter: 
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»Vi hava av Edert underdåniga, efterlämnade memorial sett 

vad svårigheter, Eder möter vid de i Karlskrona liggande eskad

rarnes skynelsamma transporteranoe till Karlskrona, och ehuru

väl Vi intet ogilla de påminnelser, I därvid g ören» etc. » i\Ien 

när Vi åter däremot jämföra den fara, som hela flottan löper, 

såframt något elakt anslag göres därpå, som troligt iir, s~ över

väger detta äventyret det förra alldeles, och dessutom tillväxer 

denna stora vikten därav, att flottan ligger i Kalmarsund, att 

icke allenast den importanta orten utan hela skärgårelen uppå t 

och öland därigenom mer och mer betäckes och försäkras , saväl 

som ock själva commcrcien och seglationen på och från Slack

holm och andra hamnar och städer märkelig tryggas och be

fordras med ingen ringa Vår och riksens fördel; fördenskull 

styrkas Vi billigt ännu ytterligare i elen tanken, att flottan änte

ligen m åste bli i Kalmarsund liggande, fasl hon än hade i 

Karlskrona all den säkerhet man önskade och förlhy befalla 

Vi Eder nådeligen att I låten de bägge eskadrarna med del 

forclerligaste som någonsin ske kan gå till Kalmar». 

Trots denna kategoriska order, varu r ett ökat för troende för 

Kalmar jänwäl i strategisk t avseende tydligt kan u tläsas, upp

gav dock ej Wach lmeistcr sitt sega mols land och framställde i 

skrivelse ay den 2-± maj nya invändningar, denna g~mg huvud

sakligen slödela på i Karlskrona rådande provianlhrisl, som 

hindrade eskadrarnes utrustning. l\Ien konungen lät sig lika 

litet rubba från sin ståndpunlz l och upprepade den 9 juni sin 

befallning, förmodande »med det allra förs ta alt fa höra <le 

goda t iclender att cskaclrarne äro redan till Kalmarsund au

komna eftersom den starka utrustningen till sjöss som sker i 

grannskapet intet kan annal än komma Oss misstänkt för och 

Vi i all t fall finna ingenting Yara för Yår flolla farligafe än om 

den li gger så ~t l skilcl och särdeles p<t elen orten där fienden har 

lägenhet t ill all hf1de sökt och Yinna någon fördel, så Iraml han 

har någo t ont i sinnet». 
Sedan \Yachtmeister undci' hänvisning till p[1gående ar

beten i or h för skeppe t Blebngs bärgning anh~tlli t, a lt uppskov 

lllecl aYseglingen m ~l l le beviljas. tills ifrågayarande arbe ten hade 
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slutförts, bifölls dock, ehuru synbarligen mol\ illigt, denna fr a111_ 
ställning aY konungen den 10 juli. 

\Vachlmeister tog nu mod till sig och hems tällde den 2 
augusti del Karlskronacskadrarna, som hitintills legal utrustade 
pf1 redden m~ttlc, eftersom danska flollan försporls ej Yara helt 
utrusld, Mer få inläggas i hamnen saml begärde i samband 
härmed ;\nyo, att Clcrcks eskader målle få öyerföras till Karls
krona. I sitt syar den 13 s. m. tillmötesgick konungen elen 
förra delen aY denna framställning, den senare lämnade han 
emellertid allljäml utan bifall. 

I etl den 16 augusti 1684 till \Yach lmcis ler aYfärdad ~kri
velse upptog s;\ Karl förläggningsfr~tgan i hela dess Yicld till 
närmare skärskådande. »Men della är det förnämsta som hö !· 
tagas i belän[andc» , anförde han härvid, »varest Vår flo tta kan 
ligga alch·a 11·yggast icke allenast för storm och isg[mg ulan ock 
för allt oförmodligt anfall och synnerligen för hemliga och för 
rädliga entrepriser, Yilken punkt är i Vårt sinne så viktig och 
s<'t högst augelilgen, atl Vi intet kunna Etla decisionen cLtrav 
anl,omma på Eder l: eller n ~tgon annans lankar allena ; L\ eka 
ock intet för Eder själY rådligt vara att I s[t oila ulan all fii rsl 
ridgöra med de andra amiralcrne och inhämta deras ]Jdiin
kande, som kanske torde vara helt emot, yrka och driYa p;t en 
sak, som slörsta delen a\' riksens yälfärd herm upp~t, anl ittgen 
vale t och slulel lJlir räll och lryggl eller illa och osäker t 1-u ort 
och lage t». I fortsältningen gjorde han en sammanfattniug av 
dc svagheter, Yilka ansågos vidlåda Karlskrona som örlogs
hamn: de många inloppen, svårigheterna att n~\ platsen med 
undsättning av varjehanda slag, befolkningens opålitlighe t DJ. 

m ., samt p[rvisar i anslutning härtill Kalmars företräden i dessa 
avseenden, »vi lka fördelar och förm:Jner, som Oss där tillviiga, 
och vid Karlskrona lätteligen kunde spela Oss utur händeJ om 
fienden är Oss till sjöss överlägsen». Vidare undrade Karl 0111 

icl<e Björknäs blivit av vVach lmeister hiLLills underskattal och 
uttalade den förmodan, alt såväl denna hamn som Kalmar redd 
»Ei.H med m l1lllig lwslnad kunde göras så mycket att V~tr flo tta 
där kan ligga säker b~1de för storm och isgång och fömäml1gast 
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får all surpris och hemlig och fcirrädlig stämpling». Han slu
tade sin skrivelse med ett åläggande de tre eskadercheferna a lt 
var för sig inkomma med yttrande i ärendet »eflereds - och 
trohelsplikt, vilkel måste ul an dröjsmål ske p~t del alt Vi nti en 
så viktig sak m~1gc ~1n lligcn en gång stanna i en j'ast resolution» .. 

J)en 26 augusti voro dc tre flaggmännen färdiga med sina 
inlagor, som omedelbart överlämnades till konungen. Yidlyfli
aast behandlades frågan av \Vachlmeislcr, som, under hänvis
~ing till sina erfarenheter från de två senaste krigsåren, full
ständigt utdömer Kalmar-B jörkenäs som förläggningsorl för 
flottan i såväl freds- som krigstid. Med skärpa framhåller han 
härvi d, hurusom inloppet till Kalmar sydifrån Yar »mycket 
trångt, krokigt och farligt, så a ll igenom densamma inga svåra 
skepp utom uli fogligt och stilla väder bogserandes och varpan
des inkomma kunna av 18 fots djup ». Redden var bekajad 
med flera bcsYärliga grund, varefter man hade ylledigare två 
farliga och t6mga ställen alt passera för aU nå Björkenäsvikcn .. 
Alt komma ut ur denna hamn vid ogynnsam väderlek kunde 
taga 5 :\ 6, ja, ända upp till 10 veckor, vilket erfarenhel varje 
dag visade, »d~l man mellan tr~mga och elaka grund icke med 
liten r isk av hela flottan för sina ankare rida m{lste uli en 
stenig botten, varest U1gena hasleligt skamfilas och springa och 
ingen drift är». \Vachtrneislcr påpekar vidare, huru lält fien
den genom el l överraskande landstigningsförelag vid S lensö 1 
syd eller Sl;.äggcnäs i norr skulle se sig i sUmd att fdn land
sidan angripa och tillintetgöra fiollan i Björkenäsviken, som 
han fann »oduglig och farl ig uli krigstider, kosthar och skadlig 
i fredstider, exponerad för isgäng, slorm, oväder och elaka 
grund, farliga och äventyrliga inlopp, vilka förhindrade dessei
nen att gå till sjöss och uli en rclrält förråda en flotta hcldcles 
uti fiendens händer». 

