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Årsberättelse i flygväsende 1927.
AYgiYen av leda moten Simonsson.

(Fort s. fr. G:c häftet .)

En livligt omd-e batterad fråga är den om lämpligaste
byggnadsmate rial för flygplanskons t ru1dioner, trä, metall
e ller stål. En kardina lfordran på det använda materialet
.är r 'in ga vikt och s•t or hå ll fasthet. Därutöver tillkommer en
del fo r dringar avseende b estä ndigh eten, lämpligheten för
fa brik sm ässig tillverkning och tillgång inom d et egna landet.
Det för st använda materia le t var trä och detta av helt
natu rliga skä l. Dess hållfasthet är stor i förhållande till
vikten , det är elas•tiskt, lätt att h earbeta och rel. billigt.
Emell ertid är det givet att man snart skulle söka utnyttja
l est ändigare mater.j,al än trä ·och då i första hand d e l ätta
hleta llegeringam1.a m ed ·aluminium såsom huvudbestånds del.
Dura luminium ell er dural har där\'id hun1dsak'ligen kommit
tiLl användning. Des s sammansättni ng är 94 % Al, 4 %
Cu samt 2 % Mg, l\1n, Fe och Si till ungefär lika delar.
'Spec. vikten är 2,s. Redan tidigt togs stål i ansipråk för
vissa deta ljer vid flygplantilh er kningen såsom undoeueden,
s tag, besl ag och diverse tillbehör; spec. ·yikt 7, s5 .
Duraluminium liksom stål äger fördelen gent emot trä
att vara mera homog ent och äga vissa konstruktiva fördelar
i fråga om fas•onering, dimension ering och bockning; där·el1lot kan duraluminium ej sYctsas och frätes a\· sallyatt en .
Tidslo·ift i Sjöväsendet.
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Denna benägenhet för anfrätning eller corrosion liks o111
stålets fötr rostning, där ej rostfritt stål användes söker m an
skydda sig mot genom metallis·ering eller lackering av yta n.
I Tyskland har en aluminiumleger:ng, lautal, på en sen are
tid ·kommit ti1l användning, bestående av 94 % Al, 4 % Cu
och 2 % Si, med en spec. vikt av 2,75. Lautal skiljer sig
{rån tdural däri, att den icke automatiskt hårdnar eft er
framställningen vid normal t emperatur utan kan förvm··as
mjuk i fördel, bearbetas i detta t ill stånd samt därefter härd a s.
Dural har vunnit en myc·ket s·bor spridning för .flygpla n stillverkningen i Tyskland och Fmnkrike men har därem ot
ick·c trängt .igenom i motsva,r •a nde utsträckning i U. S. A.
och England. I England ställer man sig ganska tveks a m
gent em ot användningen av dural ~åväl av rent ma,teriell a
skä•l som ock fr·a mför allt på grund av att land·et sakn ar
billgång till rå,maleriel. Där intrikta~· man sig i stället p:l
frainbringande av stå.l konstruktioncr och har också red an
framställt de mest skillda flygplanstyper i ·stål. Tillv·er1~
ningcn släller sig mycket dyr ·och kan för,st vid serietillver kning i stor skala ordnas ekonomiskt.
Träkonstruktionerna hava viss·erligen rfått vika tillb alc1,
delvis beroende på svårighet·cn att få län1pligt trä efter den
skövling, som ägt rum på detta område. .I ett flertal länd er,
däribland England anser man kombinerad stål- och träkon-·
struktion vara mest ändamålsenlig intill dess ticlen ä·r mog en
att övergå ,till enbart stålkonstruktiton. Som exempel p å
tillförlitligheten hos det kombinerade byggnadssättet anför
engelska flygtidskriften Flight, :det av Cobham använda .flygplanet de Ravinand 50-J. uneler flygfärden London-Kapstaden- London 1926. Planet, som är av stål och 'til·ä m e<l
dukvingar, befanns vid sin återkomst efter 17,000 mi les:
flygning lmcler de mest sl<.iHda klimatiska förhålland en 1
fullgott skick. Även .för :Sveriges vidkommande synes .d en
rikti~a vägen i [.}·åga om valet av byggnadsmaterial för fly gä\''111
plan vara ·e n okombimution av ·staol oc l1 tt...
ra d oc l( unele·str
I
•
att snarast kunna övergå .t ill ·enbart tslåL
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Även inom flygmotorområdet går utvecklingen raskt
f,ramåt.. Uneler det att motorenms styrka vid världskrigets
slut uppgi ck till 2ö0 a 350 hkr., har denna successivt stegrats
till 450, .600, 750, 900 och 1,000 hkr. Det måhända hetyclelsefullaste utvecklings,steget är ·elen luftkylda motorns
frammarsch. Denna motors 'f ördel gent emot den vattenkylda är dess lägr e vikt, som vinnes genom kylvattnets med
t'illhörandc ledningars, pumparos 'o ch kylares bortfallande. Därj ämte är elen tillförlitligare och fördelaktigare i sköbscln samt
förbättra.r ett flygplans stig- och manöverförmåga samt
topphöj.cl. Ännu så länge äro dock de luftkylda motorernas
styrka begränsad till c:a 500 hkr. I fråga om dc lu.ftkylda
motorernas ·utveckling är det England, som gått i spetsen.
En Bristol-Jupitcr motor om 450 hkr. (luftkyld ) väger
322 kg., uneler det Napier Lian-motorn med samma hkr. antal,
den lättaste militära valtenkylda motorn i England, väger
med komplE'lt kylsyst-cm 517-544 k g., beroende på installation.
Vidare Yäger motorfundament och huYar fö.r den
vattenkylda motorn vanligen upp lill c :a 35 kg. mera än
motsvamncle dc.lar för den luftkylda motorn.
Däremot
beräkn as d en luftkylda mot·a.rns bränsleåtgång vara något
större än el en vattenkyldas liksmu även dcs•s luftmots Lån d.
För .att öl<a motorernas effcktivit12t i synnerhet på större
höjtder söker man medelst en kompr essor öka trycket på
den insugna luften och såmedels få cylindrarna bättre fyllda.
Fördelen härav framgår av följand e jämförande försök i
U. S. A. m ed en Vlrightmotor J-1, installerad i c lt TS-plan
med och utan Jvompressor. Med full komprimering ökades
planets topphöjd 65 % uneler det stigtiden minskades 56 %.
Försök pågå att framställa flygmotorer enligt Dieselprincipen, möjliggörande använtdoande av tyngre brännolj•or.
Träprop el.Jrarna ersättas i allt större omfattning m ed
metallpropellrar.

Luftskepp (enligt principen Hittare än luften).
Luftsk ep p e ls militära värde h ar ju efter -världskriget
varit mycket omde batterat och i allmän h et satts gan•ska lågt
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på grund av såväl dess förmenta ringa insatse.r under värld skriget som dess förmodade värnlöshet mot flygplan och st•or a
·s årbarhet vid beskjutning, även•som dess känsligh et för väd erlekss törningar och i vissa fall otillfredsställande motstån dsförmåga mot påfrestningar i samband ·h ärmed. Måhända h ar
man härvid närmast i tankarna världskrig·e ts Zepp elinrai d er
och Id e olyckor, s·om under efterkr igsåre n inträffat med luftS•k epp. Rättvisligen synes dock böra ·erkä nnas, att luftske p p
av skillda slag gjorde synnerligen förtjänstfulla in satser
und er krig.e t.. Frånsett de högt betydande 1s tyrkor av trupp er
och ar.tillerimateri·el, som Zepp elinarna nödgade Engla n d
behålla i hemlandet, var det i sjökriget, som de gjord e sin
förnämsta insats genom en kontinuerlig patrullering i Östersjön och Nordsjön, som ej kunnat på annat sätt v e rkställ a~
Luftsk·eppen bidrrogo till a tt
i motsvarande omfattning.
säkerstäUa de tyska undervatten1sbåtarnas ut- och inlöpan de
genom det för dem farofyllda vattnet utanför Helgolan dsbukten. Luftskeppet är det mest effektiva medlet att lok alisera undervattensbåtar och minfält vid något så när molnf,ritt väder och ej för upprörd sjö, 1samt är i detta avseende
öve rlägset flygplanet. överväldigande är d et a ntal minfä lt
och minor, som inrapporterats av luftskepp ·och svepts unel er
deras ledning. Små eng elska luftskepp tillryggalad e si sta
krigsåret 2 Yz IJ11ilj on mil under min- och undervanensbåt spatrullering 1samt konvojering a1v handelsfartyg och voro därvid till den störsba nytta.
Vad beträffa r flygsk eppet-s sårbarh·et och värnlöshet m ot
flygplan så utgör givetvis d ess stora kropp ett ypperligt m ål
vid artilleribeskjutning ·och bombanfall, varjämte flygpl an en
äga möjli ghet att genOIJ1 sin :större snabbhet och lättm an Ö\r erlighet kunna intaga lämpliga a nfaUslägen. Faran för
flygsk·eppet vid b eskjutning ligger huvudsakligen i vätgas ens
lä btantändlighet genom även d e minsta brandprojektiler
men däremot icke i den lätthet, vanned hölj et genom slås.
Det har vid flera tillfällen framgått, att ·en Zepp elin are J.::nn
träffas av små och stora projektiler i större ut sträckning
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än vad som kan beräknas vara ·fall et vid .en ordin är strid
utan att •s ättas ur stridbart s]dck. Byggnads- och cellsystem et innebär en hög grad av säkerhet häremot och r epamhon er kunna i många fall u tf öras snabbt och tillförlitligt.
Vid lufts k eppskonstruktione rna tillgodoses nämligen num era
så vitt möjligt krave t på aH h å llfastheten i sin h elh et ick e
skall p åverkas öd·esdigert genom att delar av stommen, ytt.r e
beklädnad en eller gascell erna splittras vid pr oj ektil- eller
bombträff; lik alecles iakttages artt varje del av skrovet och
särskilt gasceUe.r na äro åtkomliga för a tt medgiva hastig
reparation av skottskador •och h egrän:sning i möjligast·e mån
av gasförlust.
Genom användande av h elium i stället för vätgas till
fyllning avlägsnas ett b etydande faromoment liksom användand et av motorer för tyngre hrännoljoi· i ställ et för bensin.
Ett förfaringssätt, som vid spaning under molnig väderl ek för.min,skar faran ,för b es:k jutning, är flygsJ< eppets
förs eende m ed en obs ervationskorg, f ormad s-om ett flygplansskrov och rymmande en eUer flera obs ervatörer i
telefonförbind else m ed flygskeppe t, från vilket korgen kan
sänka s h ögst betyd li gt, möjliggörande observation uneler dold
förflyttning av flygskeppet
Förutom nämnda, mera passiva skyddsåtgärder, säkras
flyg skeppets för.svarskraft genom lämpligt placerade artineriPdäs er, så att eld •kan avgivas i alla riktningar, varj ämte
ombord medförda ·stridsflygplan jämvä l .kunna a nvändas fö•r
försv aret.
Problemet att å flygskepp medföra flygplan, som kunna
startas därifrån och ombordtagas, ·är .redan löst ; prov därm ed
hava utförts såväl dag som natt och un1d er ogynnsamma
Vid ett
väderleksförhållan den sistlidn e höst i England.
såd ant försök vid Pnlhams ,flygstation startades 2 styck en
ensibsiga stridsflygplan om något mm· än 1 tons vikt v.ardera fr ån ,flygsk epp et R-33 på 800 a 1,000 m :s höjd . Då
varje plan representerade c :a 40,000 kubikfot av fl ygskeppets totala gaskvantitet av 2,000,000 ik.ubikfot orsalmr deras

