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Sjöhistoriska vrångbilder.
D ft det inom gennnls tnb :. 'ns krigshistoriska <\\·delning utarbetade m on u men tal a verket I\ or / XII flå slagj'ältet f tir några år s0dnn ulkom, kunde dels~1mma pa grund av den genomgåend e avoga ton, som a nlagts vid skildringarna av vå r fiollas
dellngandc i vi ssa kombinerade lanl- och sjö op c:rationer, ej
gärna u n d gå a l t i sjiimililiira krets a r u p p viieka kiin slor a v
missriikn ing cch förstiimlning. Ehuru ifrågavarande skildringar givits en ganska summarisk k arakliir';' ) hindrade delta
niimligcn icke, a tt mnn anviint del för iindnmftlet pnrliskl
lagda men ytters t k n:lpphiindiga materialet till underl a g fii r
delvis mycl.,;el grava beskyllninga r i for m av pås tådd overknde loi" aii lct
samhel hos flolUtn S<lml insin uat ione r om, brista
.
och god vilj a hos d:~ ss ledare .
Att ni\.gol offent ligt bemötande av des.sa fiir sjtivapnet i
ä ldre tickr sft ucdsiiltanclc omdiimen Yicl arlwte ls publicering
ej kom till s l:"md, torde fft till skrinos el e n vid Lilll'iillet rådande
säts kilt iimt[diga p:~ riod en i drt försv n rsYiisendes utveckling.
Fi'Pr h:) ll andena h ava emcllcrtirl !HL hell föriindrals. D:'\. h iirtill
komme t' :1 tt den undc·r betiicl.,;ning av hjiiltekonun,gcns viildig'a
gestnit s~i!u nd n iippn nde antim a ri na kam'panjen lillfltits himna
det ursp rungliga s lagf'iilte! c ch med hibeh ftllen inspira tion iin·rflyti n ts liil andra publika cmrad en såsom dagsp ress, och l':lcktidsk riflPr, a n se vi Li clc•n vara viil moge n fiir inliigg ~mdP· :t \' L'n
*) l\Ie-cl mHl a n tag för Stenhockska kom·oj cxped i (i on en begränsas
rlc till ntt om fa itn enbatl do sjöt:'1g. som iiro din·kt 8 nknutna lill ~\'
konun gen perso nli gen lo<l rln krigsrörolscr.

Tid skr ift i S)ul·iisPndc!.
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pr o tes t m ot hii r lilliimpad metod all söka mi sstiin kJiggöra sjöYa pnet.
I ans lutning1 h~irtill Yi lja vi hii r n ed an till bemötande up p
taga någr a av dc enligt vftrl förmenande siirsk i l L vrå nga dom a r
rii r:mcl e flolians verksamh e t och möjligh e te r , som återfinn a.
i ontnn ~imnd a generalsb1hsve rks redog,ö rc lse för opera tiOJw rna i Ö res und 1700 samt Yicl Ri.igcn 1712 och 1715. Till en
gran skning av en med mä rke t Bh signerad uppsal s i K 1\. rig sYCten skapsaknclemi ens tidskrift n:r-! är 1925 , betitlad J! olsiit!ningen mellan här och fl otta, v;ni flottans in sa ts i 1788- no
och 1808- 09 å rs rysk a kri g röner likn ande omild behandlin g,
t ord e vi få tillf~ill e att i annat sammanhang å te rkomma .
b es t~imd

Öresuncl
1700.

D el stra tegiska k rigs.s pel -r\lto11n ga r::mte rnns operatio nt•!'
m ot D a umark 1700 fin go aldrig: stort annan karaktär '; ) . som under Europ·a s ögon 11tspe lndcs i Holstein och Öresu nd
unde r sommarmånad erna sag da fu·, hade som bekanl Lill officiellt ~incl amål att tvinga Danmnl'l~ respekter'a den gottorpsk e
hertigens su,·eriinitet. L ängre sik la d e ej heller sj ömaktern as
nordisko politik vid delta tillfiillc, vilket emcll cr lid ej hin dradc alt Sverige för sin ege n cll'l niirde förhoppningar p{l a ll i
sammanh ang med d enn a uppgö~r·e l se bliva salt i lillfiillc att en sa mt ell er i före nin g med sina a llicraclc krossa dansk sjöm nld
för alt få ryggen fri i fö·reståendc osteu ropeiska kr a fm~it ni11 g.
Karl XII:s först a operalion splan innefattad e, som kä nt iir,
en överskeppning av fälth~iren från Skåne till Holstein , elit
huvudparten av d c danska lan lstridsl.; raflerna blivit kon cen ·
treraclc, och h ade h a n h oppats att som förs,p el till de n na k rig-;rö r el sc få leverera batalj med den dnnska fJ o llan i iippcn sjii,
varvid stora utsikter ju förelegat fiir en svensk seg'e r. Men,
som naturligt var, ville dans k arna inga lunda utsätta sig l'iir
en elylik ris,k , så mycket m indre som: en fören ad engels k ·
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h o llii n cl sk s.iiislv rka Yid d en n a tid rappor ter a ls i Kattegatt, utau
clrogo i s tiill el i början av juni si n flotta in i elen slu tna del en
a\· (hesund ml'llnn Kr unborg och Sa ltholm för att, i den mycket
bcgriinsa d e ul sl r ii c k n i ng sa l ii l sig göra, dii.rstiicles operera på
de inr e linje rna sa ml i Y~ir sta fall inlöpa till sjiih·a Köp en h a mn ,
dii r den, hetiickt av Jn111tb efii s lnin gnrnns Lll1oll1c r samt indragen
bak cm l'iirsiinknin gnl' och sliingsl'l, ku nde göras o[ttk omlig' fiir
Y ~tr je dl'ektiYI anfall !"rån sjösida n . Något mclnat sjöslag e nli g t linjd a ktik :. 'ns lagar ku n de i allt fall i dC'lta t t[mga f"ar,·a tten icke utkiimpns, vilket förhallande n oga torde b eaktas
,·i d b ed ömandet av clc ko.mmancle b·ig'sr:örelscrna .
Inför en sftd nn s ituation beslöt Karl sig' för a tt a \slå från
den pl a n era clP ÖYerskeppning en till Holstein och i s tiill ct koncentrera sig pa danska fl ottans uppsökande och r uin eranek i
de t sltttna Öre,lmcl. Fiir vinnande aY detta iindamftl s.n m t
fö r ernaende i sa m band hiirmecl aY kon rtakt mellan d c allil~ W··
cl e flottorna bd'allcle k onung en vVachtmeistcr a tt med SYen.ska
flottan , som sista daga rna as juni anEint till södra d elen av
Oresuncl, c m eclelbart fra mrtriinga n orelva rt på enelera sid an
av Snltlwlm. Alt den b eprövad e a mi ra len skulle tveka infö r
en säd au k n ll'gorisl· orde r må viii ej fön·[ma med h ~insyn till
alt JJr oqdc n b e rövat s a ll a flytande sjömii.rk en, varförutom m a n
ku nde Yiin t a a 1t el en i s~in no rra m1ynning skulle avspiirra s1 av
da nska sjöst ri d skraft er , medan å a ndr a sidan Flintr ännem ej
nugonsin blivi t utp r icka d oeh hitin till s endast anviinls för
1

fik m ed grundgående farlyg.
Niir Karl utan s liid av nautiska a uktori leler ben rcl radc
sin f!u.Ua att företnga forceringen av n ågondera av d essa leeler
p:'tlcg h an sig allts:t ett ansvar, Yars innehörd och Yidd h an av
helt n niurliga skiil va r ofiir mö gen a ll fatla , men som lättelige n kunde h ant lclt till dc i.iclesdigrasle kon srknns cr. Nu
l yck~lcles Yerk!igen \l.htehtmeisle r alt eflPr fiiretagen utbojning
l'i'i ln !Yliclcl elen av sin styrka genom Flinl riinnan, Jncn att m iirk a iir, hmus om de 5 :\ 6 mest djupgaende sk<'ppen , aldrig togas med , utan tillika med 4 under genomseglinge n grunclsli')Ha
fart y g i s lii l! et m:1sle aler~iindas t i !l Kar tsk rona. De t la betydde
ku s tl r~l

*) Landstigningen på Sj92lland kostade swnskarna i (löd,1 1.
säger en, man.

l
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sålunda inför föreståPndc förening med dc 111u syd Yen ligga nde engelsk-holliindska eskadrarna en reduktion ou et{ 10- tu /
skepp eller bortåt en tredjedel :w hela li njefloltan , en styrk ('minskning, som aldrig behövt i\ga r um, om vVachtmeis ter, en ligt uttalad önskan, tillåtits alt i sHillct uppsöka denna stvrk:1
genom Stora Biilt ~ det strategiska läget på själva krigs sk ade
platsen hade ju genom en sådan kringgående rörelse ej unde rgått elen r ingaste föränd r ing.
Seclan flotta n den 4 juli vill anhint till Malmö redd, erhi\11
Vv'achtmeister konungen s order att gå till anfall mot elen nu
vid Middclgrund liggande n110lståndaren. Diirav blev em eller tid med hiin syn till liiget intet, uta n genomfördes i stället de n
läng'e åtrådda föreningen m ed engelsmän och holliinda re, vilken iigde rum syd om Ven elen 8 juli.
1-Iii.nddserna utveckl ade sig' hii refter h elt logiskt p:\ så siil l.
att den danska flottan i elen mån de förbundna tryckte p å redan följ a nde da g. rmHin de dessa t ill Köpenhamns yttre r ed d
-- d r og sig inom sina fasta och flytande skyddsanordnin gar.
okän slig för det f6rsta bombal'dementsföreta g, som med n;tg ra dagars mellanrum (den 10 och 12 juli) riktades mot den samma fr ån de förenade floltorna . Då man konstaterat at l
ifrågavarande bomba1'demcnt ej gjort fienden något nä m nv ~irt förfång, beslöts vid krigsn'\d den 14, under stark påtryck ning; :w Karls representant, generalkvarlennästar en Stuar l.
alt följande dag, trots navigeringssvå1·igheterna i Dro gden , siin da 12 skepp, varav 6 s,v enska, genom denna led fö r att efte r
en k ringgående rörelse runt Amag(' l' angripa danska fl ott~w
sydifrån , samtidigt somi den b esköts frå n: huvudsty rk ans bom barderingseskader ost ifrån. Fyra skepp stötte hi.irvid onw delbart p å gt'tmd , va dan diversionen övergan; det förny:Hk
bomb ard emenlet vid östra loppet, det andra, gjorde ej h eller
nu någon verkan.
Den återvii.ndsgriincl, man sålunda råkat i under för söken
a tt bemäktiga sig elen danska flottan, fanns .iu numera enda~ t
ett siitt alt d raga sig u r, nämligen genom ett anfall p ~\ de n
kostliga klenoden jiinn-iil fr ån landsida n , och hiirför fordrall l'~
själva Köpenham111s betvingande m ede lst lant stridskrafter.

~
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ln gcn ling va r under den r[t<hmde situa lioiien liiltnre iin at t
för a h ii rfiir niicligl soldalm~1 t erid öv::>r till det vlterst svagt [ii r.
svar;Hie Sjt1'lland, cc h seelan en dyiik öwrskeppning dPn 24 2:1 juli utförts, sag sig den d a n ska rcgering ~· n i ett nu stiill d infö r alte rnativet alt <Hl lingen p{t en gång för lora s.å\'id huntcl slad so m fl oila eller ock ul a n förbehåll gft in på g ara nt erna~
krav . Alt de ntlde det senare var givet och hii. rmed voro ock
sjiimaktl'ma tillfreds - i deras in tr:_· sse läg ingalunda att dri va sakl'n liing re. Friin svenskl h ftll va r man ft andra sitbi l
visse r ligen långt ifrim tillfredssliilld med denna .iiimn -; ln1k na
r1tgang av kampanje n, men cEt a lla försök al l e rh;\lla sjiim ak··
ternas stöd för ett utYidgan dc a v krigsmale>l t ill a tt i fiirsl <l
hand ·o m fat ta jiinwäl l\ ö pen hamn1s be s ii tianeJ e vis a d e ~i g
fruktli isa, Mers tod uneler Tadan1d e· fö.rhall a nclPn intet 'illll1 ni
iin alt niija sig 1111ed cle>L rech1n numa resultatet, hur mngn i
detta i realiteten i:in yal'.

T gcneralstabsvctket hant bl and ~m u a t neda nsti\encle an miirJ;:ningsvärda omdömen rörande den na Y<"tr flottas verk s·am hellmde r hiir skildrade operatjoner blivit f ra mstiillda niimli gcn :
l ) Oaktat denna order (om uppsegling genom Flintriin lian el ler Drog'dcn) icke lämnadP rum för något L\·in•l lw triiffand:2 konungens vilja och oaktat Yinrlen både den 29 och
30 juni gynnade fön•taget tvekade \Yachtmcister. Av helu r/ en
gwnle generolamirolens uppträdcmde under dessa sjöoperat ioner lör efaller det som om h ans stnwan ginge ut på alt ej ri s],· cTa n ågon del av den flotta hem m ecl full riilt kunde anse som
sin skapelse.* ) Omso.rge>n om fartygsmaterielen kom h onom
att bortse från m ålet. Följelen vnr a lt floHan trots konun gem
befallning och liimplig vind l~tg s•tilla. l\lochtmeister ätnöf rlc
sig med tärberedelser till F lint rännans utprickuing. (s id. 26G ).
2) På Malmö redd fick \\'n chtmeis.ter direktiv att trän gn
sig em ellan den dansJ,:a floflon och dess bos 1\öpenlwmn j'6r
olt så.'! u n da j'ramtvinga det tf ! er längtade uug-6runclet i s~1 m band med föreningc•n m ed den cngelsk-ncderliincl ska ('skadern.
Men gene1'alam iralen låg stilla både den J och 5 juli . D c11n ;t
·*) All kursil'(~ t·in g i referaten är gjord h ä r.
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llya oYcrksamhf'L framkallade en ytlerst on å dig skrive·l sc från
konu ngen, a v '''achlmcister m olt<tgen morgonen elen 6 juli. ''')
(sid. 267 ) .
3) Fiollans lama uppträdande vid 1 :a bombardementel
a v donska fl atlem hotade aU omintetgöra det vii'ntad e slom
rcsul'totet. - - - - . E r farenheten från del bristande nllvar et i sjöstriclskraf'Lernas hitlill snuande verks<lmlwt säviii so1n
det l'örh [tllanclel alt de fientli ga skeppen Illl åtminstone delvis
vol'O uncian dmgna dc förenrd e flottornas verl.:samhet ledde
em elle r tid nu inom högkva rter('[ till ta nken p<'\. att iivcn från
I a nel si d an r ikla ett anfall mot den d a nska flo-ttan (sid. 259).
Niir det giillcle utförandel av 2:a hombnrderingen av flottan i l\ii·p en ha mn sv el.: em ellertid flottan återigen el e j'örvänlningor som ställts på denswnnw (s id. 274) ; samt
4) Genom H' och/meisters passivr~ mo tstånd under genomfär undel av de operationer, so m år 1700 skulle hava lett till
den dansJ,-a J'lotlcms förint else, möjligg'jordes j'ör Damnark utt
slå sluget i 1\jöge bukt tio är senare och }'ör tsaren att sl.:apo
en s}önwkt pä Ostcrsjön (s id . 207 ) .
]-Iii r refererade ut talande> n föranleda fr{m v[tr sida till följa nde erinringar:
a) Att m ed slom , a ilt <lmwt iin viiiseglande fartyg gint
sig in i ett gruncluppfyllt, av stark strömsiittning besväl'al och
dessulom alldeles okiint fan·atten måste a lltid hetraktas som
mer iin vå<>a
..___,, vilket i alla hii ndr lsc•r, om det ska ll
b t företa!.!'
kunn a lyckas , fordrar myck et grundliga fiirbereclels.er och siir-

·ett

*) Inför denna lika obal ansC'rade som kärva skrivelses slutord :
»Så kunna Wi C' j ltmlC'I'låta att betyga Ed er h ä rö ve r vårt sto ra missnöje , Yilket \Vi ej kunna låt a falla med. mindre I med: Ede rt tappra
för h å llanrlc och nwgna re(!) conclu ite h ä r efter sök e r reparera vad härutinnan är fela t» . m åste man skänka sitt fulla erkännande å t den
manli g<t och vä rdi ga ton, som i motsats härtill, präglar amiralgeneralens sa mma dng· aYgiyna sntr: »Jag måste ycmod igt be känna att
sedan jng först drog min yärja och uneler de många år jag med blod
och möda och sorg hållit min undersåtliga plikt ospard mot Eders
Maj :ts höge fad e r och fäderneslaneld har intet Yarit mig mer sensib.elt. J ag har llll intet att menage ra och hoppa s visa att jng icke i
tapperhet stå r d ter någon >>.