Karlskrona far [l andra sidan del bästa betyg av amiral
generalen. Anläggningarna där voro lätta alt försvara både 
från sjö- och landsidan, redden var utmärkt med lämpligt djup 
och god h ållholten saml plats för ett hundratal örlogsskepp . 
Skeppsvarvet vidare i det närmaste färdigt och »därtill de skö-
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naslc och bekYimligas le pla tser a lt bygga magasinshus, repar
bana, basstugor och andra till amirali te tets behov oumg~ingliga 

och amistandes tarYehus >> . Redden angays såsom i nautiskt 
aYseende Yäl skyddad u tifr ~m av en serie stora öar, mellan 'ilka 
dock endast elt inlopp, n i1mli gcn mellan Aspö och Tjurko. Yar 
navigabelt för större fartyg; andra kunde med lätthet vid behov 
försänkas. Ulanför inloppet kunde ingen flotta uppehall~ sig 
utan ris];: för att råka i ltigcn ·all i avseende till dc m ånga grun
den och den y llerligl opålitli ga ankarsättningen. · \Yachlm1 is ter 
slutar sin yanna r ekommenda tion av Karlskrona med den fö r
klaringen, a lt han p ~t sin sali gh et bekänner sig »aldri g hava 
selt bekvämare och fördelaktigare h amn en flott a uli säklThel 
a tt förlägga både uti kri gs- och fredliga tider ». 

Siöblad inleder sill votum med att fastställa, del floll:m i 
BjörkenäsYiken icke låg trygg och säker för isgang, varj:'tm lc 
styckena på sina håll ml1sle uttagas, för att fartygen skulle 
flyta in därstädes. Yisserligen fanns en redd ula nför h amnen 
men »när man därifrån uppå någon h as tig expedition g<1 sku lle 
bemöter del trånga och krol;:ola fa rYatlnet söderut igenom sun
det förbi Grimskär vara ndes ogörligt i n ågon kultj e dc svara 
skeppen a lt igenom bringa»; ville man i stället söka si~ u l 
nordYart med sydlig vind, m~1sle man först ga en tredj edel av 
ölands längd och sedan börja kryssa från n orra udden. På 
Kalmar redd Yar hålbottnen dålig, och hade fartygen därstades 
ingen driYnlån . För defensiv krigföring kunde ankarsälln in.!:!en 
visscrlicren hava sina fördelar , men skulle »den h ändelse till-

n , 
draga, att fiendens öwnnakt tränger uppå kan man icke sa 
trvcrcrt inlöpa o·enom Grimskär särdeles med de SY~n·a skeppell 

. t>o b , 

och där olyckan vore a lt något skepp råkade i fan·atln l'l pn 
grund vore inloppet för de öniga borttaget». 

Däremot erbjöd Karlskrona hamn stora fördelar. Här ]dm 

dc Yarken is, storm eller sjög~mg skada flottan, och god ankar
sättning Yar ti ll finnandes för e tt hundra tal skepp med tilldck
ligt rum att driva och svaja fria för Yaranclra »kunnandes 0~!; 
i Karlskrona hamn hela fiollan ligga över Yintern med <a n 

fulla bestyckning att Yid första vi1rdag g[l till sjöss ej eld all 
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förtiga a lt man kan u ti Karlsl~rona hamn sätta segel oc~1 i_r:om 

2 timmars tid med favorabel vmd vara med h ela flottan 1 SJon» . 
för hemliga förräderier och entrepriser ansågs däremot Björke
näs på gr und av dettas starkt tillbakadragna läge vara bättre 

l,yddat än Karlskrona med sina »åtskilliga ovanbemälta inlopp, g, 

a,; vlika en f iende vid en slik fattad intention sig betjäna kan 
.och med smått fartyg fast icke större än vrakekor och annat 
s:ldant ifrå n Bornholm om nallen ankomma, kunnandes från 
den alltid till Bornholm hava kunskap om tillståndet i Karls
krona särdeles från Lister, Hanö, Gjö och de övriga öar kring 
Karlskrona och således sent på hösten, sedan flottan låg i vin
terhamn, transportera n ågra tusen man och flottan skada göra 
såvida fästn ingen kring hamnen samt de sm å inloppen icke äro 
försäkrade med sänkare alt fi enden icke nattetid kunna in
komma ,) . 

Clerck slutligen medgiver, a lt h amnen i Karlskrona är för
träfflig, även om angöringen skulle erbjuda vissa svårigheter. 
Han förkla rar sig emellert id »ej mäktig begripa huru och när 
det n ågonsin kan bliva färdigt, mycket mindre sedan fatta 
huruvida allt färdigt varande uti det landet kunde mot all 
fientlig händelse bestå eller ock ett sådant verk efter flottans 
utlopp försvaras och till flottans å terkomst säkert göras ». Vad 
Kalmarsund angick, påpekar han, a tt ankarsättningarna mellan 
Grimskär och Skallö visserligen voro trånga och utloppen däri
från , särski lt de t södra, krokiga och obekväma, men funnes 
utanför nämnda område »allt intill bägge uddarne» god sätt
ning och ankargrund. I Björkenäs kunde med måttlig möda 
göras en säker hamn för storm och isg:'m g samt denna förses 
med bråbänkar liksom skeppshamnen i Kalmar. Om Skallö 
bleve befäst och Grimskär förs tä rkt, h åller Clerck före, »atl 
ingen ort bekvämligare och tryggare bliver att tillika defensive 
agera». Fritt utlopp kunde icke här förvägras flottan , med 
mindre fiendes lyrkan uppgick till minst det dubbla, och över
raskande anfall voro å andra sidan otänkbara, då en fiende ej 
osedd kunde upptränga vare sig i södra Kalmarsund eller mel
lan Öland och Goltland. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 35 
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Till slut anför emellertid Clerck, att han ej anser nagon 
dera förläggningsorten erbjuda tillräcklig säkerhet, »ulan önsk
liat var it a lt flottan bli vi l uti sin förra gamla säkerhel ti ll dess t> 
man här eller uti Karlskrona hade först allting lnmna l för-
färdiga, som till att bärga en flotta rekvireras, eller ock alt 
ännu det äldsta för säluaste ansedda rummet kunde h ållas och 
dessa allenast uti krigstider sig därav att betjäna, utvälj as och 
beredas, så vore visst många tusende daler bespardasamt E. K 
JV[aj :t otaliga bekymmer betagen». 

En sammanfattning av innebörden i de tre amiralernas 
yttrande giver vid handen, aU samtliga äro ense om att fr am
h ålla Karlskronahamnens förträfflighet i nautiskt avseende, 
men under det att vVachtmeisler, understödd av Siöblad, all
dcles utdömer Kalmar-Björkenäs, söker Clerck å sin sida häHla, 
att denna hamn i sådant hänseende kunde med måUliga om
kostnader göras fullt acceptabel. Aven i fråga om möjli gheten 
att avvisa överraskande anfall giver vVachtmeister goll hl'lyg 
åt Karlskrona, under det alt Björkenäs härutinnan anses vara 
mycket illa lottat; Siöblad anser båda platserna illa ruslade 
härför, och Clerck yttrar sig ej i frågan. I vad avser säkerh eten 
mot föiTädiska stämplingar och entrepriser, uttal ar sig endas t 
Siöhlad, som anser denna vara mindre hotad i Kalmardisposi
tionen än i Karlskrona. 

Summa: Wachtmeisler, i stort sett understödd av Siöbln d, 
tillstyrker kraftigt flottans förläggning till Karlskrona, under 
det ~lt Clerck, samtidigt med förordandel av Kalmarsund, giycr 
en antydan om att han lika så gärna sett flottan fredsförl:1gd 
till Stockholm, endast i krigslid betjänande sig av Kalmar rl'sp. 
Karlskrona såsom tillfällig operationsbas. 

Att vVachlmeisters utlåtande var det sakligaste och starl;'lSl 
motiverade, ligger i öppen dag och gör honom så mycket mera 
heder, som han väl visste, att det skulle atlt annat än falla 
konungen på läppen. 