-298-

hastiga frigörand e ett plötsligt till sko tt i skeppets lyftkra f t
och förändring av dess tri.m långskeppsväg en, som skull e
F lygplanen vor o
kunna m edföra besvärande störningar.
upphängda för och akter om de förli ga motorerna i str,opp ar
m ed utryc knings a nordnin g samt stöttad e m ed s tag ti ll
vingar och ·stjä r t. Sedan flygskepp et gått upp till c :a 1,000
m : s höjd, intogo flygpl ansfö rarna sina platser, planens
motorer startades m ed en sta.rtanordning å skeppet och
Jlygplanen fri.gj ordes, varvid d e ha st igt fö ll o c: a 100 fot ,
innan de ·k om mo under kontroll. Någon störande inverka n
på luftskeppe ts m a növ er h ade ej s lar tning.en . Luft skepp et
h ade ·en hastigh et av 30 mil es. I motsats till förh å llandet
vid sta•r tnin g från fartyg är det nödvändigt, <att fly gsk epp et
har låg hastighet, så att planen has tigt kunna falla ·k lar a.
Flygskeppet behöve r icke h eller gå mot vind en vid planens
startande.
I elt Jlertal länd er ägnas s{ort intres se å t luftskepp sfrågan för såvä l militära som kommersiella ändamå l.
I England äro s·om b ekant under bygg nad två nya
luftskepp, R-100 ·och R-101, om •5 ,000,000 kubikfot vardera ,
varav det s·enar e är avsett för direkt trafik London- Indien
med ·eventu ell utsträckning till and ra delar av britti.s.k a
imperiet på södra h a lvkl otet. Luftskepp et är avs ett kunna
medföra 100 passagerare j ä mte post ·o ch g·ods samt får 5
motorer för tun g olja, varmed beräknas e n has,t ighe•t av
100 km . och en aktionsradie av 6,500 km. und er gynn·samma
förhålland en. De förut om n·ä mnda svagheter, som ansetts
vidlåda luftskeppen och gö r a dem mindr e lämpli ga fö r
flygtrafik, svårh a nterl ighet, bräcklighet i h å rd vind oc h
eldfara anses övervu nna genom konstruktiva förbättringa·r ,
utexperimenterade under 2 års tid med R-33 , samt Air
Ministry's meterealogiska utredningar för planmässigt utnyttjande av r egu ljära vindar •och undvikande av stormområden. Enligt luftförsvarsministe rns, Sir Samuel H oare,
utsago ä.r o dessa luftskepp i stånd att medföra 200 soldater
med utrustning •s am t .ett fl ertal flygplan.
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I d etta sammanhang må omnämnas den skiljaktlighet
i åsikter, som syn·es r å da m ellan en gelska och t ys·k a J·lygtekniker i avseende på lämpligaste materiel för den kommande Iuftfjärrtrafiken. I England anses, att den konun er
att upprätthå llas av luftskepp och .ej fl ygplan, i T yskland
inriktar man sig på användandet av jätte flygplan för de nna
trafik. Även e tt projekt, utgörande en kombination •a v de
2 systemen, ty ngre och lättare än Juft en, har sett dag.en i
Tyskland.
Unde·r tysk medverkan står ett transoceant lufttra.fikfö r·etag inför e tt snart förv erkli ga nde, nämligen trafikerandet
av linj en Sevilla- Bu enos Aires m ed luftskepp av Z epp elintyp . Linjen stödes av spanska staten me•d en betydande
subv ention, intill 6 miljoner pesetas om året. Den första
.färden för etages av d: r Ecken er , som p å sin tid överförde
flyg skeppet Los Angelos från Tyskland .till U. S. A.
I U. S. A. är und er utarbetand e ett mindr e luftskepp,
avsett att byggas h elt och h å llet av duraluminium.
En från den gå ngna utföra ndeformen avvi.kande luftskepps typ är Boernens luftskepp e111li gt halvstela systemet.
rDess Skl'OV är liksom ·ÖVriga fl ygskepp s str ömlinj eformat med
rund at försk epp •och spetsig stjäet men h ar däremot en tvärsekti:on, som närmar sig den ·eliptiska .formen med undra ytan
.flat, erbjudand e visserligen ·ett ökat aerodynami·s kt mo los tånd
men i övrigt dynamiskt förmånlig. Formen är ägnad att i viss
· mån motverka följderna av fö rio rat jämnviktsläge mellan
s kep pets vikt och gasens lyftkraft och åters·täll a det·samma.
Når t. ex. ett luftskepp till följd av gasens g·enom so lens
värm e alstrade utvidg ning stiger, måste d etta motverkas
antin gen genom utsläppande av gas .ell er genom att lu ft~kepp et lägges på n äsa n, så att den dynamiska kraften
verkar nedåt; vid gasens avkylning, exempelvis nattetid,
inträder eH motsatt förhållande. Utsläppande av gas är
oekonomiskt, varjämte .ett d ylikt förfa·r ingssätt liksom utkastande av barla•st ·b egränsa möjligheterna till vidare manövrar. Luftskeppet har ett underrede av aluminium; det
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yttre hölj et är i sin övra del dubbelt, inrymmande en
skyddsmantel av kväve. Ballongkroppen är uppdelad i 3
horisontala skikt, därav de 2 översta medels vertikalväggar
delade i 3 långsgående rum. I det övra horisontala skiktet
förvaras helium eller vätgas, i det mell~Psta horisontala skiktet
lysgas och nederst luft. Vid fullt tryck å gaserna är denn a
luft utpressad . Då vätgasens lätta ntändlighet förutsätter en
viss blandning med luft eller syre har man med ovannämn da
kvävelager velat förhindra atmosfcrens tillträde till vätgas en
och därigenom förminska antändningsfaran. I underr ed et
kunna 30 till 50 ton vatten intagas automatiskt vid landnin g
å vattnet för att underlätta denna manöver och hålla skeppet
stadigt. Härigenom möjliggöres användandet av flytan de
hangarer, som lätt kunna läggas i vindriktningen.
I Italien har man gått in för en halvstel lufhkeppstyp ,
känd bl. a .. genom polarflygskeppet Norge. Ett systerskep p
till detta, N-3, har Ievererats till japanska marinen.
I Ryssland har nyligen färdigställts det fö·r sta där byggda
luftskeppet .om 2,500 kbm.
En synnerligen viktig fråga för flygskeppen är att kunn a
på lämpligaste .sätt l"ompensera för den viktsförlust, som
representeras av fö.r brukat bräns·le, så att gas e j behöv er
utsläppas. Olika m etoder härför hava prövats. Med gott
resultat har sålunda försökts at genom motorgaserna•s omsättning till vatten ersätta viktsförlusten av bränsle. Anor dningen är dock ·k omplicerad •och tung. I England har ma n
lyckats använda eJlJ 'b landning av viiigas och fotogen som
moborbräns'le. Vikten av konsumerad fotogen ersättes därvid av den genom den förbrukade v ätga·sen förlorade lyftkTaften. Vid det Boernerska luftskeppspro}ektet är avsikten
att gerrom användande av lysgasen kompensera för bränsleåtgången. I Tyskland föreligger ,förslag att för motmernas
drift använda 2 s.l ags bränslen, en lättare och en tyngre än lu ft.
Genom dessas sra mtidiga användande srk ulle skeppet h ållas
på konstant höjd; genom att förbruka enbart det lättar e eller
tyngre •b Tänslet kan lyftkraften minskas ·eller ökas . Ä ven
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har planerats användande av gasmotorer och gas av samma
spec. vikt som luft.
Slutligen må ·endast bringas i erinran d en mångfald
stol"S'l agna långflygningar, som senure tider utförts öve.r
jordklotets olika delar och de talrika Tekord, som satts i
fråga om hastighet, stigförmåga, stighöjd och uthållighet och
som utgör det vackraste vittnesbörd om det mod, den energi
och den hängivenhet, som besjäla flygväsendets män, samt
den skicklighet, varmed de förs tätt utnyttja luftens stora
möjligh eter för •såväl militära som fredliga syften.
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Hur tapperheten belönades i äldre tider.
För att uppmuntra och sporra till krigsmannatapperh et
har det sedan gammalt varit en hävdvunnen sed att utfä sta
vis·sa yttre utmärkelser för att tilldel:::.s dem, som härutinn an
synnerligen utmärkt sig. Vad vårt ege t land angår och sä rskilt dess ödogsflotta, synes det hava varit Carl XI, som för sl
låtit utfärda vissa bestämmelser i detta avseende. Sålunda u tkom ett K. Brev, daterat Uppsala •d. 17 sept. 1675, innehållan th'
»Tillsäjclser på skiänker för dem, ~om på skeppsflottan sig väl
förhållit och fienden avbräck gjorl». Som detta brev ger oss
en inbli ck i den tidens sjökrig sföring, torde det, mindre kä nt
som det är, .förtjäna att bringas i erinran. » \~T i Carl o. s. v .
göre veterligt, att såsom både billigt är och uti a nd ra rik en
brukligt, ·att icke allena•s t väl belöna dem, som sig tappert, tr oligen och väl förhålla, utan ock att uppväcka dem till att göra
med så mycken större lust och iver sin kallelses plikt tillfyll esl
genom såJrdeles nådatecken, löften och välgerningar, alltså h ava \Vi ·o ck mot våra trogna undersåtare av h ögre och nidriga rl'
stånd, som nu stå färdiga till vårt och fäd ern eslandets säk erhet och för•svar att gå tiH sjö.s s med vår skeppsflotta, vel at
betyga Vår Kungliga välvilja och erkännelse ·i så m ått o, atl
\ Vi icke a ll enast iförsäkra och tillsäga härmed och i kraf l av
·detta Vårt öppna Brev dem, som mecl döden avgå och läm nn
hustrur och barn efter sig, att vilja draga nödig försorg för
deras välstånd och antingen in ed penningar eller någon r än la
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i l antgods hugna och ihågkomma dem till hjälp och und erstöd, utan vilja Wi ock dem, som bliva så ill a kvästa och
sargade, att de därigenom göra·s oförmögna till någon vidare
vår tjänsts förrättande, med und erhåll i livstiden efter vars
och ens stånd och ämbete förse och benåda, jämväl ock dem,
som eljest taga någon mindre, dock botelig skada på sin
kwpp, m ed äreskänker och andra tecken• av Vår nåde bedöma
efter var.s och ens välförhållande i trälfandeL Lovom och tillsägen \Vi nådigst den, som kunna bemäktiga sig något fientligt skepp, att båd e ·o fl"iceran och gemene, s·om därpå äro,
skola efter föt-riga bruk och till de l n~ng sig emellan få å tnjuta
en fjärd e part •ell er dess värde i det ei·övrade skeppet, om det
är fl agga, men femte parten, om det är annat örlogss kepp.
Skola d e ,som v id äntrandet med något fientligt skepp fatta
den tappra resolutionen att komma med fi en.de n, ombord och
kunna jämte annan tillfogad skada •st ryka ner n ågon komm end erades flagga, .h ava ·e n ~ särdeles skänk och recompense
efter flagg ans kvalitet •och värde från 20 allt intill 100 rdr ..
Såsom det är mycket angeläget att väl och försiktigt an·b ringa våra egna och att avvä rja •och ruinera !fiendens brännare, t.hy skola allenast officerare och gemena, som därtill
employeras, vara alldeles försäkrade ·om avancement och befordring, utan var och en efter sitt värde med ,skänker ihågkomma s och recompensera.s sålunda, att de, som kunna bringa
brännaren väl till pass 'P å ett amiralsskepp, får 200 rdr t illhopa, på vice-amiralsskepp 140 daler, på schoutbynachtskepp
80 daler., s•om de äro stora till. De som .hava den lyckan och
hardi essen att vä l hindra och .avvärja ell er alldeles ruinera
och förbränna fientliga brännare, då de äro i Yäg och 'Verket
'att kunna göra skada, sko la var ·Officerare få 60 daler och var
gemene 2:5. Alla de båtsmän samt underofl"icerMe, som bru·k as i vant och mers med spetsande och förbättrande, skola få
10 a 12 daler s. m. s. vardera". - Vi kunna lätt förstå, att
sådana utfästelser, givna av den högste krigsherren, skulle
komm a att verka i hög grad .an1imera.nde och finna en god
resonans i tappra krigarbröst.
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För att hedra visad tapperhet var det även i de tiderna