-

-
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Setl mot bakgrun deq
sk iil gynnsamma Yinclfiirha ll anden.
hiiray Jurefaller ju :m mii rkningcn att \Yac'h lm e is ler »dlnö jdl
sig nwd förhercclclscr till Flintriinna ns utprickning >> me r iin
lovligt naiY. Ett frnmtriinganc!e genom Drogd e n aterigcn, som
i sista s tund av konunge n l"iirordats, h a de llllecl all sannolikh et
utmynnat i en l"ullstiindig kat astrof fiir sft ,·i tl den a llie radv
l"luttan ej sam ti digt l"allit elen d anska i ryggen, Yilkct med hii 1
lilliimpad Yiistmnktsp o lilik ju Ynr föga troligt. Alt \V achtmei s ter hiir lenclcntiiist omniinmes ~asom »elen gamle gene r.llamiralen » iir fi igit pa sin pl a ts; \\'ach !m e i~t ~T Yal· iinn u ej 60
:'lr oc h ~ alf.'tl-cs i sin sliillning ingalunch ii\·er ftr ig - de Ruy k 1
ut kiimpa de silt 5ista s~jö 5lag vid 70 ars [d der och Yid full vigiir
b) \1\'achtmeister kunde naturiigb·is ej fran M almi
>>u· ii ng a sig emellan » den vid Micldelgnmdet J iggn n d l· clansk:1
fintl an och dennas b as d{t ju samma Yind, S'Om rö rde den w en
ska flottan dit, mccl fii nll"l a\' den d a nska kunck brukas' fi.11
re!riitt in i hamnen. l SH'ilska flottans di rekt i\' ingick f. i, .
nH snarast möjligt ~ö ka fiircning med de all iera cl L' och d enn;
utfördes nek s{t fo r t mu stiindigheterna medg:ivo; först diiref!t'.
kunde dL' gemensamma operationerna nwd 1ii r<IPl pl a nliigga ~
och ig:Jngsii l tas.
c) Ett bombarderingsförsök mot en a\· fiistningm·, hlock
skepp, fu rsiinkninga r, stiingselhommar m. m. skyelda d flott a
h ar enl igt hisloriens vittneshö r d ytterst små 11lsikte r alt lyck as.
>>No sail or but a fool would cYer a ttack a fo rb sade pil sin tirl
Nelson och del var neg en stark kiinsl a av a ll etl dylikt om ·
döme lika viii liile sig til liimpa pa rn av fiistning.a r skydda d
flotta , scm lag till g rund fiir amiralernas a vvi san de håll nin ;..,
till delta företag , sa myekrl nwra som linjt•skcppe n s kano nn
diin·id ej kulldl' bringas i t>ffekliv elclstiil!ning.';') Da konun g ,·n
framtvingar l'll nech.egl ing genom Dragden ehuru V\' ac htmei~
tcr H\Tader >> efter ~om mllll s·iikniig-en risquerack och fiir! u*) >>Dog ,-j ,] stc Gyl•lt•nlöiT». Yittnur Gardr' i D c n rll a n s k11 o,. s k c Som fl g L s ]-1 i s t o r· i H s. 1:2. >>H i l:x'gc sin "Flsarl1' S>lfllc•cl r·.at intr't a1· lians Skibc faldl i Fjcntlcns Ha:-nrlcr og at dc Alli<'n•rll' o
l.ln iil banlcmcnt maatc skr'c pHtl saa lang Afsi>mrl ut clct forblcY w.le1
:skadcl ig Yirkning ».
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rade skepp och fark osll'r cliin-id , men visste in tet om man n:lgol effektuera kunde >> tc•s u lternr för etaget, som Yiin ta t Yar, i
Pa 5{t
grundstiitningar, som omiijliggör dess fullhord:wcle.
sii tt ,, s\·ek rlottan ck fiin-iinlningar so m s liillts p:l dens nm m n»:")
d) Den ovan liim nn ck redogiire! sell fiit' operat ionernas
gang torde tillriickligt helysn :;rtcn a v \Vachtmcistcr s s. k. passi,·itcl. Att n:'\.gon bristande aktivitet hos h onom vid nagot tillfii Ile s kul le bidrag it n l l f riils a den dan ska Hot ta n fr:[ n förslilrel»e ansl' vi oss, m ed hiin sy n iiYen till vad som hiirm·a n i ÖYrig l anfört s, h:n-a fullgoda skiil h estri cl a. l nwisällninoen mellan sjönwkt cn;as och Sveriges intressen lay orsaken till det

u r svensk synpunkt miss! y ekade rewttatel uv s_iöe:r pedifioncrIW l! n der sommaren 1700 siiger, all l så i någ·o n m fm molsii.gnnclc sig sjii!vl, generalsL~1h s verkd 5 sid. 260 och hiiri instiimma
Yl till f u Il o . Påståendet alt eftnJMen het hos n t ni ralgener'alcn
i O resuncl möjliggjort skapa ndet av en rysk sj öm;il.;t iir så ;1hsurl , att det ej hiir anses· fiirtjiina någ'ot bemötande, sf1 myckl't
mi nd re som kemmendi; rka.p ten A . Munthe i sill fiirtriiffliga
n rh A e !\r u ·l XI J och den ryska sfömd:le n ptt r t t ii-v erlygamk
siitl p:1Yisill, hurusom nn s,·aret hiirför ii r ait siika på elt helt
annal cmrade iiu eld ma rina.
A l l sjömakten tmde r u tfiirnnde a Y dr u interall icrade straffrxpecliliGnen 111101. Danma rk spelal en dominerande r oll torde
Yara fiir var och Pn uppenbart oeh Hirer ej heller av någon l>eslrid as. Och Yi uvcrliimna till den opnrlisl;: p granskar'en att
avgö ra, hurm·ichl sn·nsk a ri oHa n ej i sjiilnt verk et pft ett myck et hedrande siilt ski ij l sig' ftan sin andel i det gemensamma
uppdraget. Mer iin vad hon i sjii.h·a nrkc t ut riittacle stod, synes del oss , för vis so icke :1lt vinna s;l liinge hon ej s:'\g sig i
~; tand att l"iirm~l. d rn danska att up ptaga strid oc lt denna mlijligh et Ynr genmn d n nsl;:arnns genomg~t encle defen s iYa upptrii dnncl e icke för hnnclen.
*) DPt är aH miirk<l lruru SOIII Siu ad. Yicl k!-igsr :'ttl p :'1 floU:ill
j4 juli merlgHI' <111" »<' t'Lircnhdr•n Y isa ( att 111<111 fn1n sjös i dan
ickl' kund<' tillfoga tlon under h1stC'llcts kclnonN sl;_n\rlarlc flotian ni\gon ldinnhar skada » (C>Hlson . rlcl. l. "· :34:3).
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Del sky dd mol :mfall ay dan ska flott an, som va r e tt oPItergidigt villk or fiir den ste nbock ska expeclition sk:\rcns lyck.
liga Öyerförnnde frfm Blt'kin ge till Pommern hösten 171 2 1\llncle a v sve nsk sjöma kt lii nm:1 s genom:
l) motsl~mdarens llie clkiimp ande i ett a vgörand e sjiishg.
2) demws ins tii ngandc i egna h a mnar, eller
3) till t r: msp orlen direkt a n pa ssad ö'l·log'Scskort;
de angivn a metoderna tor d:~ i allm iinhet ku n na viirdesiil las i
den ordningsfiiljd de här stå angivna, vilket natllrligtvis ej
h indrar alt en kom b in ation :w de tv [l sistniimncl a i vi ssa fa ll
m ed för del kunnat lilliimpa s.
Då i senare delen a v a ugus ti månad ticlen nalkades fi"Jr
tm nsportens fil rcligsliilland e, tvekade ej heller svensk a ö rlogs flottans högste befiil11 av:1n~, d c"n i 35 års flaggman stjänst vii i
hepriivade am iralgeneralen lian s vVachtmeister, att söka rit
avgöra nde sl :!g' med den sig i Bornholmska farvalten up pc l lållancle motsl:'mdaren . De nne, som var ej ovii.s.ent lig't u nclcrliigsen, vek emellertid und a n och intog e [t .;~ r ga mma lt kLi n l
recept i Drogd en en shillning så stark att varje försök att for ·
cera densamma måste b etra ktas såsom lönlö-s nu Jil, som
en g:\ng tidigare, 1700, och en gång senare, und .,~ r Karl XII :s
regemente, niimligen 1716.
Av oms t~indi ghetcrnas makt hiinvisacles \Vachtnwister u n der så dana förhåll anden att pröva metoden n :r 2, vilken ock
omedelbart tilliimpades gr:'nom et t a vspii rnmdc av Öresun t:ls
sydligas te del. Denna blockad h a de emellertid fö.r st då fyllt cliirmed a vse tt iindamål, niir sa mlliga danska sjöS>triclskrafter a v
beskaffenhet att kunna alh·arligen skada transporten: härigenom effektivt avskurits från sitt operationsföremåL S:\ var
dock lång'i ifrån förhålla ndet. Ej nog m!ecl att i de Ri.igen s b
farvattnen I'edan befann sig elll lät tar e dansk eskader, den Se h estedska, med uppgift att forcera östra loppet till Stt'alsund.
va r förutom enstaka danska kry ssare uppehöllo sig vid Born ·
h alm och Pomm·erns kust, utan i de norska fa rvattnen kry ssa de jiimväl en ganska ansenlig dansk eskader om 5 skepp oc h
4 fregatter, vilk en niir som helsl genom Stora Biilt kund e di-

d/ Kristiania
\

Sjöstyrkornas Zagen-

l

a.u9. 1712

O
~

sven_slc sjöstyrka
dansk
_,_

Jylland

)
Karlshamn

-521-

rigeras till Siiclra Östersjö n - i sjiilva YCrket filrenade den
sig i sliillel k ort cliirp{t med huvudsl yrkan i Ör esund (Fig. 2).
Innan Sl enbock, sont medföljt fl ottan till Kjögc bukt, Jiimn~tde flaggskc ·p pel för att med l skepp och l fregatt i förviig
begi,·a sig till Hi.igen , bad han (enligt Loenbom sid . 119) ami ntlgenl'n !lenl >> mr.'d 18 skepp hftlla de danslut inneslutn a, hava ntl,ande öga p:\ Stora Biill att ingen lwväpnac l cliir kunde
insmugg la och pastod alt få G s.keP'p till betiickni ng >> samt vid are (sid. 120) »så snart h an kommit i land skickade han om
afton en kl. 9 k:tpten Pi stul a tor till flottan igen med tidning
om til!stil.nclel pft Riigcn och hegiirde all genet-ala miralen måtte
gcn:1st a\'fiinla J'le ra skepp till tmnspor tens ledsagan de emc ·
dnn de två skeppen cch en !'regalt omiijligPn gjorde tillfyllest
all s k y elda { 'Il sådan mycken he l ra rtyg mot :lila f"ientl iga kryssare han förnumm it uppchiil io sig hiir och diir vid striincler Kort därefter anhöll S. si utiigen »högelig en » om nftgra
Wl ».
skepp !"ör innestiin gan dc av den danska s.j öslyrkan p{t Binncnvat tnl'l, vilken ,·iidj an emellert id ej nådde fiollan förr iin dPn
~mliint till skfmska farvnlten .
Amiralge11~1"alen. hade ju all anlednin g att laga största
hiinsyn till s:"tdana ft"amställn ingar fr:"m expeditio ns.l<åren s che[,
vilka q ;re av b es kaffenhe t att i möjliga~tc mån siikra företagel
o c h fiill Jlll diirföre på fullgoda strategis ka grunder, och hiirtill de ss u lom styrkt av etl en h ii lligt krigsr:"tcl , tillhaka på metod n :r 3. En kombina tion med n: r 2, vilket föruts a tt en ldyvlling av styrkan, hade uneler r :"tdancle förhållan den uppcnba rlivarit
gt'll hal'L sina d'tdor och synes c·j hcllt'T på allvar hava
Öresund
från
augusti
29
ifrftgnsa tt, cl:"1 amiralgc nl'rn len elen
begav sig till Hanö för att diir upptaga den frftn Blekings hamnar utgång.n a konvojen .
Allmiint bekant iir hurusom överresa n seclennc ra fick del
allra gynnsam maste födopp liksom ock större delen av elen
vid \ Vitto ' v :\ Ihigens NV kust fÖJ'C Lagna urskeppn ingen , varigenom a ll t folk ~~ t och en del av trossen lyckligen kom i land.
·M indre kiinda ii ro d ii rcmot: de niirmare omstiinc lighetern a vid
clt'L dN)(/cle, som i operatio nens elfte timme övergick en del aY
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tran~portfkttan (ntrvicl en stor del viktig a förr{tcl dess vii r ,.
1
gick förlorad) cell som sannolikt ju s t cliir[iir givit uppsh1g ti il
d c Hanga omcliimcn och oriittv isa domar, vilka likt svamp ~tr
uppviixt kring ck'nna beldaglig a a ffii r och vilk a vi hii rncda
11
sko la sö ka i störs La korthet helysn och gendriva (Fig . ~1).
\'id sin anl.;omst till Riigen hade transportr ioltan , hor tal
1.)0 segel stark, lagt sig sä niira land som möjligt i hukl en
mellan Dornhusc h oc h \Vitlow , unele r det atl den mera djupgaende iirlog~J iottan intagit en h iivdnlmw n ankli'plat s nH got
hingn• ut, Hmd om Dornbusc b , gin·h·is ut om sl-:cl thall fra n
en del av transporte n, men va rest man a andra siclan ej lw hiiHie hl'fara alt komma i liigernll vid h[n·d palanclsvi ncl nw rl
dii rav fiiljancle band pa rörc!sc!'l'i hetcn. Da man efter h·: t
dygns urlastni ngstid den 16 sept. vid micldag'sti den var sehi n
dt>n danska flott a n fiir en d ragande N'V-lig vind hall a n c< 1
mo-t au k arplatsl'n, gjorde 'Y achtnwi sler vad nnjl' anna n ami
ra! i lik nande ra ll Livin·l aktigt sk ulll' hava gjort i hans slii11 l'
Han liiltudc ank l~ r och o rdna de »in flotta p[t linje för slri<l i
~tiillet liir alt u tsiitla sig• för den ncslig1a r iskc•n al l till ankar •,
bliva skjuten sönder och ~.amman ula n alt cn.s Yara i s!an d
alt IJesYm"a elden, clrt h a ns fartyg ju ![tgo wajadc för N'Y-li;.
Yind G('h inga 1-:anoner fö,rdc , som bum j stiiniktnin gen, ':a rtill kcm att han d essut-c m i a llt fall ej fran sin plats kun de
bjuda stora dc br a,· li':msporll 'loUan nf1got effektivt skyd d
(Fig. c~).
Danska floHan antog emellertid ej den erbjudna stridn
C('h dc n ii rmaste daga rn a l'iirf!öto under diYersc manöv rnr, som
fran swnsk si d a hade till ma! att h·inga mobland aren ti:
strid oc h f r än d e n 'enares illt>rigcn aU unch·jkn dettn. DPn 10
kom sa en fiir sYenskarn a högst O\'iilkomm en vindföriin dring
till S\V, som salte dansknma i til!fiill t.~ alt framsänd a cll an! al
f'I"Cg::-tlter till anf'all på l'ransporti 'ln llan ulart all elen nu i Iii
komna SYPns1'a flottan sag sig i stand att 11indra rlet samm~1.
och h ar skulden för den hiin·id uppst{md na l'ör!uslen j all ·
miinhet uteslutand e lagts \VachlmJe isler till lasl. Men iir \'iii
delta manne riittYist? Fiiljande oms!iindig hcler tala atminsl one f'iir ;ll t sa i stort sett icke iir l'allct.
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F öre an karliill ni ngen h ade vVachlmciste r hiirom skriftl igen
underrittl a t Sten bod., fö,rbindancle sig att >> icke des,s mindre
h ava ett va kande cga }J~\ betiickning av transpoden.>> Enligt
Loenbom sknll han dessutom hava framhållit liimplighetcn
av att s~tscm direkl skydd anviinda de i transporten: ingående
med artiller i heslyckade nio Spaniefararne. I anslutning hiirtill gay stenbock den 17 p:l f .m., cltt han avlade l'Lt besö k il
debarke ringsorten, lx·fallning om alt Sp a niefararna slmllr in taga p lats hing st ut för att lllint i stånd alt avviirja C\"cntnelll
:1ngrepp av danska fregatter, men om detta e; lycl.:acles skulle
transpor!J'loitan sättas pcl land, vilken senare order måste betecknas s{tsom mindre viithehink t sit liinge transporl fartygen
hade god Yind för för,,·ning med örlog.sflotlan.
Icke iirlogsfloltans men vi1l transportfarlygens hcfiilhavare ådagalade inför elen a nnalkande fa ran en rent ofattlig s.or,:;löshct. Kl. 2 e. m. den 18 sept. borde det för litet var bland
dem: hnva sHi.tt alldeles klart, att den danska fregatteskaderns dä utfö rda detache ring giillde transportflottans skinn,
och all något fr{m dera s egen sida iiYen måste göras för
att riidda tr a nsporten fr[m förödelse, då nu örlogsflottan
mome ntan t var ursU\ndsatt alt på plcdsen erbjuda erforderligt skydcl. Vid samma tid siinde också vVachlmeister
sin bilsta seglare, fregatten Hvita Ö rn, att s.ignall.~dcs anbefall a tran sportflottan atl gå ti ll segels. Trots ihiircliga Hirsök hiirulinnan, understrukna medelst aYskjutande av Wsa
skott, lyckades han ej i tid vii eka tillbö r lig uppmiirl;.samhet
hiirå, vartill iin'n kom att somliga skcppntc g~'\U i land u nder
det al t andra underlåtit att siitta sig in i g'ä lLmdc signaleringsföreskrifter. Först efter kl. 4 synes befiilhavaren fiir dc som
heliickning utanför delll övriga flottan förankrade Spanicfararnr~ '' ) för sin del h ava obserwr>l t dc danska fregatternas annalkande, men i sbllet fiir att enligt order upph1ga sti'id mol
d cs sn, gav denne n1u i stället sign a l om att liilta och söka friilsning genom flykten; dess biittre följdes detta exempel av många
andra be fii lhavare, vi lka ock härigenom riiddade sina farlyg.
*) Karlton K r 0 c h c L en kofferdisk{'pparc. som n111nit 1"illfäl1it>:
anst ällnin g \irl ödogsflottan.
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Dc skeppare, som försuttit tide n eller ovist nit salt ptt hH td.
bleYO dii rcm ot: till ett antal av omk ring 50 med sina farly"
uppbri ngan d e'; ) och måste delta i mycket s tor ulstriicknin:
tillskriv as deras eget fel, då d e samtliga, om .d e h andlat me d
cmdöme, haft god tid a lt med råd an de gynnsamma Yind siik a
heliickning hakcm den enelast några mil i lii ligg ~mde snn sk; 1
cr l cgsflattn n.

Dessa Ul' sjömi litiir synpunkt sett gans,k a invecklade operationer h ava , utan fö rsök till niirmnre undersö kning', i gl'lll'ralstnbsver k et gjorts Lill föremål för bla nd annal n edanståe nde uttalanel en:
l ) Efter det krigsråd h å llits , beslöt elen ~tldr ande amiralen att himn a Öresund och med alla s•i na skepp dir'ekt trygga
trupp ernas (j,yerf art . Reda n den 27 aug. ökade han avstån ckt
till Gy lde nlöves r~s k ader' cch fö·l jande dag gick h an ut i Os te rsjön. Den nyss slutna porten var åter Ö'ppiWd (sid . 928 ).

2) D en 16 sept. iakltog,o svenskarna, att GyldenlöYe n alk a des . Nu gällde det f6r W acl!tm eis ter ull

i öppen sfö bota de J"el, som begåtts, då han läm nade Öresll w l
(sid. 929) .

3) Gyldenlöve fick det efter'strii.vacle tillfället att spriinga
den av 1Vachtmeister i sti ck et rämnade transportflottan (si d.
~)29).

:l ) T ranspo rtfiolian Y~H fö.rstörd eller försyunnen, örlog:;flnlt an drog sig utan (flluarligare strid tillbaka till Kar'l sk ron a.
Förbindelsen med hemlandet var bruten (sid. 929).
Vi anse oss mot det här senast anförda böra fram'stiilla
följande erinringar:
*) I en av samtliga s.Yen ska flaggmän di. v. s., förutom \\'"acbtmeister, amiralerna Ankarstie rn a, ltuuth, vVattrang, Sp:urc, Lillic,
C. IL \Va cht mcister och P silander den 7 okt. avgin'n >>kort och sannfärd ig relation" över förloppet framhålles hurusom >>skepparna l"1
fiendens annalkande och Yår gjorda signal intet ville lyfta ank ;\r
oeh komma med dc andra till oss, vilket om clc gjort i rätta n ti<l
dc alla kommit i behåll oeh bli,-it som de anclra salYeracle>>.