Karl lät sig ej heller härav rubba ur sin djupt rotade miss
tro mol Karlskrona utan anbefallde, »ehuruväl skälen som an
dragas mot och med m eritera bägge reflexion », genom skrivelse 
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av den 2 september 168-± W a ch lmeis ler alt i samråd n1.ed, för
utom de förut nämnda amiralerna, även tillstädsvarande vice
amiraler undersöka huru många skepp, som med måUlig kost
nad slwlle förläggas till hamnen i Kalmar »och fördenskull 
skulle Vi gärna se om den kunde vid varvet och själva fäs t
ningen med sänkningar och pålningar göras så mycket alt flot
tan därsammaslädes kan ligga säker för den storm och isgång, 
som kommer ända långs åt sundet». 

Märk väl, alt det nu ej längre är lal om Björkenäs, ulan 
att del är omr8del närmare Kalmar fästning och det på Knarr
holmarna anlagda varvet, på Yilket konungen har s ina blickar 
riktade. 

Man l<an lätt föreställa sig, med vilka känslor detta upp
drag skull e moltagas av Wachtmeisler, som vid denna tid med 
all krafl utbyggde det s. k Lindholmsvarvet, sedan Vämöan
Jäggningen två ~u· tidigare nedlagts. Tills vidare påginga alltså 
samtidigt arbeten på såväl delta varv som Kalmars; däremot 
nedlades t. v. fästningsbygget i Karlskrona, vilket ytterligare 
rnarl<erade, i vilken rik tning konungens framlidsplaner rörande 
flottans förläggning tenderade. Att kronan delta år inköpte en 
fastighet å Storgatan i Kalmar, varå ett hus för amiralitetels 
räkning uppfördes, talar också sitt tydliga språk. Ä ven den 
omständigheten , aU en tredjedel av flottan alltjäm t kvarhölls i 
Björkenäsviken, vi llnar om att Karl vid denna tid var starkt 
influerad av det Clerckska anhangels varma rekommenclal i on 
av Kalmarsund som den lämpligaste flottbasen. Danska sände
budet inberättar också den 20 december 1684. hurusom amiral 
Clerek p:'t senaste tiden varit hos konungen mycket allena, samt 
att han och övriga flottans m ålsmän där varit i konferens till
sammans. Clerck uppgavs härvid h ava anför m ånga slags 
motiver, alt flottan skulle :\ler läggas här uppe; däremot skulle 
Wachtmeisler hava gjort allt vad han kunde, för att den städse 
måtte förbliva i Karlskrona. 

Under påföljande år, d. v. s. 1685, finner man i lwnungens 
brevväxl ing med amiralitetet just inga nya utslag av den fort
satta dragl<-ampen mellan Karlskronas och Kalmars föresprå -
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kare. Under sommarens lopp inträffade emellertid elt \i ttk
domsfall som, om det råkat utveckla sig i ogynnsam riktnincr 

, b• 

med all sannolikhet le tt till Karlskronapartiets fullständ iga ne-

derlag. VVachtmeister, som mot sommartid nedrest till Skane 

för a lt fira sitt bröllop med fröken Ascheberg, insjuknade tl.i lll

ligen efter framkomsten dit i sm ittkoppor och svävade flere 

veckor mellan liv och död. I-lans motståndare, som nu v~idrade 

morgonluft, lyckades härvid genomdriva tillsä llandel a en 

undersökningskommission med uppdrag a lt granska ami r~ditc

tets förvaltnin g, vars alla oredor givetvis skylldes på am iral

generalen. »Man m ener at det icke vel vil afflöbe for \Yacht

meister», skrev det danska sändebudet den l juli , men sann

spådd blev han dess bättre icke, i det att \ Yachtmeisler snart 

nog var på benen igen, lika s tridbar som nagonsin. 
Man nöjde sig annars i stort se tt med att t. v. vila p ~l hanen. 

Befästningsarbetena i Karlskrona nlevo ej återupptagna. <1ch 

den enda omflyttning av fartyg, som förekom, \'ar, da under 

sommaren några amiralgeneralens och Siöblads eskadrar l i Il 

hörande och i Kalmarsund sedan 1683 kvarliggande skepp pa 

våren 1685 hemseglade till Karlskrona. 
lVIot slutet av året återupptogs kampanj en för ävenledes 

den Clerckska eskaderns återtransporterande dit. \Yachlmc isters 

förnyade framställning härom föranl edde visserligen konut.,..(en 

den 3 januari 1686 att förklara, att han Yille »uti dess han dbrev 

vidare beordra att om verkställigheten därav all nödig anstalt 

m å kunna göras», men det skulle dröj a ända till den 22 maj, 

innau den definitiva ordern om å terföreningen utfärdades. »Jlll> 

dan Vi rådligt hålla det Y å t skeppsflotta icke må vara ski n,..( l ad 

ulan stå tillsammans i Karlskrona». (herförandet skulle d )C k 

ske så omärkligt som möjligt och utfö ras med ett elle r två 

sl<epp i sänder. 
Av Karlskrona vedersakare upptogs, och ej ulan goda skiil. 

detta som ett dåligt varsel, och deh 28 maj ingav Lindschöld 

till konungen en inlaga, dä ri vådorna av floilans förl äggning 

till Trotsöhamnen i de bj ärtaste färger utmålades. Sii r~ki ll 
uppehöll han sig vid den fara, som ho tade flottan diiri gen'H11 
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att en fi ende lä tteligen kunde sä lla sig fast på de omg1vande 

öarna och dän frim beskjula fartyg och van. Vidare kunde 

hela anläggningen cerneras, landbroarna förslöras och all till

försel avskäras, så att proviantbrist ef ter en månads förlopp 

skulle förlama allt försnr. Och slutligen varnade han för den 

l<ringhoencle befolkningen opålitli ghe t. som kunde spela försva

rarna de fulaste spratt. )> Alminstone», säger han, )> tyckes vara 

av nöden all E. l\Iaj :t ger \ Yachtmeister en allvarsam befallning 

att i fall han skulle höra det en fransysk flotta komme i Sundet 

och att konungen av Danmark allt mer och mer reder sina 

skepp, då bör p:l en sådan händels Wachtmeisler h ålla sig redo 

att gå m ed flottan hit upp till skären, ty dit lärer de fransyska 

väl ha he tiinkande a lt löpa efler. helst något långt in i svenska 

skären . Skulle E. K. :\Iaj :ts flotta bli liggandes i Karlskrona 

och bli di:ir angripen s<l. kan all ernådigste lwnung efter mänsk-. 

ligt omdöme a ldrig löpa väl av att låta en så dyrbar klenod 

och riksens skall komma på en s~tdan hasard an, det lärer E. 

Maj :t s höga prudence aldrig tillåta )> . Som synes är det S lock

holmsskären L inclschöld rekommenderar som upptagsställning 

för flottan och icl.;e Kalmarsund, som uppenbarligen uneler de 

senast förflutna åren av konungen givits företrädet. Det är 

också hädanefter Stockholm, som spelas ut mot Karlskrona och 

icke Kalmar. 
Vad nu den innersta orsaken l<an hava varit, men uppen

barligen befinner sig Karl vid denna tid på glid mot den Wacht

m eisterska ståndpunkten. Härpå tyder åtminstone dels hans 

medgivande, a lt officersbos täderna i Björkenäs finge med kro

nans farkoster överföras till Karlskrona och dels uppförandet 

av ett guvernementsh u å sistnämnda plats. Däremot h ade 

Wachtmeisters redan på nyåret framställda, ivriga krav på 

befästningsarbetenas återupptagande alltjämt icke vunnit ko

nungens öra. )> l\leget svaermodi g och missnöjet reisle \Vacht

llleister nu sist herfra )> , rapporterar också danska sändebudet 

den 23 januari 1686. 