brukligt, att dyrbara presenter med eller utan kontant er u tdelades. Så blev t. ex. den tappre amiralen Klas Horn eft:e r
ankomsten till Stockholm 1565 med flottan av Konungen r ik.
ligen begåvad; till hans ofTicerare och underbefäl utdelades
guldkedjor och siherarm~·ingar samt penningarr till man skapet, a,JJt eftersom var och en förhållit sig. Och efter det lyckosamma sjösJaget vid Fehmern den 13 okt. 1644 fick kapten en
Gustaf W 'r angel den höga ära mottaga en guldkedja om 20 0
»chronor » med konterf·ej uti och dessutom 600 daler, och
kapten Thij s Corneliusson, som med sitt förande skepp Göt cborg lyckades från fienden erövra skeppet Patientia, fick äv enledes mottaga en guldkedja med koni:edej uti jämte en p enninggåva. Erik Sjöblad - död som amiral 1725 - ·e rhöll
vid sitt avsked från tjänstgöPing i engelska flottan, varunder
han bevi·stat flera skarpa aktioner mo~ holländarna , av en gelske konungen en lång guldkedja jämte ·e n stor medalj på 20 0
dukater och en annan gång för sitt tappr·a if örhållande som
sekond på det engelska amiralitetsskeppet en diamantring lill
ett vä·rde av 1,000 daler.
Den gamla berättelsen om att kapten Gustaf Psilander
på grund av sitt tappra .förhållande under slaget i engel ska
kanalen, då han på ,sitt skepp ölancl ensam hade att kämpa
mot 9 engdska örlogsmän, skulle av engelska drottningen få tt
mottaga en stor, dyrbar guldkedja, har genom senm··e tid ers
forskning bevisats sakna all historisk grund och skulle dessutom hava skorrat illa mot den gäng,se engelska folkopi nion en, som i de dagarna av lätt förklarliga skäl långtiflfån u p pbar·s av några vänskapliga känslor gent emot sv enskarn e.
Som bekant instiftade Gustaf III efter det för svenslUt
flaggan ärofulla Hoglands·slaget elen 17 juli 1788 en ny orden,
benämnd »Riddare av Stora Km··set av Kungl. Svärdsorden »,
vars stjärna skulle bäras en collier i det vanliga Svärdsorclen'sbandet. Till riddare av denna förnämliga orden dubbades i
Helsingfors några dagar därefter av Konungen i egen hög
p erson, utom Stormniralen h ertig J{ari, amiralen Anton J oh an
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'Vran,gel, konteramiralerna Otto Henrik Norde nsköld och
Fredrik Lindersteclt samt Överstarne Karl Vilhelm Modee och
Erik af Klint. För ,s itt manhaftiga iwnduit vid genombrytningen av ryska flottan vid Viborg 1790 blev Dristighetens
oförvägne chef, övePstelöjtnanten J ohan Puke hugnad med
samma höga nådesvedeTmäle.
En episod ur Sveriges sjökrigshistoria från Tredje Gustafs
dagar, som torde vara värd att omnämnas såsom en iJiustration till ·svenskmannatapper,h et och dess ·b elöning, äT den
djäTVt utförda attacken på det ryska kastellet Rågervik. Uti
kapt en Rudolf Cederströms härom avlåtna rapport, daterad
Hangö fregatten Janamas d. 19 mars 1790, omnämnes, att
.då fr egatterna Jarramas och Ulla Fersen efter avsegling från
Hangö på morgonen den 17 kommit i sikte av 'k astellet, hissad'e'S holländska flaggan, och signal gjordes elfter lots. Då denne kanunit ombord, blev han mäkta försl{'räckt, när han .såg,
att det i stä llet var svenskar. Erbjudna penningar gjorde honom emellertid snart öppenhjärtlig. Sedan de båda fartygen
samma dag ankrat mitt under kastellet, på ett halvt kanonskotts avs.tåncl, sändes löjtnant Henrik Otto Pettersen (t 1819
som övepstJöjtnant) och fänrik Louis Arcovito (erhöll som
kapten 1803 K. Maj :ts tillstånd att få återvända till Neapel)
jämte 100 man soldater och båtsmäll i land, medan svenska
flaggorna gingo i topp. Kanonerna i:Jegynte spela, och efter
inledda underhandlingar och vidtagna försiktighetsåtgärder å
svenskarnas sida måste kommendanten med svidande hjärta
·Överlämna kas.tellet jämte d e välföPsedda magasinen i svenskarnas händ er. Eft er att hava låtit antända åtskilligt .skeppsbyggnadsvirke och magasiner skedde embarkeringen »under
ett beständigt hurrande », och elen lilla eskadern styrde med
si,n erövrade ryska flagga åter ut till havs genom isflakarna
·och ankrad e den 19 mars vid Hangö. Cederström skriver i
sin 'r apport, att »folket voro ,så tilltagsna och modiga, att det
kunde glädja en ängel if rån himm elen >> . För denna lika djär vt
som skickligt utförda expedition b efOTdJ·ad cs Cederström t1ill
lllajor och Ridd are av Svärdsorden; löjtn a nt P ett er sen erhöll
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utom Svärdsordensstjär nan även en guldvärj a; fänrikarna .J ohan Gottfrid \ Ve isberner ( t 1825 som major vid f.lotta n ),
Gus.taf Liljeqvist ( t 1824 'SOm kapten) och Johan Olsen (t
1831 som kommendörkapten ) fingo likalecles guldv ärjor, och
fänrik Arcovit·o eThöll en v älförtjänt löjtnantsfullmakt.
Svea Rikes Storamiral Hertig Karl lät ombord på örlogsskeppet Hedvig Elisabeth Charlotta i Karlskrona el. 8 juni
1789 utfärda statuter till e tt s. k . .förtjän sttecken, avsett a tl
utdelas till »Tappra och dygdiga uncieroiiiccrare och gem enskap, vi lka på ÖTlogsHotlan utmärka s.ig» . Det hade två gr ader, elen första bestående av tvenne över ett silverankare k or slagda svärd, den andra av tvenne över ett ankar e korsla gda
förgyllda svärd, varomkring en lagerkrans flätade s ig, på va rs
ena sida stod »Tr·ohet och Tapperh e t,,, och på den ·a ndra »Ä l"t
oc h Dygd ». Delta förtjänstlecken skuUe a lltid av inneh a,·,tren bäras uti ell svartgult band, utgörande färgerna i s toramiralens vapen, och vid jordJästning sku ll e det fästas p<l
kistan för att sedan i kyrkan avtagas och återlämnas t ill
Högst e befälhavaren. »Och då en gång el en hand k·alln al,
som i dag detta tecknet utdelaT, och cl.å en annan befälhava re
- jag önskar m ed lika Y-a rma känslor för sitt fädernesl a nd
- skall artföra rikcl<s flottor, sk all han, på dc grunder d es sa
s tatuter utsäUa och t ill min åminncls.e, d e lta förtjänstteck en
utdela. Måtte det till cvärd ligra tid er· ho s sYcnska underofTicerare och svensk gemenskap liva och bibeh å ll a minnet av en
befälhavare, som kände det rätta värdet av deras slora dygd er,
och hos dem in g j u ta samma brinnande å trå till vackra gerningar, som ho s dem, Yilka und er mitt anförande så ärofu llt
bidragit till de svenska vapnens lycka, till den svenska fl aggans å terupprättande och >a ktnin g hos främmand e nationt'r. »
Uli ett Kungl. brev dalerat l\Ialmö d .. 24 mars 1807, yari
Kon ungen utta,l ar sin tillfr eclss~tällclse över, att »den urga m la
svenska krig.smannaäran •Och tapperheten blivit av hans i
P~ ommern förlagda trupper i hela si n helgd bibehållen », lämnas några nännare bestämmelser ·i ,fraga om förtjänstteckn ds
tilldelande åt undero!Iiccrare och gemenskap å flottan. T ill
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erhållande av d etta förtjänsttecken, som endast i krig finge
u1d elas, skulle följande anses vara förtjänta: l) den som i
strid mot rike ts fienclcrr på ·svenskt örlogs- ell er skärgåTelsfarty g utmärker sig och blir sårad; 2) den som under fiend ens
eld genom en dristig manöver i vädret räddar skeppet från
en brydsam förläg enh et; 3) den som vid äntring är den förste
aH kasta sig ombord på det fi enU iga fartyge,t ; 4) den som,
då eld en kommil lös inom bord, genom mod och tilltagsenhet
utmä r-ker sig vid de ss släckande, o.ch 5) elen som, då svår
läcka genom grundskott uppkommit, eller annan vådlig h~in
deJ.s e i skeppet timar, genom sitt modiga och orf örskräckta
eft erdöme livar och uppmuntrar sina km11ralcr til,l skadans
snara avhj ä lpande. När någon under landst,ign,i ng utm ärker
sig, fö lj es vid föreslåendet av medalj samma grunder som i
fråga om manskapet i fält.
För att utmärka tapperheten och uppmuntra härtill under då pågående kr ig lät Gustaf IV Adolf utfärda e tt K. Brev
av elen 15 maj 1808 angående g uldm edaljs tillde lande åt olTicerare. Denna mecl,alj skull e av Kmnmgen med egen hand i
ofiicerarnas närvaro utd elas och vid .förfall för honom av
Högste befä lhavaren. Denna medalj skulle all tid å bröstet
bärra s i meHanhlålil: band. Med anl<ecining av Konung Gustaf
IV Adolfs tronavsättning utbyttes 1809 den kungliga chifl'crn
mot ingrav ering av det till Svärdsorden hörande lilla korset.
Vid e n b li ck i dc gamla rullorna finner man, att etL icke
ringa •an bal oiiiccrare b.levo dekorerade med guld- eller silvermeda lj under krigsåren 1808- 14. Ålskilliga crhöllo detta
vedermäl e genom sitt deltagande i den vågdristiga äntringen
av d e båda rys k a sk~irgårdsfrega l trerna »S'tyrbj öm » och »H j almar» vid Jun gfr usund natten den 17 .aug. 1808. Enligt den
av flag gkaptenen överstelöjtnant Mauritz Peter YOU Kruscnstj,erna (t 1813 som Iwnteramiml) uppgjorda anfallsp lanen
s1<edcle attacken, då mörkret inbröt, av därtill utrustade barkas ser och slupar, ordnade på tvenne kolonner, anförcl'a av kapten Otto Gusrtaf Nordensköld och Jöjtnant Arent Dreyer. Norden sköld var den förste, s·om kastade sig in över <relingen på
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styrbjörn, där en TYSS just stod färdig att giva honmn ett dödande hugg men hlev sj älv i sista ögonblkket träffad av ett
pisto,l skott.. Med sabeln i hand banade sig Nordensköld väg
Dch ·s eende sig vara .ensam, Topade han: »slmll jag då stå h är
ensam ·o ch bliva nedskjuten som en hund ?» Strax där eft er
komma e m ell ertid underlöjtnanterna Carl Lagerbring, Jo h an
Mathias Melander, Göran Wilhelm Uggla och Johan A:x:el Rlwhinder med sitilfolk Hll und sättning, jämte d et a tt löjtnanterna
Cavallius Gch Ruthen sparre äntrade upp i ·spetsen fö r sina
jägare av Kr·o nobergs r·e gem e nt e, varvid den sena.r e strax bl ev
dödligt bles·semd. Ryssarna, smj1 skölo från vant•en och m ärsarna, blevo snart n edskjutna. Återstod så kajuta n, dit störr e
delen av de ryska ofrieerarue tagit sin tillf,lykt. Som e n ep is od från denna tilldragels e ber ä tta·s, ·a tt dlå Svenskarne i r as.ande förhittring ·sprängt kajutrdörrarna och just stodo färdiga att hugga ned en åldrig, r eda n sårad oft'icer, avvärjde löj tnant Melander hugget med sin sabel och räddade så de n gamles hv, som djupt t acksam förd e sin ;ung e r ä ddares hand till
sina läppar. Kl. 2 på mo.rgonen " ar fregatt·e n erövrad, då
Nord ensköld ropade : »L,eve Kon ungen! »
Kapten Nordensköld och ~löjtnant Claes August Cronst edl
blevo för vis'a d tapperhet utnämn da till riddar.e av Svärdsorden. Bland dem, som erhöllo guldmedalj, voro löj tnant crna: Carl L~agerberg, Christoffer Didrich Osterman, J oh an :Meland er, Johan Axel Rh ebinder, Carl Gustaf Holmqvist, Christ er
Ludvig Jägersköld, Göran W. Uggla, Ander s Erlandsson, P eter Fredrik von Horn samt Bro.r Ulrik Cederström.
Om ovannämnda offic erare ·k an biografiskt meddre l,a s, att
Nordens·k öld - död 1861 som am iral - fö.r bevislandet a,·
landstigningen vid Krage.r ö under krigsexpeditionen mot Norge
1814 erhöll guldmedalj; Cronstedt slutade 18,6 0 sina d>Ugar
som :f. d . ,k on·t.erami r a>I, Lag erberg som kommendör 1859,
Osterman 1868 d :o, Me1a nde•r 1864 d :o, Rhebinder erhöll 1813
avsked och avled und er koffm·ditj ä nst i Rio följande år; Hol mqvist 1859 som kaptenlöjtnant, Jäger,sköld 1832 som kapten,
U ggl>a 1862 som premierlöj tnant, Edanelsson 1845 d: o; y on