T
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a) Bakom Öresuncls sp ii r ren voro ick e samtliwr de danskt
sjöst rid skrafter oskadliggjor da , Yilka u nder ol ika för hftllanden
kund e tiink as hota trnnsportfl:o.Uan; att unel er sådana förh~11 landrn ! al a o•m >> elen slutn a porten » ii1· ju mcnings:löst.
b ) \ Vachtmeist er hade, med häns.y n till vad som i föregående pu nk t framhållits, otvivela ktigll: begått ett straleg1is k t
fel om han m ed sin flotta k varlegat i Öresund.
c) Transporlflotta n liinmacles! icke i stick et genom alt
\V achtm eister Hinmade sin ankarplats , ty utom riickh åll fiir
tran "port en k om aldr ig' örlog:sflottnn, och då denna ick e förmådde ligga upp till t ransporlflottan säger ju su nda förnuftet
att del varit den na sen a res enkla s.ky l dighet att i det holande
läget snarast taga betäckning b a kom örlogsflottan - om Moh amed ej vill gå till berg'et får väl berge t gå till MohamecW)
d) Om fl ottan »u tan a lh arlig·a re strid >> drog sig tillba k a
lilJ Karl sld'Ona kan d elta viil i all1imlighets n amn åtminstone ej
J ägg~1s elen amiml till last, vi lk en gjort så entri.i gna ansträngn in gar atl komma till slags som hi.i r varit fallet ; flottans nii rmaste uppgift var ju för övrigt att sntarast möjligt aYhämla
återstoflen av expeditions,k å ren , och att den under sådana för hållanden å tervä n de till Karbkmna var väl h e lt n atudigl ; för binde lsen med hem landet var icke bruten så hinge elen danska
flott an ej erlhållit en bestämd övervikt över el en svenska och
härom var ju icke ens t aL
Vi medgiva gätna n t t W achtmeiSiter ii H ' n på a ndra h nll
fått uppbii ra skarpt klandet' fö1' d et siitt, på Yilket h an utöval
sitt b efiil såväl i Orcsu111d som Yid Ri.igcn . Sålunda anser sig
Oscar Fredrik i sina >> Bidrag till Sveriges krig shis.toria åren
1711, 1712 och 1713 >> kunna fa.s lsl å alt h a n förfarit oriktig t
i de t förra fall et; en ansedel modern dans.k sjökrigshistorisk
författare hi.ivclar att han felat i tvåfal dig' måtto, unel er det
att danska generalstaben i sitt betydande Yer'k om: det sto*) Hur sk ulle. inom parantes sagt, det kunnilt undvikas att lätta
me d flottm1 då \V. enligt punkt 2 bort bemöda sig om att »i öppen
sjö bota dc fel som begåtts» etc.
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ra nordiska kriget nöj ~'l' sig med att e nbart kritisera han s at
görande i Öresund.'')
Vi kunna p~\ hiir ovan anförd a skiil emeltertid icke i ua
guldera fall el erkii nna k ritikens her ii Uignnde och måste Ull der sådana förh~d landc'n uttrycka vårt b eklagande över ~~ tl
inom krigshistoriska ~n-delningen ej gjorts, något ::lllvarligt fiirsök att g~\ dessa frågor ntigot niirmare in på livet. M:\hiin lLl
hade då domslutet blivit ett annat och miirket A. I-I-ld:s ma ttlösa utgjutelser i N nr disk Familj eboks biog'1'afi ö nr v\' a el! tnwister >>a ll 'vV. ej med örlogsflottan kvadåg för ankar me !bn
\Vittmund och Dornlm sch , varigenom,' han kunnat skycld:1
Slenbocks vid vVitlmv liggande tran sportflotta, hör till de ödesdigraste /d, som au svensk befällwuare Någonsin begdtts>>/; J
möjligen ii ven i IantmHitii ra kr'etsar b1i,-it reducerade t il} ~'i Il
riitta viirde -- i sjömililiira torde de dess biittre redan sa Yara . Allt fii r mång~t skildringar av denna kampanj hasa fi i1
ii vrigt rön t otillbiirligt intryck av clcnts speciella syfte, som i
regel nuit inriktat ptt n[Ig'ot helt annat än ntl lii mna en op:lrtisk bild av flottans ins nts diiruti. \V achtmc1sters namn h ar
diirvid på ett upprörande sätt fått sitta emellan. Det ii r hi i g
tid att denw; två Earl a rs trognaste tjänare till sj öss hii r'u tinmm erhåller den uppriittdse, var av han ohivel a ktigt gjort si~
förtjiint.
Rii.gen 1715.

Jh"tgen kom i si u tstriden om Stnllsmtd, vars fö,rsvar s:'d ~ 111
november 17 H som hekan t leddes a v konungen personli gen.
att spela en framstäende roll, då svenskarna över denn:t i.1
kunde draga till sig h emifdn ankamim a nde för sliirkning':~r oc h
iin i och fiir sig i svenska händer tjiinade som betäckmn g al
ställningens ryggsida. Fiir att trygg a sjöförhindels,crna ~n:·ll an
ön och fasHande t hade ock en del kustbefiistningn r hltv1l :lY
svenskarna an lagda , varjiimle dc å Grcifswalder Bodden s~Im *) ,Hans Forhold den 29 (18) fortjcnte icke sacrlig Dadel. '· ILlllc
o
l t >> . D e l J\ ' · S(i.
Forscdsc gick tillbagc til d('n Dag hnn ··f or l acl ounce

**) Kll rSiT. gjonl hih.

Tl
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m andragi t en liitl eskader bestående av s. k . Stralsundsfregatter. D et var upp rivandet av denna position, som sattes snn1
mM fö r tla n sk s j ömakt somm aren 1715, direkt medelst en
a v amiral Sclwsted k omme nderad c'skader gnmdgåencle fartyg,
som nu ftter opererade i kustf:1rvaltnen ost om St ralsund, och
in cl ir eU, fiir Schcsleds betäckning mot sjösida n , geno:m insättande :~v danska högsjii f lol t:m.
Opcraticnei n:l h ade vid slutet av juli m~mad också fiiljdrikti gt utveck lat sig dii r h~i n , att den danska kusteskadern under p ftgåe nde försiik aU forcf'nt iis!ra loppet hlivit an gripen
av den svenska lin jef lo ttan, vilken emelle r tid, innan dessa opl'rationer iinnu burit frukt, i sin otdni n g för en g{mgs sku ll ut)n anaclcs ti ll strid :w den danska. Det sjöslag, som med ~mled
n ing hiirav k om tiil stånd ost Rijgen deu 28 j uli, pi'tgick un eler
sex timma!" och fick ett vida helare förlc·pp ii.n vad man v id
den.na pl'T iod var van att bevittna . Sålunda stupade hiirun d er l\·a amiraler ft svensk sida O'C h en å dansk; amira l Sparres
f] ao'nskepp
Göta Le .·, on ' crhö,ll 150 l rii ffar varav 10 unde r
btJ
'
va ttenlinjen. Då flotterna p ra k tiskt t ng:et voro .i~imnstad>a,
oeh nägot gynnsamt tillfiill e all vinna fö n lelar ge n01m att bryta
d en då fiir tiden giingse, s,kiiligen sterila linjeordni ng,e n ej u nder shlget gavs, slutade detta taktis kt oavg1jnr l ; konungen ni t r yckte Pme ll ertid i ett b r c'Y till Spn1' re sin ti llfredss'liillelse iivcr
Lutyg schef<~r n as diirunder ådagalagda >>ber iimme liga och tappra fö r h[dlancle ». Med hiin syn till a lt den svenska flottan -liksom jii nwiil den dansk a - måste sök a sig h em för istånd siittnnde efte r lid na h aver ier sta nn a de å a!1'clra sidan de strategisk a fii rclelarna h os clmJskarn:l, vilkas kustesJ.> ader nu fi.ck
ryggen fri vid fullföljandet .n v sitt fiiretng å ninnen \Vasser,
det dii r ock några vecknr diir'c f te r kröntes med framgång. Viigen fiir överskeppning till Ri_i gen av trupper från den allierade
landst ign ingshii re n st od nu iippe u , och det v :H ju gin"l att ko nungen inför detl:l h ot med stiirst a ot~d i ghet skulle avvak\;1
ankomslen av de Yii.lbehiidig a fiirstii rk n ingar Sparre H!Lt lwfallning att snarast unde r betiickningnr a y örlogsflottan dit
iiverfii n1.
1'·i dskrift i Sjöräsendet.
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.
Alt n{tgon dylik undsiit tniugse xpediti on ej n{ldclc Rii gPn
r bli
innan denna ii genom I:mdst igning i hörjan aY no ,·embe
ti ll
flottan
higgas
ej
ligen
vit av fielllclerna tagen , k an riittYis
ll
seda
och
tioncr
last. D:i. dPnnn efter genom gångna repan1
,
sjön
sökte
liiirför gynnan ek vind upps latt i hörjan av okt., Mer
Spa tT''
möttes den niislnn genast a v sydliga storma r, som tvang
'l
oviidrl
dagar
fitta
dc
under
Yarest,
alt söka Iii bakon-r Hanö ,
av
,
n
fartyge
go
övergin
er
päslod , ftls k illiga allvarl iga haveri
lsta vilka somlig a förlora de s.jna nnkar'e n. För danska genera
angcl
hen iir det ej obekan t att Sparre s flolta var »yders t m
e de n
fuldt udrust ct og henwn det; i Sicdet l'o r 6,466 Md. havd
ang m
kahet
Mands
iant;
v
Pro,
med
kun 3,735 ; det kncb haardt
'.
stor
var
gheclcn
D0deli
:
lede E.lacde r og led m eget av Sygdom
180).
s.
VI
del
(Bidrag l il Den Slore Norelis ke Krigs Hi storie,
lOnt s:"tcluna nedsh1 cndc förh:l.l landen h ar diirem ot vårt genera
stabsve rk e j Ptt ord att fört iiljn.
,!
Den 15 okt. gick flottan ~l.tcr till segels och hade denn
ötle,
m
SO
av
storm
ny
en
gäng natt halvvii gs till Bornho lm, då
e·
som kastad e far tygen tillba ka ptt lianii . Den 17 okt. gjord
köra
~
ett tredje för~ök, men det var som fiirg'j o rt: en SW-lig
del
re satte ner hela fl oHan mol Blekin gska kusten , och
av
nnclc
avhjiilp
för
att
iin
annat
ätersto d för Sparre intet
rmunfö
a
knapp
del
av
lidna skador och lw mplctt e randc
ha
p~\
leva
rådet ·- yark en hml- eller sjökne ktar kunde
roKarlsk
återvii nda till
ra luft hur stark den iin var ber inn:m han t\tc r
noVl'm
l
elen
till
nu
na. Det dröjde
a n rekunde komm a till sjö ss, men denna gång överföl ls Hotl
yar
hagelb
med
storm
S\V-lig
dan strax utanfö r grunde n av en
skö
och
lt
undhu
r
wm tvingad e elen tillbak a med sp6ing 'da
.
.
!
;
!
'
'
rade segel.
:M ed hiinsyn till i Karlsk rona råd a:ncle bcman uings- och
om
provia ntering ssvårig heter ~\ ena sicla n samt kiinncc lomcn
de
evaran
ut
sin
rat
reduce
rt
:1tl. danska rna vid denna tid ~wsevii.
Karis
fr:ln
les
framde
linjefl otta ~~ andra sidan, lwslöts nu att
ansags
tålet
krona c.i utsiincl a fl er fartyg iin vad som för iinclan
cvara mmdgii n;::lige n crforde rJigl. I anslutn ing hiir till cletach
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2 freracll's den 14 noY. vin~ amiral en Taube med 5 ~kcpp och
f'örgatter för alt hl. a. till Stralsu nd överfö ra e n ~n· seviirdare
elen
under
iiYen
som
rag
uppd
Pit
ssan,
stiirkn ing ti ll krigska
Orn
26 cc h 27 noY . av skeppe t Venlen och fr eg:atlen Svar ta
en
ndrivit
unela
ch
utförcl ::"s, St'clan dessa fa rtyg frfm D ornhus
\Vessel
d ii1" sla lioner ~td dansk hlockac lrfregal l under k a plen
d
(sederm era amiral en Tnrdcn skjold) . Vid denna tid uppsto
a
tillbak
ng
tva
som
nlrn,
vestkn
fran
a ter en rasand e s to rm
annall
någon
-J-Iani)
hakorm
Tauhl's cskack r, som n tnligl,
ons··
~, ycnsk h a mn iin 1\:ar!sk rona fa nns ju ej iniim hela. opemti
iin i
cm:racl et C'c h dit \'illt' man a,· nautisk a skii! ju ej annat
g med
nödfall inlöpa. .~ fiir;,tni imnda piats uppn{tc ldes rörenin
li('fAnkars
miral
a
Yice
r
unde
tt
ega
fr
l
yttnlig an• 5 skepp och
liimnat
e
tidigar
dagar
na, scm med en trupptr anspor t m'\gra
u nder
Kal"lsk ro na med ordet a tt uppsök a Taube och s tiilln sig
b etjiioch
dennes bcfiil. Den 30 noY. kom Yinden från N\V
skånnancle sig hiir:w befa nn sig hela styrka n kort diirpå unclrr
t
forisat
en
fiir
m
gynnsa
blåste
nu
·inclcn
,
ska kusten , men l'ast
allicdc
av
ncle
besiilta
ös
:~nm1
cl
segling till Ri.igen , hade geno m
de
racJp i mitl"cn ay nov. ny a sY:'trig heter upp stå tt mled avseen
s
belysu
torde
pil fi) rhinc!P lserna s llppriit l hftlland e , \'ilka biist
Ystad
gencm följ~1nde citat ur Taubes brev till konung en från
iipden -± dec: >> Och har jag1 allt seda n hållit mig under clc~nnc
Ullkunna
vind
nord
med
t
ogiirlig
les
per vallen emeda n allde
der D ornhus ch i denna sena tiden debark era en man, mindre
och
med en h:lt kunn a ro oc h arbeta förmed e lst den hårda sjö·
!liii.ven
r ulllli ng, som nordlig a vindar liirorsa kar utan diin·id
sk epp
pande stor fara att mi:la skepp, siircleies som l'n stor del
vinden
t
r
na
~
S:i.
»
tåg.
och
kar
an
bilrle
t
i sista slorm:_' ll fiirlora
rtid
sp rang om till ostl ig elle r n:'\go t sydlig skulle han emelle
han
ch\.
rlen
eringso
ej fiirs urnm a en minut att ga till dcbnrk
iiroickc allenas t biittre kan fi ira m:msk apel i la nd som med
flenlogsske pp iiHn l mil frtm lande t komm a , utan ock betar
siikcrt
elen elen avanla gen h~1n igenom lm-en m:cd denna viud
hiit!rc
clä
honom
med
lag
s
ut
t
lycklig
haver ()(;h såiedc. · om e ll
g
riindrin
,-inctrii
nm
ns
gyn
kan Jiiktas .>> Fii r h npr-nin g0n om en
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skulle enwllertid ej blint infr iad, hiirtom uppstod i sliilll't t'J,
storm ::t\' S\Y och nagra dagar senare låg hela styrkan nl er
vineldriven pa 1\arlskrona redd.
Men konungen var i en överhiingaude fa ra oc h del giilldl'
att ej giYa lapp!. Danska linj •_>flottan hade numera a lld eles, ~lY 
rustat -- encl~1st nagra fr ega tter voro kYar i sjön - viikel gj orde att dit Taub e den 13 dec. för j"emtc gangen liimnnclc Karb krann han enelast k omrmenderad e 4 skepp och l fregall som
skydd för den transpodlolln, y ar[l bl. a. 700 man landtrupp er
voro inskeppade. Nu iintligen blev Yinclen i alla :wseende11
gynnsam och efter .end ast nflgra dagars segling hefnnn sig dL'll
lilla eskadern utan missöden tiil a nka rs. u la nfö r Dornbuscl1 .
cliir den möttes av den ej all t för överraskande nyhet.en , att k;J nungen reda n den 11 överseglat t i Il s,-erig•e sam t n tt S l rnl sun rl
dagen cliirpft d agti ng a t. El'ler att hava ombO'rdlngil elen p~1
Hidelensee knn·siåcnde lilla svenska garniso nen snml riiddn !
tvfinnr.> genom issk rm· ning halvt i s.iör't.öcl Yflrande svenska .i<l kter, å Yilka yoro inskeppa d e s~\\'ill det k ungliga ka nsl iet och
ett anta l fra n Turk i et medförda orientalisk:1 for d ringsiigarl'.
avgick clft Taube på konungens order till \1\'i~mfll', ,· ares t fö rstii d~ninga rna, ej utan SY[n·iglwt p ~t gr und av is.förhållnncl en a.
i stiillel landsattes. Den 29 dec. Ya r T aube med sin styrka ;"\le r
på Yslads redd, samt seglade cliirefter lwml; till K arls kron a kn m
han dock aldrig nu, på gnmd av ishinder, utan nödgades fa r1ygen övervintra i 1\;nlshn m n.''')
Sjöshlget vid Ri.igen och flottnus dilrp[t följande anstrii ngningar att k om ma s in h årt belriingda överste krig-,s herre ti ll
undsiittning anser man s ig i generalstabsn·rket hava anlPdHing Yii rdes iitta sft! und a:
l ) Under loppel ~w augusti siindc konunge n b es liimda
o rd.L'r ,såwiil till 1\ongl. S!'nalen i St·ockholm , som lil GenPral
*)Det tonk här e.i Yara ur Yägen att erinra om att en i eke. 171:!

i rån Radskrona till Jti.igcn utgången kom· oj unrl er a mi ra] \Y a 1tntll fr
ävenledes a\· Yinterstorm>lr och kölcl tre Hitt på Y:Handra följan d<
gi\ugcr kastades til\b,tka p?1 l3lekingska Yallcn ndan förciecl sPn 17 1-,
ing;:tlunde~ var ny.

-

531-

L ieut enanten Lie,Yen , ll\vilken l'iirde Di reclione n wid AmmiI n litei d
i Car!scrona, del sku ll e man , så fo·rl som n<'t'"'on sin
möjligt \Y a r , ~l;.yncla med 1'1 :\Lians utredning, och den° å!erstnenclc Transporten, som Hans Niayeshit ounclgiingligcn helliivdc » (.~or:lbng H : 512) . J/rn inga bud och brev hjälpte.
Herlon uw stlt Jörsta j'öretag under ji.imförc1sevis gy'Ilns(llmma
umsliindiuhcter lwde konungen hCifl svårt att av /lottan j'ramtvinyu drn cncr[Ji. som /;l'(·.~vcfes. 1\'u j'anns det a llsköns brist
(,lt skyl/u J!å. och viljan att handla ty cktes vam ute (sid. 90:'1).
2) Och sa Yiinl a de man åter pa all iirlogsfiotlan sk~ttl e
J"inna det möjligt att fö.p·rc ut }'ron 1\m/skronn och visa sig' utoniör Riigen. -- - - - "Brcfwcn ifr:in Cnrbkrona för-

'ii.k racle, .~lt I'J:ttlnn l{tg Sl'gelfiirdig, och wiintad(• allenast på
\\'Jncl , ha ! wandcs ombord a ll l det, smn l Hans M a j :l hade hL~
crdrat. -- Mt'Il efter U\.ng Yii n tan, oe!h då hon
s.o m aldrabiist lwhöfdes, . måste H ans Maj :l l {tl;l sig beh a ga de
ltdcndPr, :tl .-\miral en Sp arre hade atskiliin··l
o.Omn·('l'
o· 1
' i'' 11-.(_1
b'- t"l'
h
. wel·1t
(
;:,
l iirsiik , men nii dga Is f ii r sin re kt mo tYiider s kul bl if w a t i lll; a k a
och syntes nume ra intd möjeligt, at h ~ln med s in a under:
ha hYande, kund ~· L'fterl\o m ma det, som cle hord e o c h g ii rna
\Yille >>. (N orclberg II: an!'. st. )

.Ilen då det 6r upJ,"iyst, rdt svensl;u koJferdij'nrtug j'unnil
vind till Pommem oc h rdt drn dc,nska flottan kwuwt j'ör}'fytfrr
sig.. elit. j'ru.mslår clet ändock oförl..:larut, att dc svenska. örlogsmunnrn md allu ti/'lf'iiiflen miiltes av >> slarckt moluiidcl'» . (sid.
\)05).