Med an ledning av danskarnas förnyade krigsförberedelser 

rustades och utlades den 19 juni ett antal skepp på Karlskrona 
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redd men inlades :ller den 7 juli. Med dessa synes \Yach t
meister, konungen ohörd, hava gjort en kortare expedit ion till 
sjöss. Ar 1687 rustades åter en eskader i Karlskrona, som i 

slutet av maj var klar att löpa till sjöss. En av danskarna 
som motdrag mot Karlskrona på Ertholmarna vid Bornhol111 

anlagd befäst hamn, Kristiansö, hade vid denna tid kommit 
rätt mycket buller åstad hos Karlskrona motståndare, Yadan 
\Vachtmeister utsände ett skepp som spejare för all utröna 
huru med denna anläggning i själva verket var beskaffat , DC h 

kunde han den 23 maj inrapportera resultatet av denna rekog
noscering. En eskader om 9 danska fregatter hade nyl1gen 
anlän t med konungen och »alla tre amiralerna» ombord, Yarv id 
resolverats, att såväl fästningen som hamnen skulle demoleras 
och en annan hamn istället anordnas å själva Bornholm genom 

att upptaga förbindelse med en ins jö om 17 famnars djup ! >> Jag 
för m in del », slutar Wachtmeistcr, »håller vara ridicult. all 

varken vid Erth olmarna eller Bornholm skall kunna anläggas 
någon hamn, emedan dessa platser ligga mitt i öppna sjön s~t 

alldeles omöjligt synes vara att där någon ny ttig eller t jänlig 
hamn kan inrättas, varandes icke ringa orsak alt H. K. ~Iaj :t 
av Danmark giver omtanke om dess flo ttas säkerhet det E . K. 
Maj :ts örlogsflo tta ligger här i Karlskrona så väl till handa all 
man på honom allt id kan hava ett vakande öga». 

l Tnder å ret förflytlades även kronabyggnaderna i Björkenii.s 

till Karlskrona, och å sistnämnda ställe igångsatte man den vitt 
omfattande brobyggnaden mellan amiralitets-(guvernements- ) 
huset och Lindholmen. 

Vid början av W88 anser sig danska sändebudet emellerti d 
kunna inberätta, hurusom schismen mellan det högre sjöbeL l el 
alltjämt fortsätter. Clerck skulle nu vara för en uppdelning 
av flottan på 3 eskadrar, varav en i Karlskrona, en i Kalmar 
och en i Nyhamn' ) eller i Älvsnabben. Den 21 juli innrappor
terar han, att amiralerna ånyo varit samlade hos konungen, 
varvid vYachlmeister på det skarpas te motsatt sig flottans åtPr

flyttande till Stockholm. 

*) l n ilrh eten a\· Ny näs ha rn n. 
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Att vågskå len vid denna tid allt mer börjat giva utslag å t 

J{arlskronahållet, var ju för litet var uppenbart. Men så länge 
fäs tningsarbetena därs tädes lågo nere, erforo dess huvudmän 
naturligt nog ej någon fullständig trygghetskänsla vid anlägg
ningens fortsalta utbyggande. Det gällde nu närmast att bryta 

konungens motstånd i detta fall , vilket lättast förmodades kun
na ske, om man lyckades förmå honom till ett personligt besök 
å pla tsen. Om Karl i själva verket, såsom av danska sände

budet antydes, varit ovillig härtill, är ej gott att säga, men då 

besöket fram på hösten lyckligen kom till stånd, skedde det 
under oms tändigheter, som i varje fall bra mycket liknade en 

överumpling. 
Men den som vanligt rustade, större delen av flottan hade 

Wachtmeis ter i början av september med konungens skriftliga 

tillstånd under stridsövningar begivit sig upp i södra Kalmar
sund. Konungen, som vid denna tid i sällskap med bl. a. 

Ascheherg j agade i Oltenbytrakten, förmåddes den 10 september 
att gå ombord på flaggskeppet Sverige, varå han tillbringade 
några timmar under åseende av simulaker mellan amiralgene
t alens och amiral Ankarstiemas sjöstyrkor. Vad som i övrigt 
där avhandlades, känner man ej. Allt nog, efter att hava givit 
Wachtmeister befallningen att med flottan avsegla mot Sundet 
-och Bornholm, lämnade han den samma och begav sig över 
Kristianopel till Karlskrona. Här uppehöll han sig under den 

11 september under noggrant besiktigande av varvsanläggningar 
och försvarsverk. 

Någon handling varav framgår, att konungen just vid detta 
tillfälle skulle vare sig skriftligen eller muntligt hava givit ut
tryck åt något då fattat beslut alt vidhå lla Karlskronaprojektet, 
har ej kunnat anträffas, och föga troligt är väl, att så varit 
fallet, särskilt i belraktande av alt Wachtmeister ju ej var 
tillstädes - först den 16 inkom han med flottan, och då var 
konungen sedan flera dagar tillbaka avrest. Det får väl för
modas, att det var i Sveriges kajuta, inseglet sattes på en i 
Princip då redan intagen ståndpunkt. En jämlikt amiralitets

kollegii protokoll av konungen meddelad muntlig befallning att 
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1,000 man skulle sällas till alt planera stadens galor VIllnar i 
varje fall om all Karlskrona å ter blivit tagel till nåder. 

Också ser sig det danska sändebudet redan den 19 septe111_ 
ber i stånd all imapporlera, det Wachtmeisler med stöd av 
Oxenslierna och Ascheberg lyckats genomdriva, att fiollan icke 
konnne att återflyttas till Stockholm. 

Efter denna lid tystna också de hittills resta krawn på 
utrymmandet av Karlskrona. Och med år 1689 återupplogas 
befästningsarbetena med all kraft. Krisen var för denna gang 
förbi. Denna, som n~tdde sin höjdpunkt under åren 1681 och 
1685, hade emellertid varit djupgående nog, och ifrilgasäl las 
kan, om i händelse av \Vachlmeisters frånfälle 1685, Karlskrona 
ej blivit övergivet för Kalmar. Huru inflytelserikt Stockholms
parliet i själva verket var, har av tillgängliga källor ej kunnat 
utrönas, men förmodligen hade dess talesmän i varje fall nog 
ej så lätt att göra sig hörda hos konungen. 

Det är Johan Gyllenstiemas förtjänst, att Karlskrona ör
logsstation blev anlagd, men Hans vVachtmeister har hedern av 
att delta verk blev beståndande. 

Bäg<>e hava i lika grad för visad omdömesgillhet och fram-. o 
synthet, samt den senare dessutom för sin frimodiga slalHlak-
tighel gentemot en enväldig konungs påtryckningar, gj ort sig 
hö<>t fört]. än ta om efterkommandes erkänsla och tacksam het. o 
Ty alt sjömännens stad kommit på sin rätta plats hava senare 
tiders erfarenhet på mer än ett sätt ådagalagt. 
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"Pytker och Skeppsgossekåren". 

Uneler denna rubrik a terfinnes i tidskriftens 7 :e häfte en av 
lwmmendörl;.ap len Hafström författad, särdeles intressant arti
kel, till yjJken undertecknad anhåller få knyta några reflektioner. 

Helt säl.;ert var del riktigt all man stannade vid att fira 
sl<eppsgossek~trens 250-årsj ubileum - om nu något annat m
sprungligeu varit meningen - . icke så mycket därför, alt icke 
skeppsgosseinsli tutionen i sin enklaste form skulle kunna ledas 
tillhaka -!00 hr i Liden, ulan därför att det icke låter sig göra 
att exakt bes tämma någon annan ~tlder än den fast organiserade 
kårens. Eftersom i själva Yerket pytkere funnos i svenska 
flottan å tskilli ga år före 15:15 fan emeller tid institutionen anses 
vara l. o. m. äldre än 400 år. 

Sistnämnda uttalande kan ju, i betraktande av alt artikel-
förfa tt aren i mycket kategorisk form avfärdar Zetlerstens me
ning om skeppsgosseinstitutionens uppkomst, synas djärvt. Men 
såsom av det följande torde framg{t finnas lika goda, för alt 
icke säga bättre skäl för nämnda påslående som för artikel
författarens. 