Horn 1834 som komm endörkapten och Cederström erhöH 1820
.;Ctvsked som kapten.
Som tapperhetsmedaljöreT från d enna tid stå dessutom
.följand e ofiicerar e ·O mnämnda i rullorna: kon:teramiralen A.
F .. von Schne idern, vrarvschefen i Göt eborg G. S. von Gege rfelt,
vm:vsch efen i Stockholm Johan Gustaf von Sydow, som 1810
erhöU guldmedalj för tapperhet tiU ,s jöss; kommendö.r e n Josef
.Hjerta, som 1813 som ·sekond på fregatten Orädd tog en dansk
J'apare och honorerad es med guldmedalj; chefen för västra
Jots.dishikt e·t Carl Gustaf P a ulin, som på 1830-Lalet var eldpag.emästare vid Göteborgs station; ekipagemästai·en där,städes
.Johan Henrik Röö; chefen för sjö fönsvarsdepartementets kommand'oexp edition Johan Wilhelm Richnan, kommendör Robert
Vi,Jh elm BGeckborg, som med utmärkt tapperhet d'eibagit vid
kanonslup arnas nappatag med ryssarna och vid den blodiga
träffningen vid Grönvikssund blesserats av en kula, som han
jämte s·i n tapperhets- och Oarl X;IV Johans-medalj fick bära
inti.Jl döddag; kont·eramiralen Carl Hans Ullner, som 1814 vid
•l andstigningen på 'Kragerö erövrade ett strandba1teri och er-höll vid 18 års ålder som underlöjrt nant sin välfÖ'rtjänta guld_m edalj; ·k,aptenlöjtn:anten :Carl Gustaf Florin guldmedalj se.dan 1814; kapt.e nlöjtrmnten •Gustaf Em. Appelberg, tillhörande
Göt•eborgs sta tion, som utom guldm edaljen även innehade Carl
XIV Johan s-medal}en; ka,ptenlöjtnan te n Per Vikta;· Nordberg,
·kommendö:rkapten Carl Edvard de Fres·e, tillhörande Göteborgs station, f. d. tygmästaren i Stockholm kapten John Wilhelm Ramsay, kapt·e n Mathia·s Georg Tör.neqvist, pTemier-löj tnant G. W. Thomee, död ·som h amnkapten i Hä:lsingborg, premierlöjtn ant Carl Johan Ahlbaum, s·om erhöll guldmedalj för
·visad t~app e rh e t vid afl'är,en med fransmännen 1813 vid Stet·tin; premieT-löjtnanten Johan Gjerling, löjtnanten Elias Lindber;-g, k apten Peter •L ilja och premier-l-öjtnanten P eter Andr.eas Svensson.
~led anl,edning av 40-årsdagen den 4 nov·e mber 1854 av
Sveriges och Norg es förening och därvid firad minnes fest lät
Ronung Oscar I prägla en silvermedalj med å e n a sidan Carl
Tid skrift i Sjöväsendet.

22
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XIV J oh ans bröstbild och å den andra en •avteckning av den
över honom uppresta bilds•toden. Enligt K. Maj :·t s den 1()
juli 1855 utfärdade nådiga befaHning skuJ1e denna meda lj,
på samma gång den voTe en erinr·an om »Högstsalig Konu ng
Oarl XIV», tillika därom ett ved·ermäle av Konung·ens nåd iga
tillfreds.ställelse med mångårig och trogen tjänst tiUddas var
·och en i flottan och därtill hörande kår•er samt ännu kv arvarande ofiicerare som bevistat krig under befäl av Hög slsa·l ig Konungen sås.om landebs kronprins. Medalj en <sku ll ~
.b äras på bröstet i blått band med gula ränder.
Enligt •en .p åträfiad förteckning blevo följande person er.
tillhörande Karlskrona station, hugnad e med denna förnä mliga minnesmeda.l j: f. d. amiralen Otto Gustaf Nordensköld,
viceamir·alen Carl August GyJ,l.engranat, som 1.814 var sekonrl
på fregatten Chapman åt Nordsjön och bevistade landst igning•en på Kragerö; konteramiral·en Sal·omon M·auritz von Kr usenstjerna, som 1814 var kommenderad som löjtnant på fregatten Eurydices blockadexpedition mot Norg.e, kolllteramiralen Christian Adolf Virgin, som 1814 som .l öjtnant bevista de
krigs.eX'peditionen på »Äran», kommendören Christoffer Didr 'i ch Osterman, kommendören J.ohan Mathias Meland,e r, som
på fregatten Galate 1·814 som löjtnant bevistade Kragerö-afiären, l{<omrpendö·r kaptenerna Carl Fredrik Frejdenfelt, Hans
Fredrik Fr·i ck samt Pder Andreas Lundström, sedermera
kommendant på SjökastelJ.et vid Karlskrona. Vid resmv.sta.ten: vice-ami•ralen Nils Johan Fischerström; kommendör en
Carl Lagerberg; kaptenlöjtnanterna C. G. Holmqvist, C. G.
Bagge samt G. \V.a hlqvist, p!!·emi•eQ·-löjtnant.en vid mek. kåren
C. G. Ha:nsenberg.
Vid marinregementet: 'Ö versten P·ehr Sparre, som i e genskap av brigadadjutant bevistade 1813 års kampanj i Ty sk,l and, Hamburgs bombardement, batal}erna vid GrOtss Beren,
JiHerboch och Leipzig m. m., överstelöjtnanten Göran Fr·edrik
av Kli;nteberg, major•en Göran Krook, kapt:ene·r na Clae.s Fredrik Hjelm, Gustaf .Abraham Bäck, smn deltog som lmdett i
norska exp., Gustaf Adolf Klint, Otto Magnus Tör,n ebom , Carl

Holm, Carl J o han Halm sam t .To han Fredrik Söderst·eclt, som
1814 som chef på en däckad kanonbåt de.ltog i norska exp.
Vid expectants•taten: löjtnUJnterna Carl Fr•edrik von \Vachenfelt och David Magnus Stjärnström.
Som innehavare av Carl XIV J oha111s-medal}en må dessutom nämnas: f. el. kont•erami.r alen rClaes Samuel Annersteclt,
f. d .. kommendören ·Christian Jacob Blomstedt, som i egenskap
av sekond på fregatten Galate bevistade landstigninge!ll på
Kragerö, f. d. kommendör Robert Vilhelm Baeckborg, f. d.
kommendören och .Jotsclirektör•en Anders Almlöf; f. d. kaptenen Miikael Kock, amiralen Johan Henrik K'l··eiiger, som 1813
vid Stettins belägring i spetsen för kanonslup:sbesättningarna
erövrade ett strandbatteri på 8 ,svåra kanoner, fö.r vilken bedrift han erhöll preusiska po'ur le nH~rit•e-.orden, ka,p tenlöjtn.
Gustaf Em. Appelberg, kaptenen vid mek. kåren Gustaf Adolf
Blom, kaptenen vid nya reserv·en Svante Sc.h mite.dö f. Av
civils·t at en: krigs konul1'i ssarien J o han Fredrik Thorsell, s0m
1814 var kanslist på stabsskeppet Gustaf den Store, expeditions-s ekreteraren och proviantmästaren Lars August Arnoldss.on, regementsläkaren Carl Ambrosius 'Vestring samt
kamrern vid flottan Fra:ns August Renaud.
TiJ.l ,sist några ord om hur det ti•l lgick vid den högtidliga
ridd ardubbningen. Först upplästes K .. Maj :ts nådiga konstitutori al för den, som blivit utseeld att förrätta ofl"iciantsysslan,
och därefter riclclarebrevet. Liggande på knä och med tv enne
fingrar uppräckta avlade riddaren sin riddareed, ·som var av
denna lydelse: »Jag N. N. lovar och svär vid Gud och hans
h eliga Evangelium, att jag vill och s.k all med liv och gods försvara den ·r ena, evangelisk-luth erska läran samt vara min,o m
Ko:nung och Rike hans huld och trogen, med tapper-l mod
möta rikets fiender, rätt hålla samt öva r idderskap efter mitt
bä,sta V·ett och de stadgar, .som mig fö·r eskrivna äro. Så san t
:mig Gud hjälp e till Ev och sjäb. Sedan denna ed blivif avlagd, satte den officierande hatten på ,sig och dubbade den på
knä framför honom liggande riddaren tre slag på vänstra
axeln med d essa ord: »N. N. Sveriges·, Norges, Göthes och
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\V.e ndes Konung tager dig upp :till riddare av dess urgarm la
och hedervärda Svärdsorden. Var värdig!», varefter ord ens
tecknet tiH den sålunda dubbade riddaren öv.erlämnades.
Den siste sjöofficern, som efter gammal övlig sed dub bades t'ill ridda~·e, särg es hava varit kommendören Alexis P ettersen Rosensvärd, som avled 1908.
Många krigarenanm, mer eller mindre kända, och av vilke ett .ej ringa antal .stå upptecknade i K. Örrl ogsmannars ällskapets annaler, hava dragits fram för vår .e rinran. Som en
skyldig honnör åt minnet av dem, .som under svunna .o fredstider genom sitt plikttrogna välförhållande hedrat det gam la,
svenska krigarnamnet och därvid även det land, för vilket de
dragit sitt blanka svänd, virl ja vi säga ett: »tack för god vakt !»