.

Hiir >enast refererade omdömen rörande floltnns andel i
för a niecia fran Yal· sida till den anmiirkningen:
~1 )
a tt l'iirloppl'l Yicl s ji i~ !age t d ::'n 28 j1ili med all iinsk\·iird tydlighet Yisar att a Sparres flotta ~ttm i nslonc icke saknades det mått av energi, so m erfordrades fiir utk iim:pnnclc av
l'n blodig strid pa niim h~dl; s;nnt
h ) att de liimnade up pgi.flcrna sa,·iil ;!lt sve nska kofferdifartyg funnit vind till Pcmmer'Jli som a tt den danska flottan
kunnat liirfly!ta ;;ig di! i anli'11·t fall ing c•n;ling he\·is a cEt [t ena
H ii genk;unp~llljen
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de fiirr<ts m-gangso rt ej angin·s oc h den ~-enare fiir sid
förfl yttning' ju m ycket Yiil ka n tii11k as h a va haf'l g~tg n ~tY sa lll
ma vinda r som st od o d en svenska flottan emot.
Man f rågn r s ig o sök t inför ge n era lstahsn•rkd s f' ii r d igg:m
de dom s lut, om vad florlian riitleligen bort och ldlllllal ll\riilla ,·id hii r sen as t h eriircla opera ti o n n , hn t"uYicla fi",rf. pa <lll
\'a r siikt s ii! ta sig i n i vad dc t i sj ii l va Ye rke t , -j Il siiga a l L O]l l'rera med en seg:_•i fl o tl a i noreliska fa rva tten seda n h iiststorma r na bii r j a t och vin~e r mörkret fa llit p<\. Y~trje yrkesm ;tn
Yet , att de t ej iir n ågo t lekverk att en!'. n u i tmgans och elekl rici lelens lidenl rv unde r s[Hlai.a fii·rh:lllande n fr a mfi_ira sliirrt•
rarl ygsfö t·b an d , och hu r u oiindligl my cke t s varare masle d el
dtt ick e h an1 va rit nit un der ovan be1·ör d a fö r hftll a nden k om ma till riilta med tunga , ill a seglande och ltnd erheman n acl p
skepp , som kn appa s t kunde kryssa och enel us t med nöd sing vänd a. Bara alt med d em k omm a till sjöss fr:1.n Karl s krcn :t
redd v ~u f. ii. en k o n s t för sig , d:\ därUll f" or dl'({dcs att vin d en
blåste fr dn m /go t streck meflcw NW och SO över nordkwz /e n
räknat, en omstiindigh et, so m i cch fi1r sig Lorde var~t a\· lw skaffenb el all påkall a mycken försiktighet , cl~'t eld giillcr :d l
bedöm a svenska linj e flolia ns operations möjligheter >)
Också m Cts te elen in sinua tion, so m iig~ge r ytligt bcg<raYen i
fr asen om de l oförkl arl iga i, alt d c sw·nska örlog smiinn en ,·id
alla tillfiillen möttes a v »s tarck l motwiidcn, b etec kn as sas om
OYiirdig och för e tl svenskt krigsveten skapligt arbclc av offi c iö s kar:1ktiir ej s[t litet komptumet lera nde.
s id~tn

Oakla l hiir ov:1n liim n ad villnesbörd om den s liimnin g. llll ·
Nevamyn1 ·
·
·
·
l
.
L .
.
l
som
uingen
för rysk c er 111 ryc 1'- a Y n 11.;.en ge nera s la 1.Jens kng sl11 s lo n ska avde 1111 1~
bas
sjömakt. se lal till doms Ö·V CI' y :~r ks a mheten inom Karl XII:s flotta , ,·;11
det iindock iignal all vii~ka en Yiss grad a y fön [tning d:'l , pn
lliistc n 1922, samm:a a vdel ning tog sig fiir att i en presskomm u nike rörarHle resull a let av vissa i Finland och Balticum h edri v*) Detta hindrar ju i cke ntt lä ttare och bättre besegln rle f udy!.!
fl\' Cn med andra Yinchr s:1 go s ig i s1:1n<l ntt liim nn h :unn en.
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na for s kningar rörand e Gu~Laf Il .-\.doifs krig, alldele s u tom
ämnet, pft etl uppsee nde \·iick a nd e siilt r ikla anklagel ser mol
amiralil e tsk .ll eg ium oc h esk a derc h ,_·feTna i farY a llnen krin g
Neva n för a lt genom »c hegripligt liittsitme » hava möjli ggjort uppk oms len a ,. l' n rysk sjö ma k L i N eva mynninge n / )
D å k ommendörk aplen Mun t he of fentligen efterlysle b evi s
för dessa p{\st{tendcn, fann a nkl age lsemas frnmförar e eld
i stii Il e l l iim pligt :tlt, lm der kringgående i sak ~~'" den n :l
uppm aning, Yidh~11la sin a lw sk yllni ngar, vilka nu cliirj:imte k ompletterad es m ed en uppgift om a ll den sYen skn sjii.s t yrkan i L a doga (under viceamira l von Numet·s) år 1702 skulle h a va liimnal d e lta va lten utc n att strid lörekommit , ty i
Ladog'(l j'anns löntt ick e någon rysk f"l otta. Denna uppgift Ynr
från biirjan Iii! s lut oriktig, Yilk e t ock :n· Munthe i eil följand e
inliigg i frå gan på\-isndcs, sa mlidigl som han f as.tslog det orim liga i den av motpa rten uttnla dc i\.sikletT, alt sYenska flottan
borde gält upp i Neva för all >> i r>tt shtg srl å sönder Isarens anläggni ngar vid Nyen >> (ovanför Petersburg). Våra s.tön·e far tyg kunde ju inte lfyta i Nevas mynningsgr enar (ett ick e m ·ikli gt moment) och dc liitlarc fartvgen Hl'l"O för svaga a lt med
s in e ld ttstadkomm n en verksam b eskjutning. Dc ryska fart ygen ,·oro byggda på annat s ~itl , m en iiY-e n de mås.te uttaga
k an o ne r och barlaslen i och fii r fiirden mellan n. ~_·t usaari (d ti r
Xronsta dt nu ligger) och Pelersburg , ett w{trt och tidsödande
arbete , Yi lket l'ör dem dock nr möjligt m en icke för de svenska
fartygen , som ju f örmenades hant bort j"orcera inlopp et.
Munthe slutade ett and ra genm~il e med följand e uttalande:
"Att gå till doms ö-n r Yad en seg.e]fl o tta kunnat utr~itla i
trånga farvallen är omöjligt utan n it man ~ige r in g1ående kiin nedom om vallendjupe t och strömj"örh a l/ andena där m. m. >>
Sedan från chefe111s för meromnäm11 1da genern ls tabsavdelnin;::
sida framhållits, hurus om den vetenskapli ga facklitteratu re n
v

... ,

... ,

s,·.

D agbliidet elen 25 okt. pi\.
*) D essa uttalanelen å terf un nas i
för sta sicl an uneler den raffland e rubriken: H u r r y s k a f l o t t a n
k u n el c n i\ O s t e r s j ö n . O b ·e g r i p l i g t l ii t t s i n n c h o s a m il' a l i t e t s k o l l c g i u m o c h l o k a l u b e ·f: ii lit fl y a r r.
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vore rtiU for um för fortsall diskussion i ii rencl e l, h a\·a vi, elmrn
l"iirgii ves , vii n lat att h :m di i r sk ull e f1'am liigga b ev is fiir sin <t
hes k y Ilningar.
Seda n dess h ar Mun th es arbete Karl Xll oc h den rysl.-r 1
sfö nwJ..:ten, fö rra delen, u tkomm il (nov . l 92 -1), n11·i han y l kr ligan~ ku nna t bc•st yrka vacl h an i sina genmii lcn hösten 192:2
framhö ll. Munth e har diir \·isal utt Numers i Laclog:1 fii rl"ogacle ö\·cr 6 mind re iir'log srar!yg cch 2 hrtt a r, rdl antall"t ry~k :1
fa rtyg cliirsammastiides 11ppskattades til1 200- 300 styckl:'n oc h
al l 2 rvska freg a tt er i september ~ amma å r sjösaltes i L a d ngJ
(n lllsa innan ryssarna cr"iiYrade N iitebo r g) sam l MI N u mer -.
ulkiimpacle flera föduslb r ingnnde stricl c'r m ot iiverliig snn ry ;.k 1
styrkor , vilka iiven g ingo till a n fall , inn:1n h an med s in decimnacle bcsiiltning, riiknandl' cj stort mer iin n ågr·a m llun drn
man, var n iid cl nch tvu ngen a tt lämna L a doga.
Pft gr und av rlessa och a nd ra i Mtmthes bok anfiinln f:lld a
ha de m ~m h aft riitt a lt fiirviint n sig n:tgot steg fn\u niim n d e aY d eln ingschefs sida i syfte a tt k errigC'rn. den ncdsiitl an d t• up pfa ttnin g om Yår floltns dåticb ledn in g, h an, i det ta fnll via dags-pressen , siikt in g iYa allmiinhell'n..

:;:

Gene m !stabe ns k r i gsh i ~ lorisk a avdelning ii r som lw k t n t
f. 11. sysselsa lt med he n rlwtandcl av Sverig·es krig åre n 16 11-4-8. Mä det vara oss tillfttct a H hiir utt rycka den fö r hoppui ngen ,
aH dPn Leurlen s iili o Yc_•der'hiiftigL u ndersk a ttande aY svenska sjii -

verksamhel oc h resulta ten h iira v, sc'm k o mm it till ~y 
i Karl XII på slng/iillet, ej malle gints full! sa fritt spelrum
i del l a mmande \'Clkel. Och \·i vftga iiven hoppas a ll i de falL
dit l"loltans försök a tt liisa henn e i förstn iimnrl n k rig förclngrhl
u ppgiflcr ej k rön t s med fra m gå ng, d ett a fiirhåll :lll'de ej u t< m
klara !!Ch J:alagliga !JeYis mall!' tillskri\'~I S pa ssiYi( C[ OCh b ristand e 11it. hos de ss lv·fiilh a \·an' . Slorm nkt sticl ens sve ns ke k ri gsm an,
siirskilt k arolinen , f rams ta r genom med, plikttrohet c;ch ut hallighet 'c m ett e ft n fi il ja n s viirt exempel fii r c•fterk o mm andt •
v ~•pne l s
IH's

l

'

'•
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sliiklc n . Det g in•s, enl igt Yar t förmen a nd e, inlct som he lst
fo g fiir alt i vad r iir della o mcliim c giira m"lgon Ctlsk il lnad m cll ~l n dem snm unel er i l r ag:~ Y:nande perio(l k iim p a L t i !l lands
eller sjiiss.
SYeiiSk sjiimakl nu· fii r visso L'll :l\' de g r u n dpel are, p[t
\·ilka \'a r t storm a klsvii ldt• vil ade, och p~t Yi!ken del av hell nat ur liga skii l md'ste vi la. O c h d essfiirinna n s~l. \'ii l som senare
ha r tilh·aron av en kampduglig snnsk flotta visal sig vara
en huvudbetingelse l"ii r uppriitthällanclet H\' Sv,•riges sjii h ·slii ndighet. \'arje för~iik all infiir den a llmiinn a op ini onen
fö rn rka eller fiirringa denna historiska sann ing kan och
ma ste me el k raft till ha k a vi s~1 s, ej bio l t av s jiiv:l pnets egna
m al~: miin ula n iiv l'l1 a \· l' nv ar, som i sin hislorisl.-a und crvisJli ngs- elle r fo r sk ~Hgiirning \·iii giira an sprCtk p:1 oYiild och sakkun sk ap. Fiirpli klelscrn a mot cle1 lii rflut n a k r iivn deila i lika
hiig gr~Hl ~om ans Ya rd f"i ir cll't lw siancla nd e och omtanken om
det tillk om mande.

G. Unger .

-
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] Trosa skiirr:;anl iiH•n.sum i \\'e n ern, nwn hl e\"!l
an seende till a rets krigsruslninga r. >>

Den sista yttringen av svensk aktivism.
A1· Yiccamiralcn gren' C. 1l. IT'a chtmeis t er.

Den oro, som i Europa k iinn eleck nade ftret 1848, gjord e
.<;ig iin•n giillande i vå ra J a ndn m~ir C'n , icke sa mycket i va1·t
land som så mycket mera ooh allvarlig:1re h os v~tra sydviislra
grann ar.
D an m a rk s :mdel i den n:a oro, beslod niimligeu uti clt up p ror i Sleswig-Hols!e in, desto farli gare som d et understöd dt•s
a v Preussen oc h det revoluti-onära t yska förhundsrådet i Frank furt. Här k ommer ick e alt ski ldJ'as cl<' lla k rig, d el s. k. för sta
Slcs\\"igska k r iget , ej h eller de vidl yftiga diplomatiska und erh andlingar, so m b crönle d c förenade rikena Svetige--N orgt'~
·e ventuella indr·a ga nde i della. At dessa underh a ndlingar ha ,.a egn::tts volymer under d et alt Sverige- Norg-e s reel!a in sats
uti ifr ftgavar·ande m ell anhavan de, d. v. s. sammandraga nde l a,·
trupper, d essas p mi iclla (i,verförande till Fyen och de för iin damå let rustade sjöstyt,korn as rörelser i de danska och t yska
farvattnen m . m ., l.;n appasl egnats en rad.
En liten minnessk rift rötand e den s. k . reservbrigaden s
överföring till O'C h vistels e p å Fyen iir, stt Yitl jag Ye t, det enda .
som från J.antmilitiirt håll förekommil i tryck rörand e dessa
h~indels e r, och frå n fl ottan s sida har saken icke egnats n åg:.m
uppmärksamh et a ll s, för s·å Yill man ick e sftsrmn sådan vill
anse följande passus av föredragan den i sj ökrig:s,v etenska p i
K. Kri gsvetenskapsa kademi en 1848, kaptenlöjtnant Laven , sa
lydand e: »Sjömi:itningsa rbeten for tgingo sistförflutna somm:n

·.,.

~1Yhrutn :1

[-Tar cflc n·iirldel ls inlr'<•sse för ifrilgaYarande angcliige nlwl,
nu·it iincHt
] ya c] den hitt ill s berörts Yarit rin ga, så hnr den nog
mi ndre i fraga om de förenade r ikt•mts in,h lanclning uti del ta
].;rigs sista sk eclr. Huru mfm ga s venskar lwYa reda pft a lt
svcnsk--nn1·ska tr u.ppcr 18·Hl- 50 under ett åt's tid hö llo en
d e l av en utliindsk proYin s (no r ta delen :w Sles wi g) besall 'i
E n på 10,000 ? Eller en pft 100,000 '? Och dock ligga dessa
h~ind elser icke liingrf' li lihaka ii.n alt iinnu de finnas, som rcdn 11
då ,·oro i liwl ! Då Y:-tra n u herörda m i l ihi ra atgiircler, låt Y a ra
aH d e icl.;e liinde Lill di rekt clel tagnn.dc i kriget, dock voro1 c•n
i hiinckisern as gang djupt inr:;ri pancl e faktor, och då rustning ~l rn a efter dftlidcns matt sloc k icke YOro obetydl iga och p res t:tti a nern a drs,s u !om bNi.imY ii rda , sa synes det icke obilligt ~tlt
d esamma någon gång bely sns s{l a tt d c ieke all del es fa.ll a i
g liimsk a . D ella Yore :1 vs ikt cn m ed denna lill a upps-:l ls, som
dock Jmntds::t kli gen komm er a tt beröra. dr sjömilitii ra ätgiirfl erna, då man får lwppns att framdeles nagon fackm:m k ommer al t utförligare sk ildra de11 lan tmililiira siclan a\' sak en.
I april 1848 höjdes upprorsfamm i S lesw ig och Hols te in ,
oc h clii rmed b rii l krig cl ut . Dan s k::trn~a hade i hörj an (i,y crh anclcn , m)en sedan prcu ssisJ;.a och a n dra t yska trupp er in grip-it, m :h te d e d oc k, scd::tn de den 23 a p ril vid Skswig' hli Yit s lagne, iin·rgin1 Da nnevi rlvs tii.l ln ingen oc h inlnga en fl a nk ståilning Yid Dybb öl. Tysku na fr amtriin gde nu g-enom Sleswig som besattes jiimte en del av Jutland, och s lii.llnin gcn blev
ytt erligt l'arl ig fiir D a nm a rk , so m förg~i v es anropade slormak·
t ern.a o-m hjiilp. I sin nöd Yiinde man s.ig nu till SYerigc -Norge uneler förh opp nin g all den fl oreJ"alliClc sl.;andimw ism cn ,
skulle kunna bo Yeka Konung' Oscar aH komma till bistå nd
m ed Yiipn a cl hand. D e tta ly ck a d es ock s·tt i n ågon m ~tn . Ht> dan d en 2 mnj anbefalldes, att Yi ssa trupper , dock ulan alt
himmt rotarna eller r usth:\ ll en, skulle sii.tlas i marsehfiirdi t( t
till s tå nd nämligen :

-
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l. Gell 2. Li,·gren.-reg:len a, Smålands grcn~1cliiirb a t., K ro
nobcrgs , .Tönköpings, Ka lmar, Non·a och Suclra s.k ~msk a i nt". .
Skara h orgs , Elfsborgs , V1•stgöta, Vestgöta Dals.-reg:tena s:1m 1
\\Tencles a r!illcri , GU.ta artill eri , Skfm ska cl ra gou , Skfwska husar- och 1\rouprinsens husa rreg:tcn a . Den 15 m a j utgick o rd er
a tt en h a lalj Gn av vardera Svc:1 och Andra gard e t skulle gii ras
m :n"c hf'ii n liga sa mt atl 250 m a n a v \Vesterbotl ens fiiltjii gan·
de n 16 juni skulle int riil"ia j U mdt fii t' a tt lran s po rter:ls til l

Skan e.
Konung Osc a r 1iil emell er tid genom sin minisler i Be r li n cl'O hsson inliinm a tii l preu ss isk1 r eger in gen en den -1 m aj
dagtecknad n o l av följande inu ch a ll:
» ~J L· n för den hiindd se a tt s iriden ick e skull e in sk r iink a ";g
liil he r tigdöm e t Sleswjg; om ett inbrott av tyska fii r'hun cl c h
trupper u t i a nd ra provi nser a v konunga rik e t D an m a rk hl cYt'
a lt bda ra, skulle Komt ngcn icke med likgiltighel kunn a se
el t s ad a n t anfal l emlo t ('Il a lliera d g rannslats sjiih·stiindiglw l.
ceh skulle, uti d e fa ro r i'ii r Dess rg na sta lers siikerhl't och oa\·hiingi g h c•t, ,·iika cUiru! a \' ku n de b!in1 en följd , finn a en lil l riicklig anled n ing alt av siinda e n a t·nH~ c ot~ps till Fycn, Pl !n
Y:trjc a nnan a,· dc Danska m on atkie n lillhi"n·a nclc iiar, nw d
befa llning alt förena s ig med I-I. M. Konungens a v Danm ark
,·iipnade styrka och att handla gemensamt med d e nna uti d et
helt och hålle l defensiva iindmn fdct , alt molsii.tta sig> varj e in fall elle r landstigning f rån d e t yska tntpp ernas sida.