Kommendörkap len Hafström grundar sin uppfattning hu-
vudsakligen på biskop Peder i\Iånssons definition av begreppet 
pylker samt på uppgifter .i diYerse etymologiska uppslagsböcker 
och till mindre del på inhemskt arkivmaterial (löningsregister 
efter 1600) . Enligt Peder \>Iånsson Yore pytkern en sjöman som 
hade att föra båten, d~t någon yiJle ut och in i skeppet, och att 
bära i land »alla vadandes», när del Yar för grunt att lägga 
till. (Vad sjömannen ifråga hade att uträtta, när skeppet lättaf 
ankar, därom y ttrar sig icke Peder :VIånsson). Enligt vissa 
övriga ci lera de källor vore en pylker närmast att jämställa 
llled en uppassare, allas dräng ombord. En förfallare kallade 
honom mesonaula, som av en annan förklarades med »eine 
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mittelgattung zwischen dem Steuermanne und den Ruder

knechten», under det att en tredj e uppgiver att pytkern icke 

fick deltaga i segelmanövern eller stå till rors men väl · arbe ta 

vid pumparne. 

Efter a tt ha omnämnt alt bland den finska delen ay sw nska 

flottans bemanning från börpn av 1600-talet förekom ordet 

pojk och att pojke enligt Dahlgrens Glossolarium i 1600- tals 

svenskan mest brukades i betydelsen betj änt, kommer fö rfa LLa

ren till det resultatet, att det ombord icke varit någon reell 

skillnad mellan en pylker och en pojke. Eftersom enligl 1618 

års utskrivningsförordning endas t karlar som fyllt 18 år fi ngo 

utlagas till skeppstjänst, så vore all tså en pylker lika li te t SOlll 

en pojk någon skeppspojke utan en fullvuxen karl, och på 

grund därav ansåge förf. att letterstens förklarin g av ordet 

pytker (liten karl) saklöst kände lämnas å t s itt värde. 

Oavsett svårigheten att på alla punkler finna del logi ska 

sammanhanget mellan premisser och konklusioner måste rik

tigheten av de senare starkt betvivlas på den grund a tt de förra 

äro mycket svaga. 

Ehuru författaren m åhända menar att ordet pojke icke kan 

h ärledas ur pylker (via pyckjer, pöcRjer) utan konuner aY riel 

finska ordet poilw, anför han icke uttryckligen detta som Hevis. 

måhända därför alt han vari t oviss om huruvida poika verkli

gen vore ett hell anna l ord än t. ex. pöckjer Jag skall i möj

ligas te m ån söka undvika alt förlora mig i vidlyftiga etymo

logiska spekula tioner, som alltid är vanskligt för en lekman, 

m en så mycket torde man våga säga att ordet pojke säkerligen 

icke kan härledas av py tker utan har samma ursprung so1 1 del 

engelska boy (forneng. bo i e, genn. bubo ). Alt ordet docl, icke 

är speciellt finskt synes framgå därav a lt del under formen 

poaike finn es i frisiskan, e tt gammalt sjömansspråk1
). Del l<an 

ha sitt intresse a tt s tälla poaike i samband m ed utta let av ordet 

pojk i Björkholmsdialekten i Karlsl(rona och Ängödialekten i 

Kalmar, som ha många gemensamma drag, vilka väl ~·tLers l' 

1) Friesch vVoorclenbook av Waling Dijkstra. 
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bottna i plattyska och andra för sjöfolket i norden karaktär

istiska munarter. 

Vad a~1går ~rde t pyl/;:er (putker, pii. Lker, pytgher m. fl.) 

ligger det m gentmg orimligt i fö rklaringen »liten karl», efter

som ju pytt eller putt i många sammanstä llningar betyder liten, 

obetydlig. Härledningen är emeller tid osäker. I allmänhet 

synas etymologerna luta åt den åsikten att prefixet pyf, put 

eller puUe kommer av det germanska ordet put (putte), fornsv . 

pula eller pult, som betyder valtenpöl eller ett hål eller kärl , 

däri vatten samlats av sig självt eller med konstt). Pulleker 

skulle sålunda_ ursprunligen ha betecknat en karl som ålåg att 

hämta vatten l1ksom det plattyska ordet pultekeamt betyder kre

densarämbete2). Då man väl fordom som understundom även 

nu företräd esvis använde unga pojkar för utförande av dylika 

enkla sysslor, kan del väl Länkas alt putt eller pytt efter hand 

fi~l~. den _ö~erförda betydelsen av liten, obetydlig. E tt exempel 

P.~ over~~rmg molsalta vägen ha vi ju i »boy» såsom beteckning 

for en fargad fullvuxen uppassare. 

Vare nu dä rmed hur som hels t, a tt pytker såväl i svenskan 

s~m i lågtyskan, varifrån ordet tydligen är hämtat omkring år 

~DOO, betydde en ung sjömanslärling eller en skeppspojke lärer 

Icke .me~ fog kunna beslridas3
). Att en sådan yngling företrä

desvis f1 ck passa upp de äldre sjömännen och uträtta de enk

laste göromålen ombord är ju · ganska naturligt ; det får noa 

Yngste jungman på en segelskula göra än i dag. Lika natu rli g~ 
synes vara a lt en pytker fi ck slå till tj änst med jollen när någon 

skulle i land eller ombord. Allt detta behöver ju icke utesluta 

att pytkern under tiden mer eller mindre må lmedvetet utbilda

des till matros. 

I Al~ern för ett dylikt sjömansämne kunde givetvis växla. 

allmanhet torde man i fo rna dar gått t ill sjöss vid mycket ----s 1
) Mittelnieclercleutsches Wör te,rbuch av SchiJle,r &: Lubben ; 

Yensk Et. ordbok av H ellquist m. fl. 
2

) Se ovan citerat arbete. 

book 3) »Te Liibeck heet ecn scheepsjungen piitter», Etym. Woorclen

den N eder l. Tal a v J. V E' redoa 11 i e. 
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yngre ar i'm nu, men nalurlig LYis kunde pylkern ofta nog \'ara 
~a försigkommen all han orkade bära en fullvuxen passagerare 
på ryggen några meter, om man undanlagsvis behö\':le Yada i 
land. Peder i\Hmssons definition behöver sålunda J cl,~· Yara 
felaktig men kan knappast vara uttömmande. 

?\u säger visserligen kommendörkapten Hafström all efter 
Hi18 fick ingen under 18 :'tr utskrivas till skeppstjäns l. .Tag är 
in te vidare bevandrad i 1600-lalels sjökrigshistoria Dwn jag 
undrar om icke förfallaren här r ~1kat ut för en fallgrop. Pyt
kerne rekrvlerades nämligen icke genom utskriYning ulan på 
friYill ighet~ns väg genom förhyming. De tillhörde kategor ien 
årsljänare , som under vintern stannade kvar vid skeppsgår
dame, till skillnad från sådana bå lsmän som mer eller mindre 
tvångsmässigt utlogos från sjösläderna och Yissa kustsudmar 
och som vanligen hemförlovades under vintern. 

Som inledningsvis framhållits, kan man icke exakt bestöm
ma pylkerinstitutionens ålder men alt den, som organisation 
betraktad, kom till under den lid, då Gustaf Vasa byggde upp 
v[u· flotta , därpå tyder allting. Del var säkerligen ingen lätt 
sak all efter hand som malericlen mångdubbelt utökades få 
kunnigt sjöfolk, sa nere som Sveriges sjöfart var efter unio~1S 
slriderna. Gustaf Vasa m t1sle lill avsevärd del förhyra ullan
ningar, yarom löningsregistren bära vittne. Särskilt svårt torde 
varit all få sjömän, lämpliga att befordras till högbå lsmän och 
skeppare. De senare m ås te vara skrivkunniga och i övr~g.l be
silla en y·iss bildning, ly i realite ten voro skepparne dal telens 
sjöofficerare, medan högbåtsmännen närmast motsvarade .nu
tidens underofficerare. Alt den praktiske Gustaf Vasa ~okte 
lösa denna fråga genom att antaga unga pojkar från goda h.em: 
troligen fr ~m sådana med gamla sjömanstradilioner. delta ar 1 

själYa verket det mest sannolika. Att den sparsamme konun
gen skulle anställt en h el H1r av uppassare, som under vin tern 

Stränot taoel varit utan funktion, är icke likt honom. 
b b f ' 