Ernst Holmberg.
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Flintrännan.
Und er rubriken »Vad göra vederbörande för trafiken genom Flintrännan ?» förekommer i juli-häftet av Nautirsk Ticlskrift en insändare ur virl ken må återgivas följande:
»Rubrikens och en närliggande fråga - vad gör lotsverket för att 'leda' trafiken genom Flintrännan -har gång efter
annan såväl av de olika sjöfartsorganisati onerna som av enskirlcl a sjöfartsintresserade dryftats i presrsen och framställningar till vederhörande avlåtits utan att detta till dato har
åstadkommit något positivt Pes ultat. Genom denna förhalningspoEtik har nu denna för heJ.a vår kustfart och största
delen av vår trampfart vitala fråga konunit i ett sådant läge,
att varj e clröj,smål med vidtagande av erforderliga nyclan~ngar
och förbättring ar m ås te betecknas såsom en förlust, icke blott
lokalt sett, utan jämväl ur nationalekonomisk synpunkt. En
förlust, som vi icke ·l ängre ha råd med att år efter år med
:r ynkade ögonbryn bokföra och seelan låta saken bero som om
däråt intet fanns att göra.
Uneler mer än ett kvartsekel har frågan om Fhntrännans
breeldning och fördjupning stått på dagordningen, milj anförslag ha framlagts och förkastats, dyrbara - mycket dyrbara
- bottenundersölmirngar ha verkställts och vidlyftiga utläggningar, viland e på bottenundersökningarna, framförts, b evi·sats och motbevis.a ts, utan att man und·er tiden ägnat en tanke
åt att anpassa det gamla man ägde eft er tidens ofrånkomliga
krav och sjöfartens alltmera stegrade fordringra r på eff·e kt1vare
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hjälpmedel för ernående av en i möjligaste mån säker navigering genom denna viktiga farled. Till ;Sådana förbättrin gar
erforclms inga miljonanslag eller ens belopp av sådan storleksordning, att de kunna verka avskräckande, ty i 'vacket· t
väder' tord~e förhållandena sådana de nu äro kunna betecknas
såsom skäligen tillfredsstäHande, då de däremot i tjocka ell er
disigt väder - lindrigt sagt - lämna mycket övrigt a tt önska.
Så ,t , ex. för .fartyg, som i dis el:! er tjocka norr ifrån vi l j a a ngöm cF Jint rännan (Fyrskep.p et Malmö redd), som jämväl iir
angöring för insegling till Malmö, :finnes ingen annan mi stsignal än en undervattensklocka - kaallsignaler gives endast
för s.tatens ån§färj a och då det näppeligen fin n es
ett en da fartyg, vare sig bland kusttradarna e:ller övri,g a la stfartyg, frånrse.tt möjhgen de stor a transmarina linjernas fa rtyg, som äga iinstaJ.lation för und ervatte nssignalering, tor de
det icke tarva:S någon mera ingående .förklaring till orsaken
varför befälhavare i ostadigt väder drar sig för den onorm ala
risk'en av en dylik angöring. Följden blir givetvis, att ha n,
även då vädret är vackert, går genom Drogd en, där så gott som
varje ,fy r är modern och bl. a . försedd med kraftig mistsire n.
Såsom exe mpel hä•r på må anföras: F.lak .fort 3 stöt ar; T re
Kroner 2 stötar med oEka tonhöjd; Drogelens fyrsl"epp 2 sl i\tar och Nardre Röse 4 stötar. Alla här sås.om stötar angi v n~t
signaler äro givna med siren.
På sv·enska sidan, el.. v. s. i Flintrännan, finn a,s därem ot ,
fråns·ett vad förut a nförts om 1fyrskepp et Malmö redd, endast
övervaitensklocksignaloer, såvä'l å Oskm·sgrnndelis som Kalkgrundets :fyrsl"epp. Och med den •sn~äva räckvidd som en sådan klacksignal äger, torde d'et ej -förvåna om trafi•l\!en gen om
Flintrännan krymper samman till minsta möjliga omfång.
Nu kan det måhända invändas, att fartygen vid angöring
av Fri inirännan söder ifrån angö,ra Drogdens fyrsl\!epp och atl
de .fartyg, s.om vilja angöra norr ifrån, få skaffa sig undervattenssignalering. Härvid 111,å emellertid bemärka.s, att a\''ståndet mellan Dragelens fyrskepp till Oskarsgrundet, med den
starka och oberäkneliga strönunen mestadels på sidan, är mrr
än tiHräcldigt rstort 'för 'a tt i tjocka under nuvara~nde för hål-

landen göra angöringen av Oskarsgrundet ti.ll e n svårighet av
Och beträffande undervatt:ensklockan på
Malmö r edd fyrskepp torde det icke vara obekant ifÖJ' vederhöroande att undervattenssignaler i grunda farvatten äro så
goH .som '~ärdelösa e när ljuden från dessa, på g:r undgående
fartyg, höras nästan lika på ömse sidor av fartyget. UndervaUenlsklockor åga d ess utom den nackdelen att deras ljud
ofta förväxlas med m etalliska ljud ombord i fartyget och böra
därför utbytas mot membranlj ud, såsom redan skeH på fler:1
håll i utlandet. Vad ;som i första ha,nd, d. v . .s. g•enast, erJordras här, ä;r så!edes kraftiga övervattenssirensignaler på
fyl'lsl\!eppen Mahnö redd och Oskarsgrundet.»

\ första ordn~ngen.