Konungen later uti s~l.dant avseende en es ka der utlöp a
fr{m. Carlsl'.t"on a och sammarHl rn g'a trupper på sina grii nsl' l" .
Ornstiindi ghetcrna komm n. all aygöra de befallni nga r, som d l'
kunn:a komma att erhall n och hu r uvida dc sko!a insk e pp:1 -.
för aU till H . .M. Kontmgcns a v D a nm at"k state r överföra~ .
->>
Dessa ~'ltgi i rder Preussiska regeringens svar var försiktigt och hety di~l.
Den 12 maj var frågan fö-re .i nför förbundsfö r samlingen i
Frankfurt. Diirifrån blev svaret något allvarsammare. D ei
sacles bl. a .

,, skulle för i.ivrigt s,·erige i L1'ots a ' ' dc a ,· Pre ussen gin1:1
förldaring:tr likviii Utta d en tillkiinnagivna expeditionen avgt1
till Danmarl;; , sft skulle sa ken d~1rig.cnom taga en allvars a m mare Yiindning, och det skull e bliva o.fiird ri.ij l igen nödviin cligl
a tt ti llbörligen l"örslii r kn. de tys ka förbundst r upperna i Sieswig >> .
Dc sYen:ska liiftcna om hjiilp fingo fornt uli en Jnjli liirkonventi on med Danma rk a ,· elen 11 maj , vari Sv c rig.e- Norg t•
bl. a . l'ii rbundo sig all för överföring till Fyen tillhandahålL!
de tiil Göteborg sammandragna t r upperna , omkr. 4,000 m a n,
sam! alt övriga w ePska tmppet', som till 0tt antal av 11 ,000
mm1 samm:md rogos i SU111e, skulle med ljiinliga mellanrum
i\,erfii ra s till Fyen . En norsk t r upp nv :3,000 man , som j Lim\"ii l dragits till Sk [tnc skulle bilda en resen·, som e-ndast unrler
,·issa förut>i1ttninga r skulle öve r föras till Danma rk. Tillika
l oYadl's att !åla iirlog.·far lyg utlöpa för a ll visa sig uta nför
Köpenhamn oc h cliireflcr kryssa uti de danska fan·attncn och
Ostersjiin , dock utan atl t. v. deltaga uti fientliga åtg,i irdet· emul
någon tredje makt.
l froo·atl
.
"-'tl
R ccbn d f•n 22 maJ· skuile frftn Carlsk rona ul"å
b
l k orvett, en brigg och elt ålllgfarlyg sam! från FredriksvlX't"n
l k orveU, vilken sty rka i början av juni skulle förökas med
ytterlignrc 3 fr'egnttet' från Carl s:krona och en brigg fdn F r cdr ik sYa.Tn iiwnsom med 6 bombkanonslupar och l c.hefsfartyg
fr ån Giiiebor-g samt 6 landstigningskanon slupar fdl.n Slackh olm .
Emellertid hade i och med den tyska invasionen ay .Jul land fi irutsältnin!!UI1l a intriitt fiir de för enade rikenas in o- ri pandc, och i ii·verensstiimm elsc med de givna löflcna avsändes
dc fy ra Ye s tgiiUtrcgenw nlen a j hiit·jan a'" juni pä danska far tyg till Fye n, cl iir d e, efler en synnerligen gynn sam färd den
8 juni land salles Yicl Nyborg oc h Kj:_ertemrind.e p ft öns ostkust.
De följdes eft e r någon lid resp . den 25 och 28 juni av ett 12
o:digt b a tte r i a v Göta n rl illerireg,emcnle och tveune skvadroner a v l\: ron prinsens h us~urege m c nte. N u nämnda trupper ,
till sammans en briga d und er be[iil a\" gl'neralm ajor af Dahlv

"'
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ström utgjorde hmudstyrkan :n· det till Fyen iiYed'örd~l <ktac hementet.
Men iin•n f'r{w Stccklwlm hade trupper s,i ints lill Fy en, i
det att en bataljon ~w vnrdera utav K. SYea och Andra Lirgardet genom flottans försorg transporterats till Malmii- och dii.r i
l"rin med dansk a fartyg iiverfii.rts till Faabarg pä Fyen. Des sa
!Jiida hn.taljcneJ·, som tillsamm :ms bildade elen s. k . resen·!Jrigaclcn , stcdn under hefiil av ÖYersteliij lnanten av Klerc·ker.
Genenlllöjtn:m t Löwe1n1hielm, ;~om hade <le t di rek ta hcl"iilel
iiYer cl t' lr~chenwnlets artilleri och kavalleri , förde i egensk ::1p
:1v fördelningschef bel'iilet övet hela expcditions,k åren , som
räkn ade om k r ing 6,500 man.
Drn armekå1', som skulle hållas i. beredskap i Skåne hn.dr•
Den utgj orde 15,000 man, varav
s:i sm:mingo m samlats.
11 ,700 mlan inf. , 2,600 man kav. och 800 mun art., allt uugcJiirligt. K{m•n , som stod under gPnerallöjtnant Cedcrström"
hefiil, var s:1mJmmsn.tt av följande trupper, nriml. 1. och 2.
Lifgren.-reg:tcna (2 hat. varde-ra) Smålands gren.-bat. (1 bat. },
1\ronohergs, Jönklipings och Kr~lmar reg:ten (2 hat. vardrra )
:"lnrra och Södra Skfms,kn. inf.-reg:na (1 bat. vardera), Sk ii.nska husarreg·:tet och Sktmska clragonreg:tel (8 skY. vardera ),
Kronprinsens husm-reg:le (4 skv.). Göta art.-reg :te (1 12 H- gt
batteri), Wendes art.-reg:tc (l 12 -~-g t och 2 G B-ga batterier).
Senare ankom .0 hat. av Vesterbettens fiiltjtigare till Malm ö
transporterad fdm Umeå av :'\.ng'korvelten Thor.
Den iiYcnledes till Skåne sammandragna n o rska konlin genten stod under heftil av generalmajor Lowsow och besl od
av 2 jiig:Jrd.:"lnT, 3 musketerark:J.rcr, 2 balt. a rtill eri och ett
mindre k:walleridelacheme nt tillsammans något över 3,000
man.
För alt kunna uppfylla utfiist elscrna nli mililiirkonv enli onen med Danmark, rönmdP understöd av s.iö-stridskraf ll'r,
arbetades med all kraft , siitskilt vid "örlogsvarvet i Carlskron a,
diir arbe ls:;tyrk:m vissa tide r överstrg 3,000 man. Arbclslicl cll
anbPfalldl's att riicka från kl. 4 f. m. till kl. 8 c. m. och diir fi",r
tilldelades folket .0 jungfru be skt hriimwin Yarje morgon , ynr-
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förutom , niir arbetet p~'lgick iiYen sön:dagar, yarj e man tillr!eJades e n kanna cnke it öl.
Viiren 1848 funn 01s: inga nnclra fartyg1 rustade iin korvl'Lten »Najaden , , som Yar pa henwiig' efter l{mgresa och sk onerten :~ Falk >> . I fö,rs,la lwnd klargjordes nu de fartyg', Yilka UI I··
der vanliga förhftllanden s1k ulle hava uLgMl p:\ exped iti on,
nämligen fregatten , Eugenic , , l.; orYetten , J a rramas » (kacleHfartyg) och briggen " Nordenskjii lrh. Dessa jiimte skonerlen
,, Fallo och den norska briggen "Frcdriksv:cn'n " kun:dC' även
vid utloYacl li d visa sig i dc danska fanaltnen , och på rekvisition av syenske ministl'rn i Köpenhamn nts~indes , Jarramr~s "
och »Freclriksv::ern » aH unde r 5 :'t G dagar kryssa vid SleSiwigHol s teinska ku ste n . Enligt tidningarna fönn~i.lclc .e lt rykte
att Jarramas htirvid i Alssundet skull e sctl sig föranledd att
visa »en viss d eciderad uppsylli " emot någ:ra preussiska strandbatterier. Fregatten af Chapman ullades st1som vaktskepp med
reducerad b c•siittning :l Carlskro na rcdcl.
Nn saltes med all k raft i gång r ustni ngen av de fartyg ,
vilka en ligt mililiirkonwntione n voro utlovade såsom förstärkning ay de här Ol\' ::111 niimnda. Beträffande des,s a och diirutiiver vidtagna rus~tningen m. m. hiinvisas till neda nsJående ta b låer.

Om arbetet p~t flottan s varv Y<H livligt, stt målle man emellertid iiven inom cmbt>lsn' rken arhetat intensivt, eller vad siigs
om följande den 19 maj ti ll förvallningen av sjöiirenclena g·ivna uppdrag:
"Som Kungl. Maj :t sistliclen gardag i n{tder befallt alt uti
svens.1.;t och norskt statsetld, s1om lidig1t i nwrgon kommer a lt
11:\llas, sko la av vederbö-rande fi.iredr'ng'anclc aygivr~s s[tdan. be··
riittel se :mgftenclP t"ikels. försvr~rsanstaltcr, som uli riksakte n
ananeda förv allningen att
omtal as, ffa " jag före denna dr~gs utg:"tng: till mig ins,i inda elt approximativt kostnadsfiirslag, upptagande:
l ) Ungeförliga beloppet, som anbefa llda arbe ten sknllc
beting a utiiver fu·ets tiUgfmgar {t 5. huvudtiteln.
2) Ungcfiil'liga penningYiirdet aY de materialier och clngs-
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ye rkcn, som er fordras för ut r u stande :n· nlia de farlyg , som
b livit anbefallda till rus tn ing , utom dc b åda lini csl;:eppen.
3) (Atskilliga u·p pgifter so m inford ra s bC'Lriiffande d c~, ,
b fl da skepp).
±) Belrii ll:mde de 4 nte rsiacnde !in iesl;:epp-en , vid vil !;:!'Il
Lid t va :1\ dem genom a nstriin gda arlwL'nl s k u lle kunna va r
fiirdig a, komplett r us tade, sn mt kostnaden l1iirför.
5) Sammn u p r:gi ft cr h ct riiffand e öwiga tv:\ linicskt•p p.
(lliircfter infordras en del uppgift e r hl. n. rörande il pl,,
~; k iirgar'(hfiottnn). 8) Uppgifter [t knst n aclen och miij!igasle k orta anska lllljngstiden 1a r hris\a n dl' lw kiiid n a d f ii r 1-t,OOO m a n sjöh t•vii : ing, sn mt >> brister av ~llla slag ».
Vid becli'nn nnclel av d::•n na arb els•p re,.tation , om den n·rlv
ligcn u t!'iirdes , biir man e r inra sig nt l vid den liden Yarkt'il
fanns telegra f, telefon, radio eller sk r ivmaskin.

Tab l åöver
1848 års svensk-norsk a eskader.
Fregatten

Desirel~

. ...... ... ..... .

Gii le borg
Josephine
E u ge ni e
Kor vell en J arram as
Naj:1de n
.-\ngk o rvel ten Tho1·
Ge fl c
B riggen l\'ordens.kj ölcl ... . .... .. . .
Skon er ten Ae lil' .... . .. ....... . . . .

Falk ... .. . ..... . . . .. . .
Angfartygct Gylfe ........... . .. · .
u st. b o mbkanon slupa r fT. c··t
o e1)Org..
l » chefsfartyg . . .... J
()
>>
lan dsti g ningsk a nonsl. fr. Sthlm
1 » sjukfar tyg (Tiirnan ) . .. .. .. .. .
l , transporlfartyg . .. .. . . ... .. . .

l

52

530 m an.
480
3±0
340

6
8

Dessu tom rus lade s lini esk eppen Carl Johan och Fäderneslandet för tran sporhind a m ål med undre ballerids kan oner urtagna ~i\'cnscm 6 st. mö1·sarefartyg. Linics.k eppen och m örsarefartygerl himnadG dock ej st ationerna. Frega lten a f Cbnp ·
m an u tlades med red u cerad besiitlning å Carl s.k mna redd.

1848 års svenska eskader.
Emb arkerade å Desiree :

'Besättnin g.

36
3G
20
18

Norska j'artyg.
Fregatten Fn~ja
Kor vetten N ordstjerncn.
Briggen Fredrikwrern .
..\ ngfartyget N ordk ap.
12 st. kanon slupar med l chefs fartyg .

Fartygschefer m. fl.

Kano nl'!'.

H
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10
10
8
2

150
110
40
40
46

7

407

G
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Esk aderchef: K onteramiral Gyllengrannt.
1. F l. -adj. sed ermera Flaggkapten Komm.-kapt. \Virgin.
2.
»
Ka p tcn löjtn. Klem an.
2.
>>
Prem .-löjtn . \V edet -Jarlsberg (norsk a Jnarinen).
Fregatten Dcsiree: FC. K ommendör v. Krusensticrna.
Sck. Ka pt.-löjtn. Th. Cederström.
Göteborg: FC . Kommendör Ulner.
Sck. Knpt.-li.ijtn. T ersmcdc11.
Josephine: FC. Komm.-kapt. af Pul ·c.
Sek . Kap t. -li.ijtn. Nordenskjöld.
>>
Eugcnie: FC. Konnn.-ka pt. AnnersL·dt.
Sck. l~apten F. Engdhnrd!.
Of:f. Knpl.-löjln. Os car F red rik, Ilertig
Ostergdlnnc1.
aj' Chapman: FC. Knpt.-liijtn . Rosengren.
R orvetten Najaden: FC. Kapten Palander.
Sek. hapl.-liijtn. F. L. Pcticrsb.
'L' idslcrift i Sjöviisendet.