Bland mina anteckningar ur kammarräkenskaperna r~n 
1520- och 1530-talen har jag Yissa uppgifter som stöd för rnm 
uppfallning, att pylkern vid denna lid var en ung pojke so~ 
utbildades till sjöman. I exempelvis 1531 års räkenskaper npP 
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tages utbeta ld löning (p ~tskalön. sedermera Yalborgsmässolön, 
och mickelmässolön) ett 10-lal pylkerc och en och annan 
»halffman» med 2 till J mark per man åt gången, medan en 
»nykommen båtsman» vanligen fick 8 mark. Följande år har 
antalet halvm än och pytkere flera gånger fördubblats. Än un
der rubriken »p itkere eller halffmän» än såsom halffmän och 
pötkere». Lönebeloppen per hahår växla från 5 mark för de 
äldsta ned till 2 mark för de yngsta. När en pylker redovisas 
utan rubrik förekommer någon gång anteckningen »pytt» efter 
namnet. Kanske detta var smeknamnet på en pytker? I s ~t 

fall säger del en hel del. 
Bland de äldsta kända pylkerne har jag funnit namnen 

Blasius Olsson, Per Gammal och J-lans Gammal, alla seder
mera mycket kända och betrodda skeppare. Efter l3lasius Ols
son lär Biasieholmen ha fått sill namn. Hans Gammal var 
såsom skeppare med i Nordiska 7 -fn·skriget eller omkring 35 il 
40 år efter det han blev pytker. Hans bröder Per och Lasse 
bedreva stor sjöfar t i Stockholm. 

Betecknande är a lt pytkere och haln11än aldrig redovisas 
bland de icke stridande yrkesmännen, d. v. s. kockar, bröd
och källarsvenner, timmermän, ej heller bland spelmännen ulan 
sist efter del egentliga sjöfolket. Lärlingstiden synes ha räckt 
3 å 4 år, varefler en pytker blev uppförd bland »enkelle bals
män », el. v. s. malraser och lättmatroser. Det må ock erinras 
att vissa befälspersoner ib land hade med sig uppassare om
bord. En s:'tdan redovisas då som »hans dreng», icke som hans 
pytker. 

En nännare undersökning a Y löningsregistren skulle trots 
svårigh eten all identifiera personerna -- släktnamn hörde ju 
till de rena undanlagen - nog ge yllerl igare belägg för riktig
heten av min K1sikl i frågan, men del anförda torde vara nog 
för att visa alt kommendörkaplen Hafslröms slutledningar vila 
På svaga grunder. 

Stockholm i september 1935. 
C. El..:man. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 6/1935) 

hämtade ur fack- och dagspress av Marinstabens pressdeta lj 

juni-juli 1935. 

Aktuella spörsmål. 

Nedan återgivas j sammandrag det väsentliga i vissa int rPssa nta 
art i kl ar i elen utländska pressen. 

Tysk- engelska flottavtalet av den 18 juni 1935. 

Den blivande fördragsenliga tyska flottan skall »definit ivt och 
bindande >> utgöra 35 o;,, av det brittiska imperiets flotta, såda n •less 
styrka är vid utlöparrdet av fördragen 1936. De 35 °/o skola h änföras 
till varje fartygsklass, och nedanstående tablå utvisar de blivande 
styrkeförhållandena rnellan de båda länderna. 

Slagfartyg ... ....... .... ... ... . ... .. ... . 

Hangarfartyg ......... .. . .......... . 

Stora kryssare ....................... . 

Lätta kryssare ......... ... ........ . 

Jagare ........................ ...... .. . 

Ubåtar .............. . .... .. ...... .. ... . 

Engelskt fördrags
tonnage stand. 

d ep!. 

525,000 

135,000 

141J,800 

!92,200 

150,000 

53,700 

Tyskt fördra gs
tonnage stand. 

de p l. 

183,750 

47,250 

51,380 

67,270 

52,500 

18,445 

j45 °/o (23,715) 

-r---
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Under vissa omständigheter kan Tyskland efter överläggning 

111ecl brittiska regeringen utbygga sitt ubåtsbestånd till paritet med 
det br ittiska. 

(Marine Rundschau juli 1935). 

Jämförelse mellan frans.ka och tyska flottorna efter 
g'tmomförandet av det nya tyska f lo-ttprogrammet. 

Frankrike l Tyskland 

Slagskepp 35,000 ton ............................... .. 

s lagkrys sare 26,500 ton ......................... .. 

Slagskepp (Pocket) 10,000 ton ................ .. 

Äldre slagskepp 22,000 ton ...................... . 

Stora kryssare ...................................... . 

r::.:: k·y"':" ·• • .. • ·· • • • • • ·· ·• • •• • •• • • • • • • • · • • . l 

2 

2 

6 

7 

44 

39 

110 

2 

3 

6 
28 

28 

(Kieler neueste N achricten elen 12 juli 1935). 

Stormakternas ubåtar. 

Stor· 

l 
USA 

l 
Japan 

l 
Frank-

l 
Italien l Ryssland britt. rike 

1935 ......... 51 84 57 96 59 23 ? 

1914 ......... 76 29 13 70 18 25 

Under världskriget betraktades 8.30-tons ubåten som normaltyp. 
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Kedanst ående uppställning visar ubåtstonnagets nuva rande för

delning. 

1--= T o n 
Stor- u SA Japan Frank- Italien Ryss-
britt. rike latul. 

2,000 och däröver ...... 1 J 6 l - l l l - -
1,500-2,000 ............... 3 l 20 J - -
l,OCO-J,500 ............... 18 3 7 23 5 3 

500-1,000 ········· ··· ··· 19 65 30 59 45 16 

under 500 .................. lO 9 - 12 9 4 

Summa l 51 l 84 l 57 l 96 l 59 l 23? 

De flesta ubåtarna under 500 ton härstamma från krigs ti.lc>J och 

bet ra k tas som föråldrade. 

(Kieler neueste Xachrichten den 18 j uni l~)J'JL 

Jämförelse mellan ung. samtidigt byggda kryssare inom 

de tre ledande marinerna. 

USA 
Savannah 

Sjösatt ...... .. .... ...... .. . 1934 

Längd .................... . 

Bredd ................... . 

n· JUpg ..................... . 

Depl. ............ ........... . 

183,9 m. 

18,8 m. 

6,1 m. 

10,000 

Bestyckning ............ 115-15,2 cm. 

8-12,7 cm. lv. 

Torpedtuber ...... ...... O 

Flygplan...... ............ 4 

l 
Storbrittannien l 
Southhampton 

1934 

177,0 m. 

18,83 m . 

5,2 m. 

!1,000 

Japan 
Mo g ami 

1933 

190,5 m. 

18, 16 m. 

4,57 m. 

8,500 

12-15,2 cm. 15-15,5 cnt. 

4-10,1 cm. lv. 8-12,7 cm. lv. 

8 12 

2 3 

(Rev. Gen. de Marina, mars 1935). 
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Försvarsutgifter. 

Finland. 

Den av riksdagen bevil jade ·försvarsbudgeten för 1935 uppgår till 

1)21 rnill. finnmark (103-! till 469 mill.). Härtill komma engångsut

gifter med 105 mill. Nybyggnad av örlogsfartyg förutsättes ej. Den 

på sin tid fram lagda planen om ytterligare ett kustpansarfart~·g och 

fem ubåtar har ej godtagits av regeringen. 

Estland. 

1935-1936 å rs tot~la budget uppgår till 69,5 mill. estn. kronor, 

vara v för försvaret avses 14,88 mi ll. kronor. 
En på frivillighetens väg bildad fond för krigsfartygsbygge 

uppgick i mars 1935 till 65,000 e~tn . kronor. 

Två ubåtar på 570 ton byggas hos Vickers-Armstrong i England, 

varj ämte f.vra motorto rpedb tar planeras. 

Lettland. 

Totala budgeten 1 april 1935- 31 mars 1936 uppgår till 151 mill. 

lats, varav 31,5 mill. avses för försvaret (inkl. polisväsendet). Några 

krigsfartygsbyggn ader planeras ej, 

Norge. 