Så långt i·nsänd aren.
Vad denne anför i senar.e delen av sitt inlägg må hava
sliH beräbliigande, men man får dock icke glömma att Lots·styrelsen under de ,s•enare åren haft att kämpa med stora
svårighet.er, då det gällt att få Kungl. Maj :t att av riksdagen
.äska de för sjöfartens betryggande e rforderliga pennin gmedlen .. :Det tar sin tid få de maktägande i landet att fatta det
faktu m att Sverige icke är en lwntinentahnakt »på alla siidor
·om.giv~en av frrämmande makter» utan ·e n •stat, vars läge mera
påmi~nner om Englands än om Tjeckoslovakiets, en stat som
helt •enkelt icke kan exi:st•era utan J,ivliga förbindelser över
havet.
Låt vara att Fli n trännan försäges med alla de moderna
hjä>lp medel, som finnas för sjöfarkns betryggande, men det
djupgående tonnaget kan ingaiunda härig.enom hjälpas genom Öresund.
Det centrala i det av insändaren vidrörda ,spörsmålet är
och ,förbl.ir dänför frågan om anorduandet genom södra öre·sund av en farled så djup, att densamma under alla väderleksförhållanden kan palsseras av aHt det tonnage, som med
tanke på djupförhållandena i de större öst•ersjöhamnarna nu
trafik .erar .eller kan tä-nkas komma att trafikera Ös·tersjön.
Dlll denna farled ,sedan kommer att gå genom nuvarande Flintrännan eller med förcle'l kan dragas öst•er om densamma •s pe-
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laT i detta sammanhang mindre roll, om ock ledens dra crni ncro
"'
på det ·e na ellier andra ·sättet .sedermera kan komma att vi·sa
sig vara av avgörande b etydelse för möjligheten av pr obl emets <lösning. Härom m era nedan. En faTled med ett minimidjup vid •v anligt dåg t va<ttenstånd av 9 m. synes betecl«na
unche gräns.en, då det gäller anordnandet av en verklig dju pled. Givet är emellertid att varj.e ökning av djupet i d en n uvarande faTleden mellan SaUrhoUm och svenska kusten _
södra öresunds f. n . djupaste farled - skall vara av stor betydelse för handelssjöfarten .
Frågan 0111 hTeddning och :fördjupning av Fli.nllrännan är,
som den ovan citerade i•nsändaT·en anför, gammal och m ån ga
h ava d e ·h ind er varit, som - verkliga eill er inbi'll ade - rests
mot projektets. genomförand e. Vad •som hittills gjorts har Yarit d els s .. k. ostenrensning i själva F>lintrännan, varigenom
några decimeter·s störr e ·djup vunnits (för visso ingalu nda
utan betydelse), dels noggrann sjömätning av den svens ka
delen av området saltholm- svenska kusten, dels vissa bottenund ers ökningar.
Hiindren åter hava varit av ekonomisk, strategilsk och p olitisk art.
Vad först fråg an s ekonomiska sida angår, måste det erkä·nnas att 'statsmakterna i .s v.e11ig.e, särskilt för e 1905, va ri t
sä•llsynt njugga, då det gälLt giva sve111sk sjöfart .ett kra;ftigare
s.töd. Att svensk sjöhandd f. n. intager den ställni·ng i världen som elen gör, är ·sanncrlig·en i frrämsta rum1nct att Villskriva enskilde mäns energi och framsynthet. Det må cEi
· heller icke förvåna, att då bättr.e tider syntes stunda för
sv·cn sk sj öfart, stabens hj ä lp i främs ta rummet .Jämn·aclcs p{t
områden, där Tedan något var vunnet, där 111. a. o. riskcnu1
kanske syntes lättare att taga. Möjligt är ju också att de underbara .planerna på en SYea kanal - mitt igenom riket m ed djup för största fartyg, i n ågon mån tog bort i•n tr esset
för vad s.om Sltod att vinna ge nom ,parti•ella åtgärder ut anför
rikets kuster. Dessa pla.n er få ju anses lycklig-t skrinlagda i
och med den i stället verkställda fördjupning en av cnlwrl
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till 4,5 m. djup , varigenom Väner nlh am n arna
sattes i dir ekt förhindels-e m ed Nordsjön och östel'sjön.
Att sia om, till vilken' summa k ostn a derna för ·e n effektiv
djupl·cd mel1an farr vattnen norr om Malmö och väst om Fall sterbo skull e lwmma att uppgå, är - da någon grundlig utredning bass erad på nuvarande arbdsko~tnader icke för eligg·cr
- h elt enkelt omöjligt. Men då man S'ElT vilka 'k ostna d er staten ikl ätt såg fö r Inlandsban an, för elektrifiering av statsbanan Stockholm~Götreborg eJ.1er för upprensning av Söd>er tälj ekana l m å det icke vara för djäa·vt nära d et h-oppet, att dc fö r
djupl eden edordeTliga summorna också skola kunna uppbr'inga'S, då d et nämli gen säkerligen kan ·l edas i bevis att dessa
summor ·i ngalunda komma aH kastas i sjön . 1\Iå dd erinras
om vi·l ka sto.ra summor Ma~mö, Landskrona och Hälsingborg
und er de s•e na·ste 10 åren n edla gt på djuphamnsanläggningar
och dockor avsedda just för eld stora tonnaget. Skall full
valuta ·erhållas för d es sa lwstna'Cl·er , kräves det för vis1SO att
oc eantonnaget få·r icke bara möj li·g het - som finnes - utan
ock intresse av att an'löpa des·sa hamnar. M.en detta intr esse
kan icke skapas, därest icke Öresund blir den nart:ur}'i.g a genomfartsJ.eden m eUan Östersj ön och Västerhaven, liksom fö·rhålland et en gån g va<rit u.ndre r gå ngna sekel. Den nationalekonomiska vinsten av a tt vårt stora tonnage drages från StoTa
BäJ.t m ed dess, särskilt i o.siktbart Viäder, ingalunda ·l äUa genomfart och från Kielerkana·l•en m ed dess d1-yga umgäM er till
en genom enbart svenskt vatten l•edande lättna vigabel faded
i ·omed elbar närh et av en m ed goda h a mnar försedd rik kuststräcka m åste väga mycket tungt vid de ekonomis ka ka~ky
J.eTnas uppgörande. De ökade inkomsterna för lotsverket,
som en dylik led skulle medföra, bliva säkerligen icke att fö rakta. På förhand 'm å ste man e m ell ertid varna <för att staten
gen om direkta ell er indirekta påla gor <på sjöfarlen skull e sö k a
sitt igen.
Det förefa ll e'l· emellertid knappast som om det slml·l e hava varit de ekonomiska fakt orerna, som utgjort det svåraste
hindret mot djupleden genom södra Öresund. Fastmera hav:1
säkerli gen strategiska faktorc·r varit utslagsgivande, ont
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ock svensk •sjöstrategi dä rvidlag ingal u nda tiU synes kom mit
att int aga första rummet.
Vårt läge som •en av väktarna VJid portarna hl<! östersj\.in
men därvid .endast i besittning av en svag sjömakt och därt ill
n1:ed det militärt starka ryska väldet tätt lin på k n u t arna gj orde, att vi före världskriget för vår eg•en säkerlh ,ets skun fin go
taga många hänsyn till andra makter, h änsyn v i·l ka ingalund a
alltid direkt tjänade våra intressen. Mången g j ord e sig ka nske den frågan, om icke för oss vinsten av att vid vissa krig slägen kunna via Öresund påräkna ett stöd av västmakternas
<Sjöstridskrafter - et't stö.d som historien visserligen vid ebt p ar
tirHälilen visat va·ra ganska opålit li g t - i alla fall vägde tyngr>e :i vågs'kålen län risken a:v att vid andra politiska lägen frä mmande sj östridskrafter kunde på ytterligare en vä'g mot vår
vi•! j a inkomma i öst,e rsj ön? Det måst e här understrykas, att
det gäHde »yl'berligar:e en väg» ty passagen genom Stora Bält
var mö:j.lig fö-r de ·stöPsta slagskepp, .om ock vägen utan da,n sk
lotshjälp skuHe t:ett si'g ganska svår . För Sverige, som ingalunda kunde t änka .sig att spärra vägen genom Stora Bält,
spelade det realit·er föga roll om vid en kon fl ikt med en icke
öster sjömakt en eller två leder stodo till förfoga n de för den na
makts •s tör:sta fartyg.
HeH annodunda var läget fö-r Tys'kland ,föpc och und er
världskriget. Varje ytterligare farled in till Östersjön betydde
för Tysk:Iand ökade svåri·gheter att hindra engdska sjöstridsIk rafter forcera in:loppen till Östersjön för att komma Rys sl·a nd till hj•älp, vari.genom maktbalansen ~ Östersjön sku ll l'
sat.ts på spel, och stäUde alltså ökade krav på den tyska sj öl"rigsledningen. Därav kom sig Tysklands knappast d olda
intresse före världskdget för att Flintrännan icke skulle upprensas; därför TyskJands försök under ]{lriget att förmå S:vcrige att helt späTra Flintrännan för trafik, och då detta icke
~yckades, Tysklands fö,r sök att genom mins1pärrn:i ngar på in rternahonellt vatten i södra Öresund i möjligaste mån sök1
kontroNera den •sjöfart, som man ej kunde helt hind:ra .
Med de tyska intressena sammanf.öM delvi1s Danmark·;
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e hu r u Danmark främst såg far an från Tysklands sida. Bleve
farled er na g·enom Öresund farbara för de största s'l agskepp,
ökades näm ligen enligt dansk syn på tingen i hög grad faran
för a t t tyska sjöstridskrafter s,Jullle kunna hota .Danmarks
centr u m, Köpenhamn. Det 'l åg v.idare och det ligger alH foTtfarande i Danmarks intress·e att dra,g a så 1stor del av öres und shandeln som möjligt 'genom det danska Drogden för att
därig;enom en de1 av des·s frukt er skola avsätta sig i Köpenh amn . Upprensningsförsök i den :f. n . endast 6,7 m. djupa
farl ed en genom Drogden pågå också sedan vid pass ett år tillbaka .
Det förefaHer dock, som ·om Danmark ej :tängr·e kan hava
något intresse av att \hindra slargsk•epp passera geno'lU Öresund , ty ·sedan Köpenhamns be~ästningar åt sjösidan tiU stor
d.el n edlagts e !'ler i var j e :fall i·cke modernis,erats ligger IStaden
öpp en Pedan för anfaH av IättaTe sjöst.ridskraft.er, vilka utan
Drogd ens .e!ller Flintrännans upprensning kunna uppträda i
farv attnen utanför Köpenhamn.
Även de tyska intress·ena i öresunds ofarbarhet för slagskepp syna-s numera vara av historisk art. Det ligger nämli ~e n sedan VersaiHesfr,eden i 'g rund skakat Tysklands sjömak t knappast längre :irwm möjligheternas gränser för
T yskland att motsätta ·sig •eU inträngande av en stormaktsfl otta genom Stora Bä·l t. Det synes dessutom med skäl kunna
Hråga•sättas •Om det .ens längl"e kan vara i Tysklands intresse
att 'lägga indirekta hinder i vägen för fri tralfirk tilrl Östersjön
C.i'mfr :frågan om hjälpsändning vä•st·erifrån vid krig PolenSovj etTySisland).
I en fråga sådan som den här dis·k uteracle borde ju mellan
strategiska och politiska skä l egentEgen knappast .r åda någon
skillnad.. Emellertid lönar d·e t :sig 'ej att fördölja, att skäl,
som ha föga med ·stra,tegi·en att ·göra men väl med politiken
e:l'ler hän·synen tiii Danmarks på,s tådda äganderätt eller delaktigh etsr ätt i de vatten, .g enom vilka den sydvästra delen av
FHnt,r ännan löper, fått göra sig väl breda. Det skulle s·äl"erLi•gen vara mödan värt för vårt Utrikesdepartement att i detalj
1
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granska de skäl, som ibland anföras ,för att dansk höglhetsriill
delvis skulle råda i Flintrännans västTa del. »Svan,e klap1)Crna » sydost cm Saltholm föJ·efa]i]a t. eA. .. icke obetingat vara ägna.cle att taga till utgångspunkt vid terr1torialgränsens bestämning; det måste åtminstone ledas i bevis artt dessa klabbar
icke uncl'er historisk tid varit »ständigt av havet överskölj da» .
Skulle det mot förmodan visa sig att vi icke kunna· e:ller icke
våga görra med Flintrännan, vad vi själva vilja, så åter slår
allltid att ciTaga den nya leden på ostridigt sven skt vatten, Yilket väl kan bliva svårt, men vi'lket väl ingen djärves förklara
var a omöj ligt.
Från svensk sjöstrategisk synpunkt fra.m står det tydligt,
att alla åtgärdeT, som främ ja ·e n haSitig och i möjhga.ste miln
ostörd koncenh··ering a·v våra operativa sjöstr:idskraif.t·er till
Östersjön ·eller till Kattegatt~Skag.erack, måst,e efte'l·sträva s.
En fördjupad, förkro riad farled genom södra Öresund tj än ar
onekligen detta mål. De rent sjöstra,tegiska skälen för anordnandel av .en effektiv djupled för·ef:arl la emel lertid att komma
något i skymundan cf,ter sjöhandelns krav. Det är emel'lertid
lyckligt att i detta som i många andra fan sjöförsvarets och
sjöfattens intressen nume1~a kunna tiUgodoses :s!ida vid 'Sida.
De tider äi·o lyckligtvi'S förbi, då mot,satsförhållanden hänidlag kunde framställas eller upp·k onstrueras. Här må end ast
1)eka·s på det förhållande, att m ed den nym·e och {ri-skar,e syn
på hela det sjöstrabegiska problemet, smn uneler det sista decenniet ov.edersägligen brutit sig fram inom ledande kr etsar
av vårt sjöförsva:r , d et gam1a motståndet mot de för !handelssjöfarten ·e rforderliga tillräckligt goda sjökorten, uppgjor da i
til'lräckligt stor skala, numera förs·v unnit. Oxdjupets upprensning tiH 10m .. djup är ~ett annat exmpel på samma ändrade uppfattning, som kan karaktäriser'as så att de oh·ia vallnen ej längre äro blivande lGr,i gsskådeplatser utan operationsbasområden, i vilka de bägge nottornas krav på bästa möjlriga
fram·k omhghet kommer i främsta rummet.
För dem, vilka i ör,l ogsflottans utveckling .se det kr aftigast•e m edlet i l'iks:ledningens hand då det gäller att i frcrl
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som i krig värna rikets· •intr.essen, framstår det som en faktor
av utomordentlig ~vikt att handelsflottans och sjöhandelns intpess,en på alla sätt främjas. Ju m era nationens intressen inri<k tas på det maritima, ju m ·era riket väx,er sig handelspolit iskt SJtarkt, ju mera blicl<'en riktas utåt, -desto mindre möjligheter blir det för inbörd es småaktiglheter ·a tt göra sig rgä·llande. Handeln följer flaggar1. H:andelsrflag,gans. 'Sböd är örlogs.f.laggan.
Säl<'erligen kan ocksa hande}sf'<loHan .p åräkna örlogsflottans stöd även när .det gäll er åvägabringandet av bästa möjhga ansta.Jter ·för sjöfartens .tryggande det må nu vara i den
nuvarande Flintrännan el'ler i en genom ostridigt svenskt vatten ·l öpand e ny djupled meNan Västerhaven och Östersjön.