37
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Korvetten Jarrwnas: FC. 1\aplen C. E. Eng'elhardt.
Sek. Kapt.-löjtn. B::eckström.
Thol': FC. Kapten Löwenbol'g.
»
S(•k. Ka pt.-löjln . Bratt.
Gefle: FC. Kapten Ruth.
Sck. Kapt.-löjtn. Ameen.
Briggen Nordensk]ölcl: FC. Kaplen Råfelt.
Sk Herten A.ctiv: FC. Pr.-löjln. Hylten-Caval!ius.
Follc FC. Kapt .-löjtn. Haverman.
Hombkanonslupw·ne: Kapt. von Diedrichs.
Landsligningskanonsluparne : 1\apten Coyet.
Enligt militärkonventionen skulle trupptransporter tii l
Danmark utföra s av danska fartyg. Så skedde ock m ed undantag fcr några mindre rekrylkontingenter till dc å Fycn fö r
lagda truppenw , vilka gen'c m floHans fö·r sorg fördes. övf'r Öre sund. Läng.s Sveriges kuster utfö,rdes. emellertid en de l tran sporter, samtliga av ko rvetlen Th or m~:2cl den fö,r hyrda briggen
.Tenny på sliip. Sålunda fördes l bataljon av vardera K. Svl'a
och K. Andra Lifg arclet resp. den 24 maj och 3 juni fr{m Slack h olm till Malmö•. Affiirden i1gde vid båda till.fiillena rum Ulld er stora h ö·gticlligheter cch oc t~hö-t•da mtinniskomassor hade
samlats å Skcppsholmen för alt ås~ densamma. Tidninga rna
voro c111se om att detta vm· dc vackraste folkfes.ler, so1n huvud ·
staden kunnat uppvisa, och uti en lästes, alt >> envar, som set t
friimmande makters trupper, måste medge alt en sådan trup p
förgäves sökes i ar<dra stater utom, möjligen i England )) .
Den för sta transporten råkade utanför Landsort ut fö r en
så svåt' storm alt det visade sig nödviindigl att kasta los s
Jcnny, som därpå fortsalte uneler segel, men då garclist~ ru a
lcclo m<ycket ombor d å dc för en så stor transp ort (605 m nn )
oliimpliga fartygen, gick man för natten till ankars i Kappels
hamn. Följande mo1·g1on kunde bog:seringen utan oliigenhet
fortsii ttas, och den 29 debarkerade t ruppen i MaJ mö.
Den nndra transporten hade mera tur· med viid rel, men
äv en g·ardistema av K. Andra lifgardet fin go, i form av n ftgn 1
rullnin:g, >> påminnelse om vislandet på. sjön >> . Vid Bornholn
1
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miitlc Thm· en rysk eskader, b estående av 6 linieskepp och en
!'rega lt, för vilken w lute f'a.des. >> Dånet av svarssaluten från
dessa s tora manövrerande skepp, och ljudet frfu1' regementsmu si kens klangfulla toner, m annde till strid och livade varje
~inne . >> Den 6 debarkerade ii ven denna bataljon i Mnl mö och
den 16 juni landsatte, båda gnrdesbataljornerna i Fanborg' p~'t
Fyen. Den 10 förde Th01r en del av Kalmax reg :tc frän Kalmar liil Malmö och den sista transporten, frånsett hemtransporterna, utfördes av Thor den 18- 24 juni då 279 man av
Vesterbettens fidtjiigare fö-rdes fran Umeå till MalmÖ>.
Vi l1a förut niimnt hurus0m av de först till dc danskn far\·attnen ankomna hn'tygen et l p n r a1wiinclcs att >> bliink:.t» utanAllt eftersom, rus,ining;arna
för Sleswig-H olslt' inska kusten.
samma tillviigngångs;sält.
fortfarande
framskredo anYiindes
Fregat ten .Josephine, som blev klar någ'ra dagar fiir e d o iivriga >> fiirstiirkni ngsfartygen>>, utsändes så l u n da den 3 juni a l t
Yisa sig för innedn arna ii Holsteinska och Slcswigska kusterna
cch fi.ir detta iinclamål segla utefter kusten fr. o. m. Femcrn l.
o. m. södra delen av Als.e n. Huvudsakligen skulle fr egnt.ien
göra sig synlig ulanför Kiel, Eckcrnfö r cle, Sieswig, Flcnshurg
och Siinderhorg. Dess s~i'kcdwt och obchinclrade avliigsnnude
från kusten fid. dock ingalunda iiventyras.
Niir ,.cclt'nncrn den sYen,sk-norska eskadern samlats u ti
Su nd e t med Malmö s:.\ som operation sbas fiir de större far tygen
och Landskrona fiiL' dc mindre, utgick den sn m lad, skiirg.Ltrdsfartygen undanl :. tg11n , vid lre olika tilliiilien på liknande kryssni ngar i cva nniimnd a far·yatl en, allt med a \·s ikl >> alt visa den
Kungl. s \·cnska och norska eskaderns nän·aro>> .
?~Jan måste erkiinna alt delta Ya t• ett cffekLiYt siitl alt utnyttj a densa mm a, t y tyskarna fi ngo genom cskadems ltpptriic! and e uti de i fr~t ga varande l rn k tem a en sliinclig p:hninn clse
cm huru prd.ii r deras sh:llning skulle hliY a om de förenafl8
rikena ingrepc i kriget och gjorde sin in sats just cliir, ni:i r de
sjii!Ya h ade si nn lmvudk ra fte1' uti Sleswig och Julland.
Mnn h a de ullabt Yis sa fa r hftgcr fi.; r att de jiimfiirelsevis
stcra frega tterna icke skulle ];.unn a manövrera uli Biiltena.
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Detta hemörttes uti tidningen >> Najaden >> med att fre gatten al
Chapman under O . G. Nordenskjölcls befäl 1811 drevs upp till
en sCtclan fiirclighet att den varje vecka krys>Sade p å Carlskrona
red(l.. Samme man hade 1828 som amiral med fregatten Ca
milla seg:lat från Livorno till inre redelen av Carlskrona ul an
alt a11kra. Amiral Gylleng·ranat synes också h ava varit rill!
nöjd med sin: eskader's manöverfiirdighet. Han erinrar nli
en rapport om att y,i. av besiittningarna aldt•ig varit pä sjön,
samt att av de 400 förhyrde sjömän, s'Om skull e anskaff:1s,
enelast 130 emba rkerat, och alt dessa, varav man viiolat sig
mycket, voro sämre än dc villige men o\·anJ.~ båtsmiinne n.
Underofficerarne vorro nyligen konstituerade och ovane, sam t
mycket fåta!ig·e. Allt delta o-ak tat, säger am.iralcn, visade sig
nu s[tsom alllid huru liitt elen svenske sjöman n en danas för
sitt yrke. Endast n:'lgra mindr:e missöden in1träffacle. Sålun da gnmdstöHe Jarramas: en g:åntg på Valgtr undet utanför Land skrona, varjämte Dcsin~e skadade lö,s kö:l en vid passage :1\·
Dessa obetydliga hiindclser åstadkomm a intet
Flinlr~innan.
oviis c•n i pres-s en , men när >> Göteborg'>> uti hårt väder fick fock rtm och hcginerån skadade s-k rev en tidning· att >> Göteborg » in kommit nära redlös till Carls-k rona, och »att enda sii ltct att
föreko-mma led samheter å ö~rlogsfartygen vore att aldrig· lftta
dem gå ub.
Med anledning h~irav skrev >>Na jadens >> tempcramenlsfulk
och spi rituelle rcclaldör, G. Ameen: >> Detta tir av beskaffenhet
alt höra till de infamier, med vilka en del publicister, som ickl'
tyck1s ha,·a andra begt·L·pp om havet och dess, förhållandt>n,
iin dem , son1 m.öjligen kunna hiimtas från vägorna i någon fil hunkc ptt en Stockho·lm.srestaurang, finna eU nö:jc i att ÖY erhölja SYenska ör logsfl oUan, mot vilka denna sannerligen ej
lJChövcr någ,ot försvar. >>
Shiil för eskade rchefen sam för samtliga fartygschefer
var t•n heml ig instruktion utfiirclad av utrikesministern. J ag
har icke kunnat ~'Hc rfinna denna instruktion men misslän [, er
a lt den största hemligheten låg däri alt elen just intet innchiill.
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:M almö \'isade sig ur fl era synpunkter ol~implig såsom operationsbas, siirskilt med hi.insyn till det ofta ~tl erkommande
fyllandet av vattenförr:uclct, i vilket avseende Köpenham\1.1 i
allmänhet måste anlitas . Stor nytla hade eskaclcm av des~
båda ångfartyg nä m l ig:en >> T hon och >> G y lfe >> . >> Gefl.C >> tillhö rde ju iiven eskadern, men detta fm-Lyg hade fullt upp att
göra med sina provturer, 8 till a n talet, och kunde först komma
till mwtindning på höslen i samhand 1necl hemtranspart aY
trupper. Den lilla Gylfc rliiremot var hela liclen hårt upplagen . Antingen var det !'råga om bog-sednga r eil cl' Iransport
av Kungl. personer, eller av vatten , p r oviant oc h ammunition ,
och fi 'n· Ya rjc gång utf'iird a clcs hiirom gen eralorder av el en särskilde föredragande, som var anstiilld hos Konungen under dennes YistPlse i Malmö. För Majesitilets med uppvaktning Hird
till Malmö från Slackholm hade Gylfe använts, och medföljde
samtidigt omkring 20 :w rikets hög1Sta ämbetsmiin. Man kan
länka sig huru stnr luf'!kub, som härvid kunnat be's Hs en var
av dessa!;')
GiYel\·is hade denna omfattande rustning s m sto'ra nytt;].
med sig. Frånsett övningen kommo r ätt bettinkl iga brislPr i
dagen. Sftlunda beklagade sig chefen för bomhkanons>h1panw
iiver alt alla geviit'en voro odugliga nch mtls'le repareras efter
nlrje exercis, och så var iiVIen förhållandet med pisto-l er n a.
Chefen för landstig11ingskanonsluparne rapporterade att han
under pasagen förbi Waxholm ej kunnat signaler'a med fiistning en emedan denna ej h ade senare signalbok iin 1821 års
cch icli.e samma sign alfl a ggor som fartygen o. s. v. I motsats
till allt yackerl, som tidningarna hade alt förtälja om de inryckta soldatern as munderingar m. 111. voro omclölllwna mn
håtsmiinnen helt olika. Htir fick man exempelvis hisa fö]jande: , Dc im-yckandc båtsmi.innen utgjorde ungt och ras.kt, men
föga di sciplinerat och i alla avseenden illa bckliilt folk. >>
*) Hjulångaren Gylfc: \~l' f lottans första ångfartyg och byggdes
1833 såsom >> t r ansport oc: h bogsc:ringsfartyg. >> Det va r enelast 37 m.
långt och hade myc:kot l itc:t utrymme under däck.
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Emellertid h a dt' del militiin1 och diploma tiska liiget uln'(' k
lat sig cEi rhiin , a tt ef'ter långv a riga underh a ndlingar ett vap en
stilles land genom svensk p~\tryck n ing den 26 aug. ingatts, oc h
nu ans ~tgcs de svenska stridsk ra fte rnas närnuo icke vida re Jw .
hiivlig. H::' dan tidigare h a de eskadern dra gits tillbaka frim dt'
d a ns ka fa rvatt nen och lflg s,eda n d en 11 aug. på Carlskron a redd .
chir far tygen enligt ;'·cneralorcl er cll"n 16 skulle L v. kvarligga m ed
r educe r<tde bcsiittningar, >> d ock skulle el en il Eugcnie kom menclc' J'a d e p riistcn kv arst a nn a intill des s Hertigen af Ö slcr g'öllancl debarkerade >> . Den 26 beordrades eskaderns far tyg
att Jiigga upp utom Thor och Gdle , som l skulle användas vid
truppernas hemtrnnspor lerancle, och den 31 nedhaln.clc ami ra l
Före upplösningen o~h d l'
Gyllengranat sitl befälstecken.
n orsk a fartygens a vseglin g g:lvc'S i Ca rlskron a en sene ;l\
fester fiir norrmii n nen, stt,.om h nler å Desirce och å societ r len .
_
midd:tg: å fr imu ra relokalen m. fl.
l\' u fingo cmcll crlid ångfn r tygen s.yssclsii ttning. T h m· bog sera etc först bombkanonslupa rna tiil vV r angii, yarefter kor veHen jiimL~ Gerflc fö r de b a ta ljonen av SYe:t lifgarcle till Stock ·
halm från F a aborg. Bataljon en n.v Andra ga rdet saltes me d
danska fartyg öve r till Malmö, mar sche1'adc hiirifrån till Kar h hamn, yarifrån elensamma med Gefle och Thor förele s till
Slockholm.
l)ctache:menl cl av IVes·lcrboltcns fiilljiigm·e mars cherad e
er vik och avhiimt~t clesr diir av Thor, som förde detsnmm :1
Vesl
till
till Umeå. Ptt återviigen tog Thor Gylfe p~\ siii.p från Stock ·
holm, elit Gylfe hade bngsemt kanonsluparna. Nu hade clclll lt'
tydligen »Slockilal», och diirp-å var ej att undra säsom: del kör h
med del lilla fartyget!
Något efter mitt-e n av september voro samtliga lr'u pp cr
tillbaka till sina fi.irliiggningsorler.
H.edan Yicl vapenvilan s avslutanek hade c'Jnellcrlicl d en
up pfa Uningen varit tämligen allmän att icke någon Ye.rkli g
or und blivit lagd föl' tvis.tighctcl·nas or'clnnncle. Detln vJs,a cle
:ig också påföljande vinter då Danmark i februari i1:fö~~ ~tll
männa opinion ens tryck u ppsade vnpem·ilan för att 1 hor.J :1il
a v april å terupptaga f i en lligheterna. Bö-rjan Ya r olyckl ig.

Affiircn vid Eckcrnfiircle, cl[t tvcn111c danska fartyg fi.irstö r'fles ,
upprc\· alldeles den dans:ka krigsplanen, och nu stod man åter
inför fientlig invasion av Slcswig och Jutlancl.
Anyo anro p:tclcs stormakterna och dc förenade rikena om
h j ii l p , Jll't'lll i dessa senare va r ma n nmncra myckc·t mindre hågael för ingripande iin fö reg[lcnclc [u·. Skanclinavi smcn hade
u n der vin lem a n m ii rkningsvii r t SY a lnat, oeh man var bestiimt
-emot en isolerad militiir int e n ·cntion , uneler det att man var
meta ginn i ld ifr :'\.ga c m viiiönskningar och lö fl en om mcdliug.
Slulligcn, seelan r isken fii r cll isole rat inrg!r ipandc s·:l gott som
förs.y unnit genom r yska truppe rs anhopning Yicl Prcussens
gräns orh elen r yska !'lotta ns upptriicl ande i dc dan ska fa rvattnen, liit Konung Oscar förm[t sig alt prestera c lt me-ra mate·
riclll heYis för sin goda vilja fi) r D a nma rk . Liksom föreg ften·
de ~u· fic·k nu en cska d er a ,· dC' enligt onclinar ie rustningspla·
ncn fii rst fiirdiga far tygen ulliipa för aU vis a sig i de danska
fannttncn , nch f(i,rs!iirkles denna seelermera så att elen slutligen h ncle ungefiir sanuna sammansättning som 1848, onll man
un d ~mtag·er att Cc,l'k, skiirg:\ rdsl"arlygen snmt dc båda skonarJte ej ruslades samt att norska korvetten Ellicla ersatle k.or·
Yc!lcn Norclstjernen. E s.kadet-chef var kommendör von Kru·
sensticrna och h a ns instruktion a\'Sftg ett upptriiclande av eskadern a lldeles analogt med fiireg,aencle år.* ). Den lO juli avslöts i\nyo Pll va penvil a , varuneler svens,k -nlor's,lw trupper, som
icke fingo överskrida 4,000 man, skulle h~tlla norra delen och
preussiska truppe r södra delen av Sleswig bC'snlt. De förenade
rikenas truppkon l ingen t överfö,rdC's till Als och Flens bu r g hu·
vuclsakligcn av eskaderns fartyg.
Ockupationstruppen bestod i dess fö,r sla sammansiiltning
av 1 b at. a v varelera u ta v 1 lifgrenaclicrreg.-lel, N mr a skånska
in.f. -n'g:tet och vVcrmlands rcg:le , 2 skv. skflllska husarer, l
skv. Krunpr. husarer, 1 12 rft hatt. av vVcnclcs art.-r cg:te samt
·*) II. J\:. H. Hertigen av Östergötl and var clcnna sommar chef å

brig gen K ordenskjölcl.
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av norska trupper 2 inf. -k:'\rer,

0

batteri och en avd. ridancl (~

j~igare.

Påföljande som1m1r iigcle avlösning rmn av dessa trupp er,
m en hann icke fullt geno·m löras förr iin fred den 2 juli 1850 slöts
mellan Danmark och Preu ssen i Tyska riksfö,rbundels n amn ,
Yarefter Danma rk endast h ade med de upproriske att g:öra.
De i denn a lilla skildring berörda tilldragelserna ögde n1 m
lineler en period då sjövapnets miinJ bittert slredo om >> stora >>
och »lilla >> flottans företriiden. Härunder höll landet på alt
råka i k ri g, men denna möjlighet synes hava betraktats såso m
n ågot för den pågående fejden alldeles oviclkomncand e. Kr igs ru stningen blev en nödtvungen paus i allt skriva ndet och fr ågan
om huru flottans då tida m ateriel skulle hava varit anpassad
för det h otande kriget bl ev aldrig berörd. Det ansågs kansk e
att de u fråg·an icke var aktuell då den eve n luella fienden ick e
~igde m\gon flotta.
Eljest borde det varit fres tand e för den
ena sidan att påvisa hur u mycket biiltre den »lill a flottfln "
skulle varit Eimpad för dc ifrågavarande trånga farvattnen och
för den andra sidan fltt erinra om hur u snabbt kriget hade bort
kunn a avgöras genom effektiv blockad med >>stora flottm1>>
av hel a tyska kusten , något vartill den danska flottan ej [(Jrslog. Rent k omisk verkan gör ett budskap, som spreds genom
pressen, alt den fra mstående riks·dagsmnnne n Petre's son av rest till Karlskronn, för all embarkera å stora flottan!
Delta ansägs tydligen vara av stor betydel se för sjö,v npnels framtida gestaltande.
E.huru man icke kan siiga alt de förenade rikenas ingripande h a ft n{tg'on direkt ved~an på k rig ets ulg~mg , hade dor.k
delsamma varit av icke obetydlig 111ytta för Danmark Flatlan
utgjorde såsom vi sett ett permanen t i rril ationsmoment för
tyskar'n e, oc h genonr de s,·enska truppernas niirvaro å Fyen
lwde dnnska ll"uppcr kunnat frigöras för anv~inclning' på an nat håll.
Kon ung Oscar hade emellertid genom alt ständigt hålla
huvudet kalll säväl infö,r utländska som inhems·k a stormlöpningar samt genom sitt på samma g1ång fasta och taktfulla up p ·

träda nde förskaffat sig ett stort anseende som diplomat och
diirjämte vunnit att hans riken icke fingo betrflklns såsom
, quanti tes negligeabl es))
o

Stockholm i Okt. 1925.
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föriind ringar i l.;onst r ukt ionen. Dessa h ava t agit form i in för ande a v sk rym man de acku mula torba tterier för magasine -ring av drivkra ft i u ndervattensläg e, fö,rii ndrin g av skrovform
och styrka för ntl mot st:\ vatkntrycket på stora djup , införande av stora b allusitnnkar iör att kunna upphiiva fl ytkral't en,
insii ltande av horisontella roder för att reglera djupet i under·
va tten slii ge, infiirandc a v per isk op samt utveckling av en m otor fö r f rn md r ivni ng i övervatlcnsliig e och för uppladdning n,·
:balteric!. Jag skall nu försöka tala om1 vad unclcrn1 ltensb81en du g.c r till och dess motsvarande b cg,riinsningar i förhoppJJin g a lt detta fl o-ttans viirdefulla npen ska!i bliva biiltrc för-

Vad undervattensbåten kan och icke kan.
A,· Li cut cnant " ' ilrlE'r D. Bak et· U. S. i\ay~·.
Ö\'Cl'Stittning från U.

s.

N. I.

r.

m· G. L-m.

tå t t.
Undervallensh ata r hava ti ll hört y{t r floil a under omk rin "
"
20 å r, men först nyligen har försök gjorts att införl iva dem
såsom en del a v densamma. Un der den tidigas te perioden :w
unclern1Uensb åtarnas utyccki ing ,·orn undervaHcnsb ftlsc h efcrlJa sysselsal la m ed för'sök a lt få dem att överhuvudtag1et funk ti nem cc h genom tillfälliga försö k att skjuta torped mot far tyg, (som san nolikt voro slill::dig.g<mde), erhöllos inga Lakti-,;k:1
<'rfa r cnhcter, troligen befattade man sig ock så föga 11l ('d dcss:t
spörsmål. Fö rs t efle r världskrigeL börja de 1nan fil ögonen öpp na för vad de ku n de ut6itln, .eftersom man dc sfärinnan k nap past hiirt talas om ann a t iin vad de ej dögo till. Under kriget
.skapade undervattensb ålarna sig ett namn, vis serligen: ick<'
avundsviirt, men viiikänt o-c h fr ukta t. Den skräck dc salte i
sinnena hos b efä l och besiittningar på övervattensfar tygen k anske eftcrEinmat intryck , sam ej fullt m o tsva r a r vad de förm a
utriilla. På grund hii rav h ar följ a nd e skissering av vad U lldervattensbåta rna ku nna oc h icke kunna tillkommit.
Fiir det första ~ir den modärna und cn ·attensbåten ett öwrvattensfartyg 1ned förmåga att dyka , kva r s,tanna und er valten ytan tillriickligt länge för all fullgö·ra vi ssa uppdrag och seda n
å tervända till yta111, färdig a tt upprepa m a növ ern först sedau
vissa betingelser upp fy llts . För a tt giva ett övervattensfar t yg
förm åga att dyka nu· det nödvii ncli gt att företaga omfattand e

·'