Mili t ä rbudgeten för budgetå ret 1 juli 1935-30 juni 1936 uppgår 

till 33,68 mill. kronor, varav armen erhuller 17,75 mill., marinen 11,6 

mill., kustartilleriet 1.55 m i 11. och resten går till »Ci \-ilänclamåb under 

hären resp. marinen. 

Danmark. 

Den totala budgeten för budgetåret 1935-1936 belöper sig på 

~85,119,868 kronor. På marinens Ll el kommer 21,551,771 kronor (före-

Tidskrift i Sjöväsendet. 36 
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gående år 22,060,574 kronor), varav flottan till egentliga milit ärut. 
gifter enelast erhåller 12,060,000 kronor. övriga poster gå 1111 lots. 

och fyrväsendet etc. 

Storbritannien. 

Den sista av de 5 , southamptom-kryssarna på 9,000 ton, enligt 
1933-1934 års nybyggnadsplan, är nyligen stapellagd vid Scott~ varv 
i Greenock Den J'örsta kryssaren av denna klass beräknas leounna i 

tjänst under loppet av januari 1938. 

Likaledes har den fjärde och sista kryssaren av >>Aretbusa»
klassen, 5,200 ton, sistlidna juli stapellagts i Portsmouth. Kåg ra nya 
fartyg av denna typ komma troligen ej längre att byggas, dii 1935 

års program innehåller 3 st. 9,000 tons kryssare, vilka komm·1 att 

stapelläggas under 1936. 

Kryssarna "Castor" och Constnnce,, byggda 1915, skola n e•'~kro

tas i enlighet med Londonfördraget, som förbjuder Storbritannit n ha 

mer än 50 kryssare. 

Den första jagaren av 1933 års program har sjösatts sistl1rlna 
juli. De övriga jagarna komma att sjösättas uneler loppet aY inne
varande år och beräknas inträda i tjänst mars 1936. 

Verkstadsfartyget "\Voolwic:l1», som skall ersätta "Sandhurs b>, 
har nyligen levererats från Farifield, Glasgow för tjänstgöring vid 
Medelhavsflottan. Fartyget är på 8,750 tons deplacement, längd j 75 

m. och gör 15 knop. Bestyckningen består av 4 st. 10,2 cm. lv-kanC'Jer. 

Luftvärnsartilleriet på » \Varspite" och "Malaya" kommer att ut
ökas till 8 st. 10,2 cm. kanoner, med stor skottvidd och en eldhastighet 
per pjäs av 80 skott i minuten. 

(Le Yacht den 3 augusti 1935). 
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U. S . A. 

En ny kryssare »QuincJ», på 10,000 ton, gick av stapeln i Quincy 
:Mass. den 20 sistlidna juni. Den hr bestyckad med 9 st. 20,3 cm. och 
s st. 12,7 cm. kanoner samt gör en fart av 32,5 knop. 

Kryssaren beviljades HJ33 och har kostat 8 mill. dollars. 

(United Press elen 20 juni 1935). 

Den stora nybyggnadsverksamheten inom flottan för att komma 
upp till det fördragsenligt till å tna max. tonnaget har gjort en utök

ning av sjöofficerskåren nödvändig. 

Presidenten har nyligen undertecknat ett förslag, varigenom kå
ren skall ökas med 1,0G2 officerare. Det nuvarande antalet är 4,467 

officerare. 
(Kiel er neueste N achrichten den 24 juli 1935). 

Marinbudgeten 1936 (1 juli 1935-30 juni 1936) belöper sig på 460 

mill. do l l ars. (Föregående år 420 mill. dollars). 

Omkring :100 mill. beräknas till nybyggnader. 2 lätta kryssare, 
1 hangarfartyg, 3 jagare (1,850 ton), 12 jagare (1,500 ton) och 6 ubåtar 
skola byggas. Efter färdigställandet av dessa fartyg och redan under 
byggnad varande fattas för uppnående av , förclragsflottans" fulla 
styrka 36 jagare (1,500 ton) och 6 ubåtar. 

Till marinens flygvapen anslår den nya budgeten 52 mill. doll. 
555 nya flygplan skola anskaffas. varvid 282 st. utgöra ersättning för 
föråldrade och 273 st. äro avsedela att förstärka de nuvarande flyg
förbanden. 

Stora personali)lmingar inom så1·äl befäls- som sjömanskårerna 
ha beslutats. 

I aktiv tjänst äro vid budgetårets början 321 skepp och fa rtyg 
sarn t 930 flygplan, vilket innebär en ökning med 15 fartyg och 160 
flygplan. 

Enligt vad Marinminist eriet bekantgjort kommer å r 1942 elen 
full t utbyggd a »fördragsflotian , att bestå av : 



15 slagskepp 
6 hangarfartyg 

18 stora kryssare 
17 lätta kryssare 
13 stora j ag are 
84 jagare 
38 ubåtar 
8 minfartyg 

21 minsvepare 
13 kanonbåtar 
l ammunitionsfa rtyg 
4 förrådsfartyg 
2 lasarettsiartyg 
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2 transportfartyg 
8 oljetankfartyg 
2 trupptransportfartyg 
4 verkstadsfartyg 
5 ubåtsdepåfartyg 
6 j ag a redepåfartyg 
5 ubåtstendrar 
3 flygplanstendrar 
~ vaktfartyg 

13 sjögående bogserb å tar 
15 minsvepare till f lygets tj änst 

8 hjälpfartyg 
(skol skepp, målfartyg etc.) 

(Marine Rundschau, augusti 1935) . 

Frankrike. 

Den vid statens varv i Lorient byggda jagaren >> Audacieu:s:». dc•pl. 

2,900 ton, har vid provturen nått en fart av 43,:2 knop, varvid mask i· 

nerna utvecklade över 100,000 hkr. 
(Kieler neueste Nachrichten el en 23 juli 1933). 

De 4 kryssarna i 1932 å rs program komma att sjösät tas iD llPV·l· 

rande å r OCh berälmas inträda i tjänst Under alldra halvåret U\" lfJ:3ti. 

»Marseillaise» och »Georges Leygues» äro byggda i St. Naza1re, 

»Montcalm» i Je Seyne och »Gloire» i Bordeau:s:. 
Le Yacht elen 8 juni 1935). 

I St. Nazaire vid Chantiers de la Loire har kryssaren »Ma rseil· 

laise» sjösatts i närvaro av marinministern. Kryssaren som ti ll! tir 

1932 års program , lalles på stapeln i slutet av no,·e mber 1933 och till

hör en serie på 6 kryssare (La Galissonniere-typen). Data: Depla.;P

ment 7,600 ton, fart 31 knop, bestyckning 9 st. 15,5 cm. kanoner i :3 

trippeltorn, 8 st. 9 cm. luft\'ärnskanoner, J st. torpedtuber, l katapult 

och 2 f lygplan. 
Besättningsst~·rka: 28 officerare och c:a 580 man. 

(Le Journal llen 16 juli Hl33). 
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Spekula tionem a kring el e nya 35,000 tons slagskeppens svåra 

artilleri sysselsätter fortfarande den franska pressen. 

Det ursprungliga förslaget med 12 st. 34 cm. kanoner i kvadrup

peltorn synes ha frångå tts, förmodligen inför en känsla av underläg

senhet med hiin syn ti.ll de nya italienska slagskeppen, som få 8 st. 

3S cm. kanoner i dubbeltorn. 

Numera tal a r man om en huvudbestyckning av 8 it 9 st. 40,6 cm. 

eller 37 cm. kanoner. 

Horisontalpansaret beräknas bli omkrin g 20,3 cm. och farten 30 

knop. 

I talien. 

Marinbudgeten 1935-1936 (l juli-30 juni) belöper sig på 

1,304,&81,000 lire. (Föregående ar 1,22J,780,477 lire) . 

:För nybyggnader, reparationer och ombyggnader beräknas 539 

mill. lire, vilket är 22 ? 0/o mer än fö regående år. ökningen faller på 

de båda 3.J,O OO tons s i agskeppen. 