- ns-.
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Meddelande från främmande mariner.
l\I edd elacl e från Ma rins talJ ens Utrike sawleln ing.
(Juni 1927. )

Argentina.
Regeri ngen 'har b es tällt två lätta kryssm·e på 6,500 ton s Yardera \'ill
itali·e nska YUt' v, s ex jaga·r e på 1,700 tons, tY å stora bogse r]) , tar och l\;1,
kanonbå:tar vid ·engelska oc.ll tr e u-bå tar på 1,000 to,ns vid f runsket YUt'v.
Dess utom Hl r Arg-entina från el en spa ns1ka marin en •h ava öve rtagit tv å Lireliga jaga re på 1,800 tons.
(Neueste 1\aCJhriohten, ~Il.i ncll C'n el en 4 juni 1927. )
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Hörande n yb yg3'n:JJds.pr ogra m m c t upptag-er budgeten anslag iför fortsättaneJe t av arbetet å 7 krys sat'€, 12 flo tti·lj lcclare, 26 jagare, 1 u-båts krys •sare, 23 u -båtar av 1 :a ldass, 20 u-b å tar av 2 :a okl as·s, 3 U-'b il tar mi n utläggare ocl1 7 övriga .fartyg. Budget en inn efat tat äv en anslag fö'l' n J··b~yg.gnad
-av 1 kryssare , 6 flottiljleclar e, 5 u -lJ å ta~' av 1 :a 'kLass, 4 IU..il:J å lar för kus tf öt's var··c t, 1 u-b å t minutläggare och 1 avisofarty.g.
Mocl ern iserin·g av {]e älclr·e .far·tJ'g so m äro i tjänst komm er att fortsä ltas. .Slaglsk·e pp en skola vara ·om änc!racle un cl·er år 1928.
D en progressiva reorganisation en av ·k u s·tlJa tt cri'crna och luftv ii ensartilleri e t sl>all f·ortsätta . ~ l ede! a,yscs äve n Iför alt ·å småntingom öka
mi nfönåt!e t för kus tens .fö rsvar.
Budge ten för marinens fly,g'väs·e nclc .för 1928 upptag er a nslag föt· uppr ättand e t av två nya esJmclrilj er , vilket .gör att i j a nuari 1929 d essa•s a ntal
komm er a tt u p,pgå till 20 ocl1 vidar e komma tv å ,sjöoflJ·gplan m ecl m ycket
.stor &kti onsracli-e aGt ib y ggas för k-yclcl a v föebilnd els crna över Medelhavet.
Man frmnar också up,plä::;·ga ett r ese rvf öreåel av m otorer oal1 crsiittningsclelae.
i\laeincn s p er so nals tJTka upptages till 57,500 man u st. f. 55,000 för
1927. ökningen är b e tingacl av dc nJ'a fartygens tillkomst.
Sjöstyrkorna i dJemJ.ancJ e,t för,JJliv a förlagda .som för näi:'V'aranclc. Bet räffw:~.cl e styrkorna i u tlan cle t ·l1ar si tuation en i Kina ·f öro t,sakat f örläggandel elit av 1 kr )·ss·a r e, 5 aYiso farty g, 1 kanonbåt ·OC•h 5 .flocl..J;:an·o nbåtar.
I iVla rock o 5:r 1 avisoJartyg stati on erat O-Clh i L evant·cn 3 a visofal't-yg
(De•pechc Colo niale, 25 maj 1927.)
och "Di·ane" .

Australien.
Den 31 maj sjösattes d en australiska kr;fssaren "Canbel'ra" i Cl~· dL'
])ank . ''Ca nberra" ii t' (len andr a a v de två kryssar e, som el en australiska
r cgcl'i ngen beställl i England . Den för·s Da var "Australia", :so m el en 17
mars gick av s tap el n på samma plats. Båda dessa kryssar e äro av samm<t
typ 1so m elen engelsk a "Oo unty"-k lass en, av vHken d e iem föl'S la sJ;: ol<t
"ant 1färcl iga m ellan ni1stkomm a ncl e j uli ·oc h mars 1928. De äro al:la pil
('r.Jlc Navy, juni 1927.)
10,000 tons deplacement.

Frankrike.
:VlarinaJuclgeten föt· 1928 slutar· p å •e n summa av 2 mjJjal'cl cr 552,09i,,7\8
fmn cs, N•Hket inn ebär en ökning med 759,913,300 ,f r an cs mot för egåe nd e :u·.

Holland.
J·!O'llG nds marinb,uclge t för 1927 u pptager en s u mm a av ·omkring H
milj-on e r f lorin er, vilk e t är 3 milj.o•ner mindre •ä n J:t.it'egåen{]e å r . En fjärd edel av summ a n är avsed el till nJ·b}gg naclcr. i\Iedel av·s·es för ~uvs l u tancl et
'av d e u -ba taT 'oeilt j agare, 1som äro und er by.ggnacl, ea mt till nyib}ggnad .
·av två jagare ocl1 ·e n u-båt.
År 1930 komm er d en h olländska Hottun i •lcol oniema a tt utgöra en
ibe tyclancl e s ty rka ocl1 •i ·den s:JJmma ·i,ngå då 2 kryssa r e, 8 jagm'e oc·h 12
u-b•åtar, .som alla ~lr·o ny1a fart},g.
fl en 2 april löpte jagaren "Pi et Hei n" av stap eln ·i Rotte rdam. Far•tyge t t i l! hör en •Seri e •av sex jagare, som ilJyggas ·ortet· engcl:sil;:a ritnin gar,
oc;l1 är d e t tred j e bland d essa. J1aga rn a äro avseclcla för ok olo ni·e rn a oc,h
fö lj uncl e d·::tta upp givas för dem: Depl. 1,620 tons, f ar t 34 knop vi d 31,000

~
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<hkr.; bestyckning 4 12 ;)ffi. 1can ., 2 75 mm. luftvär.ns!kan . och 2 53 cm.
teli·ppeltorped tulJ'er. Centralsiktanordningar· äeo instaJJ.crade å all a j n-garna.
(Le Yaol1t, !! juni 1927. )

Italien.
Röeancle de nya j agarn a "Crispi'·s " ·ooll "Q-Sella's " provbur er m edd ela~
följan cle : Uneler provturcm a clcplaceeacle "Gris pi " 1,075 tons , el. v. s. ;J~,
tons m er än det kontr akterade cl·eplaceme otet. Medelfaeten uneler 3 timmars pr-ov 1u ppgick till 38,, ·k no•ps .och max~mifarten till 39,, å 40,,. Av l10
39 ·b rännarna använda•s endast 36 å 37.
Jagaren "Q-Sella" uppnådde und ee sina provturer ·e ndast en fart , som
med m er än e'n knop unel ers teg "Cri•s p·is". "Sella" d e·placeeacle do cl;: endast 1 ,0~0 tons och hade alla sina 39 brännare i ll nuk.
Resultaten av "Cri•s pis" och "Scllrus" pro•vturer m ed eko nomisk fart
av 15 knop blevo följande:
Ct·ispi
Scll a
Provens. vara k tiglllet ...... ....... ... . .... ... .. ... .... ...... .. .. ... .
() t.
6 l.
Antal prop eUe rs la,g .................. ........ .. ....... ... ..... .. .... . 130-1!13
139-lGO
Olj oå tg>ång pr timme enli gt kontr. .... .... ............ ...... . 1,200 kg.
1,200 kg.
i verk!. ............ ... .... ......... ...... ..
988 kg.
1,196 k,c;.
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''AJshigara" ocl1 "I-Iag uro " är långt framskrid et. Från 1920 till 1926 har
J apan byggt 17 mincle e kryssar e p å 5,500-7,100 tons .och yttel'ligare två
säda.na slwl{l. insättas t tjänst undce ·i•n,nevarand e är.
Jagate n "3!•", by-ggd i Osaka, sjösattc.s elen 1, mars . Följande data
'llppg.ivas föl' d ensamma: De p l. 1,445 tons, turbio maskin er, 2 propellrar,
fa•rt 3•4. knop . Bestyckn ingen utgör es av '• 12 cm. kan ., 2 ·k ulspmtor ocl1 6
torpedtub er. BesättningsstyekaiO blir 1118 man.
(Le Yacht, 4 juni 1927. )

Grekland.
Sedan unel er sommaren ele å ·vat"ven un eler byggnad eller reparation
fa-rtygen hliYit färdiga, komma de att sammandraga,s till ·e tt förband, som
därefter l'omm er alt företaga ·en Längre •tids ö\'ni•ngar. Farty ge n äro:
Sl.agskepp et "J(,i l kLs" .och prunsaekryssaren "A:veroff" (flaggskepp ), 4 jag·are a.v "Leon"-klassen ·och 7 torp edbåtar . Så snart den gamla kryssaren
"Helle", som nu ligger uneler reparation, samt de •båda i Ft·a;nkr.ike nyb:y,ggcla u ~håt a rna bli,vit fäedig a, komma äYen cl·e att ingå i fart:ygsförJJancl et. Som avsl·utning på ö\·ningar·.na komma gemensamma strielsövningae
med a rm en och f lygslridskt·arterna att d'ö!'etagas.
( Ma~'ine Rundscllau, 6 häftet 1927. )

I ol.jeåtgå ng·en för "Cti•spi" är inb eg ri,pen oljeåtg§Jng Iför turb o-clj'nam omaskin·en (30 kw. ). Den elektriska energien å "Sella" alstras av en
särskild mo·tor, för vilk·e n o lj eåtgången beräknades :för· s·ig.
Den italienska flottan .företager sina ·s tora 'Stridsövn.ingar i ju li i
Thyreniska •!1avet under befiä l av ami·r·al N.i1castr-o, högste befälhavare ö•vet'
densamma. Där·efter •s.amJ.aJS fl.o1ttan ,i Ostia ,f ör •insp ekllion av k onseljpresidenten, var efter den rfö'l·etager en månadslil!ng färd utefter den italienska :kusten oc·h besöker däl'Under e tt f l·e r tal ham nar.
(Le Yacl1t,

!1

juni 1927. )

Japan.
Den för.sta 10,000 tons .kryssar•en "Myo1w" iSjösattes den 18 upr il i
Yokosu1ka. Arbetet å de tre andra ,far tygen ·a v denna klass "Nas!lli",

Tyskland.
Rörand e dc tyska n)"lJyg>gnaclet•nas fortskridand e m. m. meddela·r
Hannoverscl1 er Kuri er för elen 22 maj följande:
Arbetet å kr)·,s sarcn "Königsb·erg" går .h astigt fr amå t och ä\'en deL
·Il .kt')·ssaren " d) ". l\Ien ,f ramför allt forcer as ar!J ctet å d e sex jagarna av
''Ilths"-1dassen. Till de fFa första av dem äro spanten ~·esta ()Cl1 långs1cep:p·s- ·ocll t\'.ärskcppssko tlen inbyggda ocl1 å cl e båda ö:vt'iga, vi'lka efter
"Köni.g>Sbet·gs" sta pellöpnin g laiCies å d ennas 1J1ädd, äro Sltävarna resta.
Farlyg.en av "l\Iö·Ye"-klasscn är·o d els ute på produecr, dels• förbereda d e clcssas utföramcle, såsom "Greif", "Seeacller" ocl1 ~JVe n "?döve"
ISj ä.lY, .som nu ät' r eparerad cft ct' den explosions olycka, som elen Y<U' ut·s att för. En del av ·f art)·g en äro ntustan Uecliga att in1säbtas ·i tjäns.t såsom "Falke", 'Som .f örYäntas bliva rust:.~ cl 1i miLten av j.un i.
sLagskeppet "I-lannoY er", •s om ·öv•c rförts tiU rcser·v cn seelan det moderniserad e sLagskeppet "Schlesic•n" .ir:gåtL i {! en rustacl c sL:Tk:.ln, skall