Att biirja med iir en U\ng exp edi tion ~ lftl oss siign pft
10,000 n. m. ~ mi.•j lig a tt utf'ii·ra. Proviant och hriinslc k a n
m edfiiras för en srtdan fiird. In g:cn cmb01rd p tt en undervalt en sbi'tt skulle emellertid m ed ghiclje dellaga i en så lang on v ·
brut en res a eftersom levnads·o ms·liindighetcr na ej iiro s[tsom
de bord ·-~ Yara, oc h Yid dess slut skull e besättningen bchiiva
vila minst en vecka innan den åte r Ya r fulll tjiinstbar. Min skades toxpeditionen ti ll 11,000 n. m. sh:uUc h os. personalen en
viss r esen-kraft finnas kvar, som kunde m edgiv a en s!iirre eller mind re förliin gning a v expeditionen fii·r krigiska värv . Föriindrin gen av iiven'attensf:tr1 ygels konstruktion fö r a lt det
skall kunna dyka har gjmt underYntlensb åtcn t rfmgbodd, med
li ten b esiitining och diirm ed följande str~ing vaktgörin g, dål ig
Yentilation cch stor l.;iinslighe l för sjögång. Diir fin nas inga
m öjligh eter till kroppsövninga r om m an unda nlager dc y tter t
sii llsyn ta tillfiillen då havet ligger blankt, varigenom m o l slutet
av exped itionen en allmän förl ust av s.pänstigheten uppk om m er. Sanuna omständighe ter, som medfö.ra tråniga bostadsförh å llanden, hnva också till följd dåliga arbetsvillkor. Maskineriet i.ir n iimligen s:'t trång,[ inbyggt att r::>p aration av en
maskind el van li gen medför rivn ing :w andra. Fördenskull i.ir
m a n m ot slutet av expedi ti on en benäge n att be trakta repanth onsarbe ten såsom avsk riicknnde, nät• m an skall taga itu m ed
d em. Försiimrat fy siskt och nm leriellt till s tånd .e fter långa
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expeditioner medför ett oundYikligl krav på Yila innan ytterligan~ operationer mot fienden kun na påbörjas.
Härnäs t skola vi skärskåda förhållandena i undervallen ~
liige. Som bekant måst.c reservflytkraften upphiivas för att
ett fartyg skall sjunka . De lta utföres genom insläppnin g av
vatten i ballasttankarna . Med tillhjä lp av regleringstank arna
Yarier:ts storleken av vattenmassa n så att om båten blir Ytil
a vvägd, ingen flytkraft återstår och den iir lika tung för som
alder. Ar avviigning:e n fullkomlig flyta bålen med en fot eller så av p eriskopet ov~m nttlnet. Om, sr1 ej iir förh~tll and et
sjunl.::er elen eller också flyter den upp. Beroende på vattn et ~
lilthel, vågrörelsen och bcsiiltningens rörelse inuti båten k an
avvägningen al d rig~ giiras exakt, och det är därför nö.clY~indi g t
att använda horisontella rodren och p r opellerkraften för a lt
bibehålla eller fö r ändra djupliigct. Has tighelen varmed dj up
läget föriinclras beror uteslutande på vilken fa rt båten gör orh
elen vinkel var'med rodren Higgas ..
:\feel ovanstående omstän digheter föt ögonen sknla vi n tt
beskriva undervatten sbåtens anfall mot elt bevakat slagskep p .
Om den är ensam, el. v. s. ingen' annan u n dervattensbåt anfaller i niirheten, och har lyckats intaga vtil förligt liig ('
i förhållande till målet, är p roblemet för undcrvattens bMsc.;hefen himlig en enkelt. Han dyker innan h an uppUick h
oeh styr mot målet med högsta fmt tills han säkert kan be s tämma dess kurs och fart samt uppskatta bevakningsstyrkans
storlek och läge i fö rhållande till målet.
U n der det fö r sta närmandet till målet har h an gått på 2:1
rots djup, tillräckligt för att gå uneler eventuellt mötande fa rtyg oeh om möjligt passera under fö rbenlkningcn. Då ha n
bedömer att ticlen är inne för ny observation stoppar han oc h
lyssnar för alt utröna hur nära beYakning'e n eller andra fa r tyg han är. Märker han då att allt iir klart g'år han upp p:l
observationsdjup och undersöker situationen med användand e
av mycket långsam fart för att ej riva upp sjö med därav föl jande risk för upptäckt o'Ch anfall innan han sa lt i gång: si tt
Pget angrepp. Sedan observationerna avslutats sätter han an 1
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fall slwrs. startar elistansuret och andra instnunent samt fortsätter med den erforderliga farlen för att komma till s koll.
Undervattensbätsj agarn a äro nu h ans värsta motståndare. Han
undviker dem om lyssnarpersonalen är vål triinad och elen
egna erfarenh eten och omdömesförmåg-an äro goda. Näst~1
»titt » företages först då lyssnar personalen anmiiler att beYakningskeclj an passerats. och klockan anger att distansen är tilländalup en. Denna periskopsobservation ~ir sannolikt den sista
fö re skott, efter vilket han gör sitt bästa att undvika förföljarna.
Beskrivningen av anfa llet verkar betydligt mycket cn:kla·
re än i verkligheten, ty många oförutsedd:t situationer kunna
up pst:"t och hesii lluingcn kan aldrig bliva så tränad att allt går
efter beräkning. Dylika anfall iiro dock möjliga a tt utföra
ick e blolt då en båt anfaller ensam ulan även då en elivision
av tre eller fyra båtar sam arbeta. Elt samlat anfall furdrar
visserligen mera triining, stö-r re noggrannhet i att hålla läget
och andra faktorer, som åstadkomma ett lyckligt s•amarbete,
men det kan utföras om sjö- och belysningsförhållanden äro
gynnsamma och samövning m- officerare och besiitlning tir
omsorgsfullt utförd.
Ovan beskrivna förhållanden J.:.unna förekomma i krig
uneler synnerligen gynnsamma omständigheter. Vi skola n u
betrakta utsikterna alt lyckas f1'ån motsatt synpunkt. Antag
att ett antal undervattensbålar ungefiir samtidigt sik la en
slagskeppsstyrka. De hava alla samma uppgift och äro utplacerade på en cirkel med synvidden till radie för att rapportera utlöpandel av denna styrka samt om möjligt anfalla densamm a. Slagskeppen vänta undervattensbåtsanfall och äro
försedda med tät bevakning, bestående av jaga re, vilka styra
sicksnekkurser, dessutom av en förbevakningslinje, som maskerar utgån gen ur h a m nen, nch som utgijres av flera jaga reflotti ljer, vilka framgå med sådan fart alt tidsintervallet mellan lxl.tarna ~ir 40 till 45 sekunder - srtsom fallet skulle yarn
om: de använde en fart av 20 knop. Alla jagarna äro försedda
m ed sjunkminor, vilka de fiilla med hita mellanrum om un dervattensb[ttnr opererade i farvattnet. Under dessa förhM-
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landen behövde slagskeppen ej lJefarn unclcrval tensbåtsan l':>li
enär - om bevakningen i.ir tillräckligt talrik - sådana ej k omma till utförande av nedanstående skål.
För del första skulle J·ollissi onsr isk uppstå mellan: de nnf'nllande båtarna. De skulle alla hava samma m;ål, och eftn-~om deras fö1·sta uppdrag Yar spaning' iiro de ej i stånd lill k oncentrering för att ulfö'l·a ·e tt samlat m1fall. Då flera fart yg
styra mot samma punkt iir del myck et antagligt aU två el!l'r
!'lera intriiffa där samtidigt, is,y nncrhet om dc ej kunna se. E1
sammanstötnin g i undervattenslä ge behiive r ej vata ödesdi ger
men det iir dock någo t, sont på det bestiimd as te bör undvik as
Om flera farlyg framgå med hög fart ovanför unden at
lensb~tlen k a n lyssna rpersonalen ej u rskilja den ene från deu
andr e. Skullc undern1ttensb åtschefen ändå göra försök nl 1
anfalla och häl'vid råkar in i bevakningen blir hans första up pläd:t i periskopet sannol ild en jagare, som styr på lwnnm nw l
en fart av 20 till 30 knorp. Besinnm· man: lt slörsta synfiiltt t
i periskopet i_ir omkring 34 grader och jagaren kan anfalla fn ti•
vilken som hiilst av de 360 gör dc:tta hans beHigcnhet änd å fa•ligarc. Eller an!ag att han i periskopet sikta t en jagaL'e, som
~kiir hans kurs på så nåra håll all fara fö·r kollissionJ är Ön'i
hängande. Va d kan då göras? Han försöker karnuna n ed ,
efter scm detta iir enda utviigen till räddning. Han går Jll ('•'
en ~'t tvft kn ops fart och h astigheten, med vilket djupläget k au
föriind ras i smult vatten iir icke stönc än att börj a m ed en
fot ptt 20 selmnder. Efterso m h an m åste komma ned atmi nstone 10 fot tager neddykningen omkring ;~ minuter. "Cncl<'
denna tid hinner jagaren förflytta sig en n. m. m ed 20 kn o1
U nden·a Ltc.nsb[tlens utsilder Lill ri1ddning iin.J små . Tiden r-·
n edd y kningen kan minskas genom att öka farten , men vi m as!t'
besinna att ett fartyg på 1,000 tons deplacement s-k all acc l'k·
rera npp farlen från en till ormkring fem knop in nan någon Yilsen lli g fiiri_indring i dykfiirmågan inlriider. Svängningsdi mnetcrn iir betydligt mycket större iin jagare11s och Y-kano ne.t
har helydligt utiikat jagnrC>ns effektiva bredd. Såsom fiir' t
konstaterats iiro slagskeppen mycket Yiil bevakade och det i'·
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hög'St osannolikt att någon fientlig undervattensb åt kan lyckas
Jwmma igenom b.evakningen och utföra ett framgångsrikt anfalL Om stl. skulle ske vore det en underbar lur och underva ttensbåtschefe n hade di.1rmecl g'jort sig~ fö-rt_itint av alla dc
h edersb etygelser, med vilka de allierade och centmlmaktern n
tillsammans kunde överösa honom. Dc förut omtalade undervatt ensbåtarna skulle i verkligheten, under de givna förutsättningarna, försiikt uppnå elt så förligt läge som möjligt i
fi endens anmarschväg och viinta på honom där i för hoppning
att bevakningen skulle mfinskas för alt då möd~rel inträdde
eller i skymningen få gynnsamt tilll'älle till anfall.
Ax dc.t sagda framgår att det gins tillfällen då tmdervattensbåtsanfall på be va k a de s lyrkor ii ro utförbara och å andra
sidan sådana där dylika anfall ~iro omöjliga att ulföra .
Styrkan hos undervattensb åten ligger i a tt den kan se
utan att hleva sedd. Detta i1r dess enda Yäg till framgång.
Innan kriget ulvecldad c sjunkminan och lyssningstjäns ten kun de undervattensb åten undvika mo-tanfall genom alt dyka och
di1rigenom himna fienden ulan mål alt anfalla. Men stridell
mellan artilleri och pansa r fick under v~irldskriget en motsvarighet med tesultatet ntt undervattensb åten fiirlorat mycket
av det skydd, som förut v1.mnits genom alt dyka, och måsle
räkna med m otanfall , f r{tn vilka den kan riiclda sig endast genom tur, naturlig tvis i förening 1ned skicklighet och kunnighet.
Överrasknings momentet är en av dc stora fördelar varmeld un den-a! Lensbt1 ten kan r ii kna .
Denn a fördel fram träder starkast nii r undervattensb ålen
befinn er sig på patrulltjiinst. Den nlsiindes till ett område dä r
fi entliga farlyg bruka up>p chålla sig. l dagningen eller något
dessförinnan dyket den så att endast några fot av periskopet
synas ov:mför vattenytan. Med periskopshöjd av tYå fot har
nndervatlensh{ llen en synvidd av tv å n. m. D e hiiga fartygsmastema öka betydligt denna synvidd . Det ii1' tämligen enkelt att Jigga och vänta och göra tor pedanfall pft cll passerande
trupptransport fartyg eller en: k ryssare. All a fördel a r äro på un ·
dervatt eu slli'ttens sida. Della sätt att patrullera kan am·ändas
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vid blockad av en hamn eller vid spaning. Om uppdra gl'!
b estår av spaning'su ppgiftcrs insiindand e, kan delta ske h iis!
på natten, d:'i ackumula torbatteri et uppladdas .
Vid denna p atrulljiins t kan lyssningen stundom giva vi ssa
upplysnin gar innan man i periskope t kan göra ut detaljern a.
Under senaste krig tjän stgjorde dc amle rikanska unclervatl cnc. håtarna p f1 antiuncl:2r vattcnsbå tspatrulllj änst vid Eng:lnncls oeh
Irlands kuster. Lyssnama , som hade vakl 12 timmar undpr
dygnet antingen vid unclerv aUen smo ttagaren eller radioapp n
raten, blevo snart mycket skickliga och kund e alltid sLiga o m
propellcrs l ag, som hördes, härledde sig fr ån en jagare, und er valtensbå t eller t l':'t lare långt i nnnn delta kunde a vgöras i p eriskopet. D ess a detaljer voro av s.tmt värde, men de ,·oro E·j
tillräcklig a. Inn an anfallet kunde insiittas eller flyklen p ~'t
börjas var det nödviindig :t alt se vad fartyget gjorde.
För en tid sed'a n frågade någon om det ej var möjligt alt
ligga på hotten m·ed en und erva ttensbåt; hans tanke val' nlt
man kunde få alla upplysnin gar genom! lyssnartjä nsten och
på så siitt kunde spara batteriet. Naturligtv is ii.r det mö·jligt
alt ligga på botten. Hörför erfordras endast a tt giva b :"1ten n egativ flytkraft, tillri1cklig fii•r att hindra den från att pendl a
för sjöhävnin gens inverkan. Storlcken1 av den vattenmass ~1 ,
som måste intagas, varierar med vattendju pet och vågbildnin g{'!1 på havsy tan.
J u högre sjön är i förhålland e till djup et
desto större är den erforderli ga vaUcnmLi ngden.
Men vad kan bäten utriitta då den väl ligger på botten ?
Antag att den liggL' r på 150 fots djup vid inlop·p et till Nc"
York uuder november månad, (jag niimner månaden för all
ge en förcsliilln ing om väderleks förhålland ena). För att förhindra pendling p {t gru111d av sjöhiivnin gen torde det vnra nö dvi:incli gt att giva bf1tcn en negativ flytkraft av 2 till 5 tons. E: 1
mlassa farlyg passera ovanför under loppet av en clng. Vid
trän ad () lvs·s nar e iiro i s.Låncl alt med stor noggrann het avgöra
om maskinern a, vilka driva propellrnrn ::t, vars slag höras, i1rn
ängmaski n er , turbiner .eller motorer. Genom att med jiil11 11 ' 1
mellanrum utliigga bär ing och ::tvs,t ånd till dessa ljud ku nn~1
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vi få fartygels kurs och fart. Men vad hava vi vunnit hörmed ? I ngenting.
Om vår uppgift ~ir att sp ana och medd ela resultatet sen are kunna vi rapportera : »Ett anlal turbindriv na fartyg, sann olikt j::tgare, p asserade kl. 12, kurs ost.» Denna underrätte lse
kansl-c iir av betydelse, men den k an ej avgivas förrän det
blivit mörkt, d~'\. del kanske iir för sr:mt. Om peri slwpspatr ullering n1wiints hade vår rapporl kunnat komplclle ras med del
exakta an talet fartyg och fartyg sty pen samt om fartygen eventuellt i:inclrat kurs till syd, sedan dc passerat vår lyssningsr adi.e.
Vidare skulle det, om periskops patrullct'i ng utförts, vara möjligt alt avliigsna sig frän allmänna farleden, gå u pp lill ylan
och racliolrcdes a vgiva meddelan de t.
Består uppgiften i alt a nfal la är intaga nd et av bo ttenläge
full ständigt lönlöst. Antag att vårt >>a nta l turbindriv na fartyg>>
i verklighet en bestå lt av en division slagskepp , bevakade av
jagare. In nan någ;ot försök till anfall kunde göras m åste dl.'n \
n egativn flytl, rn flen upphäva s. Detta måste utfö•r as medelst
pu mpn ing, emedan m a n Yicl utbl åsning ej säkert vet hur myc ·
k et va Lien s>o m blåses ut. Det kanske blir fii•r mycket, varigen om styrning med lågl fart omöjliggö res. Vid den tid cltl
bå ten kunde liimna b otlon och göra en pcriskops obs.ervatio n
be finner sig m:'tlet l;anske på en n. m . avstånd och g'ö r sådan
far t att m1fnll i1r olänkbar l. D essa fakta må vara nog fö-t· att
Yisa oliimpligh clcn av en dylik patrullerin g vid jämfö,rc lse n1.ed
den, som utföres p ii perislwps djup, i vilket liig.e unclcrva ttens·
bf1ten iir heredel på alla evcntuaiit elcr.
Understu ndom är del dock förd elaktigt att inl;tga bottenliige. Om man iir jag,ad m.ed tillhjälp av ly ssnarappa rater odt
&junkmino r är det synn erligen liimpligt a ll g:"t ned på bolten
och stoppa a lla hjiilpm as kin cr, som avgiva röj and e ljud.
Undervattensb:'\Lnr kunna a nvii.ncl:1s såsmn spaningsf artyg
tmcler vissa förhålland en clf1 det skulle vara ofiirmiinligL att
använda iivervallcn sfar.tyg. Delta iir i syn n erhet: fallet om ej
<-:·gonblickl iga underrätte l ser erfordras. Tre ell er fyra undervatten sbåtar kunn a grundlig:t gc_•nomsöka e ll område av ansenTidslo·ift ·i Sjöväsende t.
38
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ii.r endas t ett för sök att giva en allmän uppfattning om Yad 'i
kunna och ick e kun n a uträtta. D å undervattensb å la rn a ingftll
som en del av flottan ä nn u n ågra år och vi lärt oss m era om
oss själva komma officer arna p å övervattensfartygen å sin sid~1
a tt h a Hir t sig förstå oss i m ot svar a nde gra d. Man m åste kom m a ih å g, a tt und ervatten sb å len är byggd för speciell a tindam:ll.
och för att kunna fylla dessa m ås te den u ppo ffra vissa önsk värda egenskap er , u tan vilk a användba rheten i h ög! grad inskränkes. Fra mtid a utvecklin g k ommer sannolikt att åstacl
k omma förbättringar härutinn a n , men även nu h ava vi m1 d er va tl en sb åtar, som äro m yck e t användbara in 01n sitt Yerksamh etsområde, vilke t k ommer att b ety dligt utvidgas allt et'
t ersom Yi bättre liira OS•S använda undervatten sb åt arn a .
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Meddelanden från främmande mariner.
Meclclclacle fi-iln :\fm -inslabcns Utdkesanlelning.
(Sep tember 1925.)

England.

,•

D en ål'liga lwst naclen fÖl' elt sl agsh:epp av Kelson-typen bc.t·~iknas
t ill f: -132,960, vara Y f: 22,150 IöJ: bränsle och f: 40,990 I ör sJ, juLövningar
med m-Lilleti.
,\ miralitetet har besJulat a tt clc två l;ryssare, so m sl\ola påbörjas
1 oktober, skola byggas ä va t ven i Podsmouth och Pl ~· mout h . De båda
övriga, vilkas li:ölar skola sLJ·äclms i februar-i 1926, komma att byggas
vid p1·i vata var-v.
(.\ rmy, Nm·y and Aie F01·ee GazeLtc. )
Fl ottiljledaren ''Ninnocl" och 17 jagare sl; ola enligt a mi t'ali teLets
beslut försäljas.
Jtlgru-na t illhörfl "H" -l\l assen ocl1 äro de äldsta av de nna, som
llll i ngå i flottan.
Dc byggeles Hl 15 och äro :fö1·seclcltl m.ecl im-b inmaski ner. Deplacementet är 1,06.) tons, bestyckninge n utgöres av 4
10,2 cm. kanoner och 4 53,3 cm. 'lo1·pecltuber. Farten är o m kr ing 36 lnJOp.
"Aclmiralty R"-ldassen utg_joules m-spr-ungligen av 40 jagm·c, men
åtskilli gfl gtngo förlorade uneler ]n- iget oc h klassen bes t~u~ nu av 31 fartyg, diili in beg1·ipnit 10 något ol ika jagare, varav 6 äl'O byggcla hos
Yarr-ow och 4 !los Thorn yn-oft. All a jagar-c av "R"-l\lasscn till höra nu
J·e.servcn.
Föru tom dessa jagare Lom m'' ä ven fö l jan el e f m tyg att försäljas
för att åsta dkomma bespm- inga l', n ämli gen: Dili gence, Blenheim, So uth ha mptoD, Dtthlin, Boadi.cca och Chath am.
(N a i-al and 1\filitm y Hecm·d.)

-564I\ustsig ni\hiisenclct hrtr hlivlt omhi.lclctl. Dess pet·son:cl sl\ :cll ul t.
slu lancle lJesUt a,- du gligt folk, so m bli vit pen sione1->1t efter slu tnil tjiit hi
vid Holtans signa h iisencle. Tngen fhr Yid inlriiclet i kilTen vara iildt·e iin
41 tll'. Var ocl1 en milste, oberoende av vilken tjiin stegrad han inn eha rt
Yicl fl otta n, bö t'ja tjänsten som sign:clm att os, ym·eftcr hefm·cli·an L u
vinn:ts lill och mecl löj tn ants gt'act Tjii.nstct iclen omfattar 5 år iin cla
Ulls äldersgränse n 11ppn ~t~. Den na är bestämd ti. ll 50 (r för man sbl] >
(1\fm·in e Rnncl scll[lu , nng usli 192:i.)
och 55 ii t· för of"f" ice1·are.