Nyltyggnader. I medio av 1935 voro följande fa r tyg uneler bygg

nad, utrustning eller lever ansprov: 

2 slagskepp ....... ... .. . . . .... . 

6 l ätta kryssare ... . .. ... . .. ... . 

6 torpedbåtar . .... ... . .. . . .... . 

4 »COn VO,Ye LU"S» ..... . .. .. . ... : .. . 

J stora ubåtar . . ...... ... .. . ... . 

4 medelstora ubåtar ..... ... ... . 

1 ubåtsjaga re .. . . . . .. .. . . ..... . 

fartyg för k olonitjänst .. . .... . 

l motortorpedbil t ............. . 

5 bogserbåtar 

cirka 70,000 t on 
)) 40,000 )) 
)) 4,000 )) 
)) 3,500 )) 
)) 5,500 )) 
)) 3,500 )) 
)) 350 )) 
)) 2,000 )) 
)) 50 )) 
)) 1,500 )) 

Dockor. Under byggnad ä ro 5 flytdockor, varav 2 st. äro på 1,000 

ton, 2 ~t. på 1,600 ton och l på 7,500 ton. Det bör uppmärksammas att 

för de nya 35,000 tons skeppen ny bygges 2 st. tornlockor, en i Neapel 

och en i Genua. Med de fö rut befintliga stora dockorna i Venedig 
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och Tarento, kommer mun att disporrera J geog rafiskt väl for ,lelade 
stora dockor. 

(Marine l~undschau, augusti 1935). 

De båda ubåtarna »Pietro Calvi» och »Pietro Micca» ha n.' .igen 
sjösatts. Den förra har 1,475 tons deplacement i ytläge och gill· 17 

knop, samt 8,3 knop i uläge. Bestyckningen består av 8 st. 53 cm. 
torpedtuber och en 12,7 cm. kanon. »Pietro Micca» har ett deplace
ment av 1,371 ton i ytläge och ar bestyckad med 6 st. 53 cm. torped
tuber, en 75 mm. och t\·å 12,7 cm. kanoner. Farten är 16 resp. 8,5 knop. 

»Piötro C11h·i», som tillhör elen modifierade Balilloklassen, kan 
gå ner till 100 meters djup. 

(The Navy, j uni 193.5). 

Tyskland. 

Den 6 sistlidna juli offentliggjordes nedan.s tående nybygg.\>I•l:>
plan. 

1) 2 slagfartyg på 26,000 tons depl. va rdera och bestyckade wed 
28 cm. kanoner. 

2) 2 krys8are på :10,000 tons d ep l. Yardera och best,1·ckacle me1 l 
20 cm. kanoner. 

3) :1 6 jagare på 1,625 tons depl., bestyckade med 12,7 cm. kanoner. 
4) a. 20 ubåtar på 250 tons depl. (Den första a,- dessa trä. <te i 

tjänst elen 29 juni och ytterligare t\'å äro sjösatta). 
b. 6 ubåtar på 500 tons depl. 
c. 2 ubåtar på 750 tons tlepl. 

Ovanståe ude program är en följd av elen tysk-eugelska flo tt ö\ er
enskommelsen. En del fart; ·g äro redan under byggnad. Ovriga hnn

ma att läggas på stapeln redan inne,·arande år. 
Vidare förberedes byggandet a,. det första hangarfartyget .>dl 

nybyggnadsplan för 1936 och följande år. 

(Marine Runclschau, augusti 1935). 

U n der >> :Marine Volks\\'Oche», som anordnades i Kiel s istl idn~t 

juni månad, besågos de därstädes liggande örlogsfa r tygen aY samu 'lU· 

lagt 88,000 besökare. 
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»Deutsch laucls» båt>tr transporterade 12,000 besökande till farty· 

cet och »Admiral Scheer>>, som låg fö rtöj d vid kaj, hade haft 38,000 

:besökande ombord. 

Japan. 

Sju jagare byggda 1916- 1917 och fem ubåta r byggda 1919-1921 

ha utrangerats. 
(Kieler ncueste 1rachrichten elen 12 juli 1935). 

Spanien. 

De tre nya kryssare, som beviljades av Cortes år 1926 och lades 
p:l. stapeln 192ti, börja nu nalkas sin fullbordan och beräknas inträda 

i tjå.nst i år och 1936. 
Samtliga skulle bli på 10,000 standarclton, men an1iralitetet från

gick beträflancle elen t redje kryssaren denna avsikt och byggde i stäl
let, i likhet med de ledande europeiska marinerna, en kryssare på 

{)mkring 8,000 ton . 
De två förstnämnda kryssarna, >> CanariaS >> och >> Baleares>>, äro 

bestyckade med 8 st. 20,3 c.m. kanoner i dubbeltorn, 10 st. 10,2 cm. 
kanoner, varav 4 st. äro lv-kanoner, 8 st. 40 mm. lv-kanoner, 12 st. 
53 cm. torp edtuber, 1 katapult och 2 flygplan. Fart 33 kn op. 

Kryssarna lära vara mycket välskyeldade mot undervattensskador 
av varje slag, ävensom mot flygbomber. 

(La France militaire den 25 maj 1935). 

De båda minfa rtyg, som ingå i n3·byggnaclsplanen, komma att få 
€tt deplacement på 2,100 ton och en högsta fart av 18,5 knop. De 
komm a at t förses med kraftig artilleribestyckning, vidare två st. 
sjunkbombkastare och kunna taga ombord 264 st. minor. 

Ryssland. 

Enl. diverse t idningsuppgifter skola 8 st. 800 tons torpedbåtar, 
byggda i Italien, nu befinna sig i \Vladiwstok. I fjärran östern be· 
fintliga båtar uppskatt as till ett antal av 20 st. Vidare skulle på 
varv i Leningrad och Kronst adt 2 st. 10,000 tons kryssare och i st. 
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700 tons jagare samt i utlandet 4 st. kryssare it 7,000 ton vara Under 
byggnad. 

Jugoslavien. 

Nybyggnadsprogrammet omfattar omkring 100,000 ton, men för. 
delningen av t onnaget mellan olika fartygsslag är e.i bekant. 

Den nuvarande flottan - frånsett 4 st. Donau-monitorer på 800 
ton - består av den moderna >>D ubrownilo>, 2,41)0 ton och 37 knop, 
2 st. i England byggda jagare på 1,100 ton och 2 st. i :Frankrike b.vgg. 
da ubåtar på 800 ton, 8 st. förutvarand e österrikiska torpedbåtar, 6 st. 
i Tyskland förvärvade minfartyg, 12 st. minsvepare och ett ubtlepå
fartyg. 

(Kiel er neueste N achrichten den 14 juli 1935). 

Portugal. 

Nybyggnadsprogrammet omfattar två olika avsnitt, av vil ka Llet 
första nu nalkas sin fullbordan, under det att det senare m åste under
ställas riksdagen iör prövning. Försvarsministern har emellertid fö r
klarat att hela programmet torde vara genomfört fullständig t J.U38 
eller något senare. 

Det första avsnittet omfattar nybyggnader på 27,000 ton o0h 
fördelade enl. följande. 

5 st. jagare (utrustade med 22 minor) på 1,500 ton och bestyckade 
med 4 st. 12 cm. kanoner, 3 st. 40 mm. lv-kanoner och 8 st. t orped
tuber. Fart 36 knop. 

En jagare på 700 ton. 
2 st. a visafartyg 1. klass om 2,000 ton. 
4 st. avisafartyg 2. klass om 1,100 ton. (17 knop, 2 st. 12 c;m. 

kanoner, 2 st. 76 mm. lv-kanoner). Dessa avisafartyg äro även avse<lcla 
att föra minor. 

3 st. ubåtar (850 ton i ytläge, 16 knop. 1 10,2 cm. kanon och 
6 st. torpedtuber). 

Dessutom tillkomma 10 st. kanonbåtar om 300-500 ton, av vilka 
en del äro avsedela för tjänstgöring i kolonierna. (Se UF~i[ 3/35 sid. 25). 

(La France militaire den 24 maj 1935). 