Tid skrift i Sjöl'iisem/et.
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unclergå t'Cparation. Slagsl;eppet "Zähringcn" kommer a·Lt omän cl ra~
till må;lfartyg .för vilket än(lamål det fylles med kork och förs es mecl anor{!ning för trådlös stymi·ng.
Kryssaren "1-Ia:mburg", som i mar,s äterko m frän exp·ec!iti,o n till a\'lägsna farvatten, har fö~·Iagts J reserv.

en f ör defensiv verksamhet anpa,ssad rf1otta, ·d els emedan .e.tt sådant pr·ogr am has tigast och för minsta lwslm:tcl låter si·g realiseras . Denna n.y I:Jyg.g;nadspolitik anpassa;r 1sig oclrså <bi:Ust eifl.er clet egna lande~s n~yfllpprät
ta d,e 1skcppsbygger·is •OCJI1 TIJ'b Hd adc incl,u stnis möJLiglh e.ter. Om al ltså omby,gg'!l aclen av dc gamla ,s !agskep·pen ocll1 ]{!ryssarna jCJJ;e .gö·r några framsteg, är det ej heller mar.i nm J·ndi .ghetenn~s avsik t att ~· tllerliga.re sJ·ss'Cl.sätta sig därme{!, ·emed,an c1e ämna gå ·rundm 'VäJgar, 'som giva mem u~Jyyte
än ett dumt ombygg,an(le ·e!Ver i1stån:dsä1Jtamde av g.amla fartyg, b!,ott clärfö r att matll Hlar dem. iDet är där.fö1r lfål~ä!llg.t att söka bedöma hur den
ry,ska rflottm kan komma att te sig e nb·a:nt efter des a eng,e ls\k a uppgi.fte·r .
Macn bör i s.bället 1göm klmt för sig, att cle gamia farttygen b1irva iståmdsatta ocil1 insatta i ttjäns.t enelast i elen omf,attning, som erfoHlras Iför utbildning av en ·gocl pensona l .ocll tilL J,:u:.tens ,föt,svrur, :Ji.ksom oCJkså 'S< s~om
t eck•en. pä ovj cLs ölllskan att äga en sjömafk.t.
I detta sammrun:h·amg sedeJa !förlora de ,e,ngdsk:a upjl'g;iftema i värd e
ocll cl älnför framllåHes här e•nclast, att (1e sjöstricl.skll'a:fter, so m inn evar·ande
år äro l'u :s tacl e, äro .följamle: L H ö~gs·j ölf!,o .ttan: S~ag:sk,e ppsdi.yisi ,o n e n,
"Mal'al", "P·a,ri.schkaj'a Kom mun-a", ''Ok.tjab·ersokajta ReYo lu zi<1'', 3 j a,garchl ~i,sLon el' pä !1 jag·aee vanlena, 2 kan'OTI~)å trur , 1 torp:cclbåtscliv.is·i·on på ;, !Jå tar ,
2 u-b äl!scli vis'ioner på 3 !])äta!' va,rcl er·a ocl1 1 reset·vdlivision på s~amm a styl'lm.
srumt "St'abs:f anty:ge t Kre·tclltOL". IL K·u .. tesauJ.de •rn: K r~·ssamn S. S. S. R.
III. Sp ·e cin:IJa rt ygs för~ocih 2 jagaeclilvis,:on,ell' 'På !, ja-gare Y'ar.clcra.
lband, bes.tåencl·c av 1 min ering:s,a.v.clelning, 1 ,milllsv.e pni1llgs·a' 'dcln,ing, 1
skola,vde lnin•g samt avisof<artyg, u -·bå l.ar oc<11 tlmnganl'arty,g, sam m an,!agt
omJ;tiing 28 fartJ·g. - I SYarta hay.c t f·i·nnas enelast lä!tta if,arty:g i :ljäm>St.
Det är os~ik ert om kryssaren " Kominl ern" kommer att rusta~ i år.

Dill

Ryssland.
Rör il'nde elen ryska fiollans .tillståncl innehåller i\Iarin e Run.clsckm
följande arti'J<lar:
"Sedan i våras clet engeJ,s ka amiralitetet utgivit en utförlig fört eekni.ng över dc ~större s jömaktern as flottor ·ocll dä1·iblancl även elen ryska
är det 1av ibehove't ~påkallat att nlåg·ot niärmar·e gransl<a dc om elen· si st~
nä mneJa floHan lämna.cue u•ppgiftet'lla. Den näm nd a förteclm ingte n upp tage 1•
följande antal fartyg: A. F ä r d i g a ,f aTt y g : Sla&skep p 5, kr}ssare '7,
il:·a,ngrut,far tyg 1, jagat'e 83, ~ tol'p cdb•, ~ar 6, u~l)åtar 23, kanonb å ta.e 1,, mo torbilbar för kustföesvaret 27, av·isofa.rty,g 2, ,flodkan(inbåtar 4 ocl1 mins,ye,pning<Sfartyg 20. B. U nd er ,])J•ggnacl vara ncl e fartyg: Slafl'Sk•epp 1,
'krySisar·e .2, jagare 2.!t ool1 u-båtar 3.
Beträffande ett stort 18:1n tal ruv de ifä:rdi,ga f.rur tygcn gör,es den anm ärkni·ngen, a:tt det dälig,a skick, varu Li (Je befinna sig kn appatS t gör dem bru kb•ara, U!ILd er (Jet alt 10m flera av · de uneler byggnad eller 'ombyg;gnacl varancle ·f artygen anmärk0s, :a:tt arbetet !blott långsamt fortsk!'i.aer· elJ.e r att
det alldeles 'Uppgiv.i·ts. Man m åJs te m edgLv:a a tt {}cssa anm ärknin.gar i
mång'a rfall äeo berättigade. Men {!et har ej 'h·ellee vari t möj ligt att und e e
cl e .f å ·år, .som förftutit sedan man pä •all\·a:r beslöt ·ig för a:tt ä tenuppbygga 1flo Ltan, kunna fulLständigt jstJåll{]Sätta ett s ä för'iildrat fartJ·gsmaberiel och fö1~se detsam ma med moderena a:nol'dningar. Avens il 11ar erfar.eniheten lärt att omby.ggnad liksom .i•sbåndsättande av gamla farts g ckag 1
stura ko:s tnader, s.om i mänga fall ioke lön a sig uk'ln hmle det vari·t bättr'''
att bygga nya ,f artyg. Men 'äiv,cn 'cle tta ct'·orclear ·omsorgJsfull föl'beecdels c i
synnerhet 1som sk,ep'J)siby.ggeriet en längr.e tic! legat n et''e. Aven i Ft,an kr.ike, där man under krigsåeen anvi~nde wurven för andra ändamål, Ilar m:m
erfari t de 1stora svårj,ghder, som ett sådant a'Vib.rott medför. Vi se allls<i.
lfö·r närvar,a nde .frrumför oss den ö:ve~gängsperiod, under vi·l,kc n de .förb eredande å tgärderna vicltaga:s för att utrö·na vilka /fartygstyper som ])iiS ~
Hilmpa sig Iför landets intress·e n ocJh vilka ty,per .s,om böl'la l!ill ibesJ;affenll et
och alllttal fa.sLställas, för att på ·ett ändamåLsenligt sätt kunna inpaJSsas d
den al1mä!llna lfömsvansplm:en. Det 1S·e r ~ut Slom 10m mam be.s lutat s.ig fije
lätta fartsg av olika slag, dels emedan såclarllt motsvaea uppgifterna iros

övnin[JU.t',

seelan början av ma j påg·å öyn,ingar m ed fart~·.g"C n oCii r förl)amlen:.
F.ö11sta övningsper,ioden, s·om omfattar fle 4-6 ,f ör.sta veckoma, skall, Dnhg·t vad cl1•e fen ·föt· ö.stc.es j öflo,t ta:n -vv;nzto r.ow meclcl,elat, omfatta föt·ber·edan de övningar 1samt ubbi lclning farty,g.svi,s . Frän början av jrul'i äga övning.a r i förtband a·um Uk!som ock samöYn:ingm· rnecl ~wsl.ifö'es.v a rct QCtll flyg'Väsendct. l\lan ämnae även .föreLa.ga vidslräcktane expecliiUi,oner i ös.tersjön
m e,ct fö>t,brunden. Såv itt känt är, ·äno doc.k några närmae'e ~'J~stä!mmc.lscr
h ä•mm än nu ·ej ultfär.clacJ.e, liks om ej ileHer de u1amnar, som clärun{!er skulle
anlöprus, ä1mu Lorcle vara bestämda.
Personalen.

1

D.enna, som ~ lutet av 19·26 ubgjoecles av om-kri ng 530 sjöofficeeare
(däJr.ibJ,md :m er ä n 100 :f·o ma kej set•liga officerae.c), 160 !ingenjörer', .1,800
uniCleroffic·erare oc111 21,000 m an, av viJJka omkei•ng 600 ~illllör:cl e tHbåbsvap11et, il mr gjort myCJket goda framsteg i 'Uibilcl:nlingshän:oecncl e jämföet med

-329-

,.-- 328 -;:[;ör,egäe,ncle år. Men d0n bellöYet· allt :fortfrurande m)•Clken övning, in 11 ,10
den lQaJ!l ,a nses vara tfullt ubbHclad. D0tta beton.ade octkså V:ot·ocllilov Yid
IS!i.n ose nastc inospektuo n lföt· några veoko•l' sedan. Ooh d etta är j<u ej h ci!Pt'
uncl,e t•Hgt. Med all riHt var tjät]Stc~i.den i d,e n :fot'na ty,s ka mal'inen f Rslstä:l!lcl <till 3 år, emedan •en så läng tid ii e ob,e bingat nödrvändig för att 1i Il
o,oh m ed •a:v ,sj,ö[fol:k hmna skapa cLugJig,a keigJSJfaetygsb·esättiDing ar. u, 1
nu elen rJ'>S ka maeinen föest soeclan 1924 gåt' emot sin u·~veckling, bö e man
ej ifö:rvåna · ~i:g ö.vee, om så:väl ofricerar,e som manskap ännru bri:sta i mänga
tecwetiska :oc:il praktiska kunskwpct· ·och om ,t jänstens krav i må nga falt
över stiga förmägan. :\Ien eftee den hittills vun na erfar enh e ten att döma
t:orde det ·em e lle[·•tid ej dröj.a läng,e, innan de:J Clföt'n·ekViga flitem och rl:•n
möili!rreclve:tn:a ledni.ng,e n har a:v1hjälpt, vad :s·om ännu .f elas för att den r y,;[q
flatban •Mer <Skall bli:va en stridsdugmg sty•l'ka."
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