Frankrike.
Den franska mm· inexperten J. B. Gatttl·ca u gii 1: i en Rrtikc l i ''Til t'
Naval and Mil.i talj' rtecorcl" för ele n 2 septe mber ett utlalancl e a ngii.cnrl t·
di scipli.ncn inom elen franska flottan.
Efter aLL först ha\·a fram hållit att disciplin, l1 iingiyenh et Iii1 ·
tjänsten samt mod iiro dc v ild ignste fahtorcrna i en flottas str.iclsvät·d t'
samt att elen fra nska :flottan beträffande tradition oc h tillgäng pä gott
ma nskap, s~irsl ;ilt det frän Bretagnc, icke st-:11: tillbaka f"ö1· n ågo n ann an
ulom elen engclslm, fl-amstiillc r föt··faUm·en den h-äga n, om dessa exH' [lt ionell t gocla ti ll gångar rJ.ro förslösade eller pä Yäg att dö ut. Förfallaren lmmm er med an ledning härav in på f6tga n om ·d e oroligheter, som
ti.d efter an n an yppat sig blan d besiittnin garn a ä fl ottans fartyg ocll
anför cHirom följande:
"l början av viiddslo·igct iigdc en ocd1örd sl;andal r um p å flotl an
i Svarta bavet. Pä e n del fartyg funn os ett hu ndr:ctal my terister, v.ilkas
fos terlandskärle k och omdömcs[Öl'lll åga varit för svaga [ör atl motslit
den bolsjevistiska lJl·opaga ndan ; en inge njör blev hejdad jusl i s:cmma
ögonblick som h an slod i begrepp att överlämna jagare n "Protet" Lil l
fiende n . Den brittiska flottan Yar ulsatt fö1· en liknand e propagand a.
men motstod manligt chocken; ingen bl'itt svek sin plikt mot sin konttll f::
och sitt lancl.
Vid de föga uppbyggliga kl'igsi·iitts undcrsölming ar, som företogo~
ombord i't slagskeppen "France", "Pm·is", "Provence" etc. med anledni tl i-!
av händelserna ä fartygen .i Svarta havet, framgick det att uppeorsmiin ncn icke voro nägra verkli ga sjömiin utan unga m~in fr än en del storn
inclustriccnh- a, mer eller mindre a nst uckna av anarkism, och som i all
hast tagit a nställning vid flottan för a tt undgi·t mödorna och fm-m·n a i
lD'iget på västfronten. De t lmnstatcrades , att fra nsk a mm·inc n ge nol't
anställnin g av sädana inclivide1· i stor s kala, tillför-des en mein gel rel\r)
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tet ', som Yoro alldeles oemottagli ga för uppfostra n i cli sc ip l in ä1·t hänsee nd e, sam t att det Yi\r av ytter sta Yild att h astigt befriR fl ottan [1 -än
df'tta motbj udande aYskum . Sä gjord es också un eler mini strarna TJeygn cs, Landt·ys och Gulsl'hau . "Alcl t·ig mer", sncle m a n; Ux an skulle aldr i g glömm as. Bättre alt alldcies slopa elen ga mla fran ska marinen och
uppgiva Rll makisl1·ävan till sjöss än Rtt hava ett sådant kampmodcl,
so m man icke ];uncle lita p ä, clå så bel1övcles. Endast ve t:kliga sjömä n,
n1 ~. n so m h aclc kall else föc sjöma nsy t·ket sku ll e få laga tj~i. n st Yicl
flo ttan, vilken slmlle a nses som clt eli tvapen v i.cl v.i.lket endast de bästa
slmlle antagas. Detta var ädla önskemål, i. Yilka YRrjc sjöofficer med
gl ädje in sliimcle. Men cle politic-i, som l1ärska över allting i vår republik, stä i vägen för \'arje Yarakt ig reform och all a fram sleg ocl1 motverlm t ill en del vära p1·äl<Liga ofriccrm·es bemödanden. Officet·anJa äeo
dju pt fö1·bi.ttrad r ÖVel' Sakel'llaS stii.llning OCh Över elen ytterliga SVaghet,
som visas av cle mal;tiigancle, di't det gii.ller att rädda land ets vitala intressen genom att energislit tf\ga i t u med elen cyniska bolsjcvikprop agancl a, som frodas l Y~tt·a öl'logsham n:cr oc h in om själl-a flottan ,
El t myte1·iföLsök lwr iigt 1·u m p~t "Cotn·het" oel1 en kr igs t'ätt har
11yl igcn avkunnat rl om i affiiren , varigenom fyra bolsjevikiska kretsledare dömdes t ill fler a il1-s fiinge lsc för försök att anstifta mytcl'i i avsikt
att förhi nch -a To ulonflotta ns m öte med el en "fascistis ka" ilalienska flottan i Neapel. Dälig m at och ot iJ Ii iicldi ,Q; p ermission voro dc klagom:"tl.,
som dessa odugliga malroscr förebtlro. Ett Ii.knancle krigst·ättsmitl lwmmer nästn. månad att bcll[lndlas å "Paris". Oroväckande subordination sb rott av likna nde art lmYa iigt Hlln pä flera a nch·a farlyg och det vill
synas, som om vaejc Jntnskt Ö1·logs rmtyg Imcle e n kommuni.stccll ombol'J,
och att e n skickligt ledd komp lotl, a 1·secld tttt lam.slå franska flott a ns
11ffensi va företag, ex isle1·ade.
Sjöofficcrm·n a dölja icke hingrc sina fa rl1 ågOJ·. E n officer h
"Michelet" (en 22-~u-i g pansarln-yssa re, rymlig och v~il bcslyckacl) sli:river
säledes till "Le Yach t": "Det fi nn es mån ga impt'Oviscracle sjömän ombord
och en -del cl~Uiga ind ivider hade det ,-arit bättre alt lämna ]\var i l and.
J ag h ar hört m umm el oeh k lagan över dälig mat oc l1 fö1· mydct m·bctc
En fasl hand ä1· nöchiinclig - - - om h·i\ldga hä ndelser,
- - sädana som p ä "Julcs-Fcn·y", shol a kunna uncl1·ikas". Om man Jäser
mellan raderna ];an man ana denna ofrieers h inslor. Situationen är
uta n molstycke inom tjiinsten; den ta la r för sig själ\". Icke sä att förslå,
att fra nska flottan som helhet betl-aktad icke s kulle van1 laglydi g, pålitli g och slagfärcllg, särski lt om del gällde att bringa "gloire" över den
ärorika trikoloren men en liten mtnoritct lian förorsaka mycket bekymmer och inve1:l\ a skaclii.gt på det bästa fartygs prestationsfö rmåga.
Strax innan elen gamla "lVlic hclet" liimnaclc To ttl on gjorde hon med
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översecldct och rep,u·cutdc masl;i nCt', med Eiltl1et 20,5 L no p. I Tl iich
havet uppstoclo masl,inhaverier och !JOn belliinlc tio dagat· mell an
GuardaJui och Colombo, och med ämm l ägre Lut kom hon till S<ligon ,
då de h·e maskinerna visade stor ohen~igenhet för att funktionera oclt
den mellersta alldeles sloppacle.
En fast hand vid förandet av benil över fmtyg och vid bes~itini. n
gens skötande är clocl' ej av störr-c värde, om det icke också är en fast
hand, som leder amiralitetet i. Paris. Disciplin lmn icke uppr-ätihcd Lh
genom Uinslostämningar eller med goda avsil,ter och elen lian icl'e i mproviseras. Den blir Litt förstörd, men de t trtr EL11g tid att äleJ:uppr-~itl a
densamma. Den är sj~iha livsncr, e.1 i f ottan cch intet får till2ctas re~ b b ,,
densamma. Dessa vitala s<mningar åsidosi-tttas totalt av v~cra "improvi:->t'raclc marinmini strar. Uneler utövandet a.v sin tjänst i:tHigga officcr;tl'n ;c
bcstraffni.ngar och politikerna upphäva clcm, glömsim av det välbctiinkl ;l
uttalandet av Colbert, elen franska marinens ärekr-önta skapare: "Ko m
ihiig att mi lclhct i salcer, som röra clisclplinen, iclw är en god egenskap".
Om vi icke h ade våra präUig;a officerare och undcroHiceune slmllc elen
känsloömmft komed ien i. ledningen fö1 bytes i tr;:cgedi. Pil Iostellanchkärlcl,cns klippa, icke på vältnligl!etens lösa sancl, sh.ola starlw fl Dtlot '
grundas".

Ryssland.
"Boroclino" "Anclrci. Pervosvannl", "PaLtl I", "Hossin,'' och ''G,·omobol" hava, enligt 11ppgi.ft fr ~m rysl\t l1 åll, av soy_jet t"·cgeringcn sålts Ul l
(Anny, NaYy ancl Air Force Gnzcttc.)
Tyskl;:cncl för nedskrotning.
Svartahavsflottan består, enligt La Hevuc l\Iari time, l1iigst <l l "
följande fartyg: De två ]\ryssarna J\omintcrn (6,G75 tons, sjösa.tt 1903)
och Tchenronnaya Ukraina (6,800 tons, sjösatt 1 91.~ ce ll helt nvligen in satt i tjinst); tvi\. jagare på J ,300 ions; Ivnt 11-båtar (tre på 375 tons oc-11
en pft G50 tons); två eller tre tm·perlb~1tar pCL 315 lons; LYtt lm nonb ilta t·
på 1,300 tons samt dess utom n5gra l1jälpfa rtyg (bogscr- och patrullb ~1la t
samt transportfartyg).
Till följd av dc nuvarande sji:officcnn·nas bdstancle tekniska lit bildning samt cleras otillr-äcl\llga antal har sm,jetl·cgcrin gen nyli gc u
gjort oHiclell f1·amstlillning t ill utland et i avsi.kt att förmå största möjJlg>t antal av dc cmig1·eradc fo1·na sjöoHiccrarna att återvända i flottan-;
tjänst.
Den It-rung;:ulg som t·Ötll.S vi{l isELnllsiiltanclct av en del [,u-tyg ocl1
s trä Y an att ölm sjösLridsLt arterna, lJar lett l ill föt·nyaclc föt·sök att siit ta
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slagskeppen "Poltava" och "Gangut" i s l1-ldbm-t slöe:],, cmcclat1 elen ryska
sJ,eppsbyggnadsinclnstrin ämm icke iir i stånd att utföra nybyggnarl ee av
]\rigsfartyg. Antagligen måste panntubcr, clubbelbottnar och eleldl"iska
anläggningar helt förn yas och vikli ga delar av bestyckningen nyanslmffas. Den kraft med vill,cn flottans cl1 ef, SoLf, under clc se naslc är en
lett flottans ätcnrppbyggandc gör, alL man kan förmoclrt att dessa fartyg;
slwla bliva reparerade l s~L stor ltl str~dn in g, a.tt cle niista i\r åt minstone
kunna utgå pä expedition , före tnga sl\jutövningar och visa f'laf!gan --om
också, lil\som cle Ilesta övriga Ln·lyg .i ö.-;tersjönoi.lan, med stm ·Lt r eclnccracl fart.
(J\Iarine Ihmcl sc hatt , augusti 1925.)

Spanien.
Uneler innenerande år hava följande fmtyg insatl.s :i tj~inst:
Kryssarna "Don Blaz de Lezo" och "l\Iendez Nunez", jagarna "r~lccclo"
och "Bclasco" . Uneler byggnad ii ro kryssm n a "Princi pc Alfonso" ocl1
"Almira.ntc C'crvcra" pä 7,850 tons i. Fen-ol , jagarna "Juan Lazaga"
(1,160 tons, 3 10,5 cm . lmn.) , "Clntntca", "Alca.la Ca l i an o" och "Bal·acistcgui" (1,650 tons, 5 10,5 cm. kan.) i Carlhagena samt U·bhtarna av
B- och C-ldassenm på 610-750 tons.
1\,egeringen har för >tvsild att bygga 12 n· båtar och n~ig1·a minclr•3
fartyg för kustförsvaret i enli glJ et mccl nybyggnaclsp1·ogtammet Hl151922. TorrdocLan i Fcrrol skall nlyiclgas så att den kan mottaga fartyg
pa intill 22,000 tons och i CarUwgcna sLall en stor torpeclvcl:-l,stad anl äggas.
(J\fnrin e Hnnclscl1mt, n.rtgnsti 1925.)

Italien.
Den italicuska flottans nyhyg-g-muler.

Uneler itr 1923-192,1 byggas två l\n'ssmc, fyra jugarc, fyra ubåtar; under år 192:!-1925, fyra jagare, två J,ryssare, fyra u-båtar ;
under 1925-1926, fyra jagare, fyra u-bi1.tm·; under 1927-1928, en ],ryssar-e, fyra jagme, fyra u-b åtar samt clcsst1tom ett antal l1jälpfartyg,
lllinfartyg, ett Jwngarfartyg, tvi"! ta n l\ fart yg etc. Alla Lu lyg tillhurande 1923-J 924 års program äro för närvarande under byggnad.
Bland andra en serie mycket snabba och Y~1 bestyckade jagare, v.ilkas
byggnad i1r Jiingt Irams]n~iclcn. Dc ty,( L1rtyg, som tllldra.ga sig det
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s Lö1·s La .intresset, ii ro .kl'.)·ssarna T ren to och 1'1-iestc. Deras hm·llrl dnt .1
iiro: liingLl mellan pcrpencl.il ,l:-u·na 181,65 m ., bt·eclcl 20,6 m. , lljupgaenc k
G, 75 m., deplacem ent 10,160 Lons, fnrt 35,5 knop.
Bestyckni ngen 11Lgöt:es av 8 20 cm . kan ., 12 10 cm. lwn. (luftviht·n)
och 4 53,3 cm . clubbcHor pecltubcr. Man har g_jo t-t anmiit·kn i.ng mot J'nt
tygens stora hingel i f'öl'luilland c Li.ll det ganska mallliga deplaccme n ll'l
och fäst uppmiil·k samheten pi\ , ait dc ~iro 10 m. Lingro än de cngebk;•
l\ryss:H·na aY llal.e ighldassc n, som hant eLt clcplacem cnt p å 9,750 tons oc!J
att dc hal'a Sct mma längel so m Im-tyg n1· Queen-EL izabcLh-kl assen. :\fan
an.sc t· ocl, så aH farLygen s h uv udat-tilleJoi ii 1~ m indre vi1l tilJ godo~dl.
Dii1·cmot lta\'a .inga nnclra lritt.ills brggcla faJ'Lrg et t s;'[ kHtfLigL luftviit·n ...;.
m-till e1·i. EJ·yssa rna iit·o tttt"Listadc med flygplan , v ilka stadas mccll'i 'l
katapulte r. De Jyra cl u bheHOJ:pecltubct·na är·o placerad e ovnn ntLte n
linje n. Fm.-Lygen s sjöegensk aper s kola Yat·a m yc ket goda.
Ätla nya jagLn·c äro under byggnad : Bm·ea, Espero, 0.-;Lro, Zel'l'it ·o
Aqu.ilone, Tm·bin e, Em·o och Nimbo. Deras huvuddat a ~iw : Lätt Q·c]
92,96 m .. breeld 9,2 m., djupgäenc lc 3,25 m., depl aceme nt 1,355 lo:t>
fart 36 J\no p. Bcslyc: lm.ingen utgöt·cs av 4 11,5 cn1. ka n. oc h 6 tOIJ JC' citube t'. Dc slola alla Y m-a fiil·cliga i slutet :n· J 926.
En serie nägot minche jagare aY typen Qu .in t.ino-Sella, sji..isatt cl l'IJ
25 sis tlidn e ap t-.il i Neapel, ;iii· ods(t uneler bygg nad. Dc l! a va en län gd
av 8-1,9 m. , bt·edcl 8,G m., cl c placemcn t 1,200 tons samt bedil\nas lmmm ;;
ntt gö t-·a en fat·t av m inst 36 knop. Bestyc kni ngen ut göres av 3 12 c:m .
kan. , 2 l\ulspr ulm:, 4 53,:1 c m. torpccltub cr. Bes~ittningsstyrl\a n blh· U ll
man.
Sex u-biitm· äro under byggnad . De iit·o av två olika typer. TH'
av de m, Giova nni -Bausnn, Ma1·ca nto nio-C:olonna och \'ettm·-Pis a n.i haY;
e n längd av 67,96 m. , en breeld a'' 5,7 m. , djupgäcndeL ~ir 11,2:3 m. O(' il
depl acemente t 805 ton s. Farten bllt' 18 l>nop i ÖL Eigc oclt lO knop i
uv. läge. D c ,äro bestyckad e med l JO c m. ka n. och ett stort anlal
G3,3 cm. torpedtub er. De ön·iga Lt'C b;Ual'lla, .Piet·-Cappon.i , Giovnnn iProci.da och 1\fazzan.icllo äro något minch ·c. Alla sex båtarna skol.1
Yara Girdiga i sllttet av 1926.
ELt lwngarLu ·tyg, tnnkfady g oc h vc t·kstaclsfaJ·tyg iiro ävcnle(l ,.;
(Le Yac h t.)
nu uneler byggnad.
Mm·i nc ns flygYäse ndc komm e t· alL fil en helt n.r indelning oC'il
s kall unelerstäl las en egen gcneral.i ns poktör. Pi\. Sardinien s viistl'u ~t
s kola Jlera nya flygslation el.' 11ppriitbs . Niista n nllrt stöt-re fm·tyg ul nt stas med spnnnrpla n. De n italicnsha budgeten fö t· fly gviiscndcL upp tager en summa av 450 mi ljon er l .i.re.
(Mmoine H.Lmdschau, J923.)
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Drivanordning för farty.g, luftskepp ooh
s•k in e r. B . :M. Lindn er , Lidingö Villastad.
Anor'clning• vid ångturbiner m ed hög- OClh lå ;;·-1
trycksanklninga r.
STenska Turbin•f abr ik,.
Aktie·b olagct l[.j,ungström, Finspong.
l
R ost-järn ·f ör eld stdi.clc r. Com pagn·ie Contin-2n b J, .
'd.cs }\)\·ers Turbinc S. A .. BrusseL
R cglel"bn r . kylning av förb~·änning-srummet Yidl
explosions•n-rotorcr. Akti·ehol ag-et AYanccm, ,_
ter. Aug·ustcndal.
l\ y lanordning •för fönlH·änning.srummct. vi eL !'xplo·'
sionsmotoroer.
u~.'ldiabolag·et
Avancemotor.
rA ugustcndal.
An·ordning• vid S;)"ft instrument ombo rd på fart yg,
<S clnwider & C:ie, Paris.
1
T orp~cl. T·h c W'lritchcad To rpedo Cc, Ltd. Lomhn .
Patronmatni:ngs moe•.k anism '~eid itlliaskingevär. Colt ':;
Patent Fire Arms Manufacturing Compan ~-.
Hartforcl, A. F. S.
Känsligt brand rör för ,fallp roje'ldilcr och dy·likt 1
med automatiskt föränc1erlig tfoörclröjningsanordning. L. E. Remondy, Paris.
Flygmaskin m ed sj•ähnbärande vingar. The I ntor.nahonal All-Stoel Aircraft Synclicate J.Acl..
L ondon .
l
T·våcylindrig föt"bränningsmot or, anvämlbar såSOIIJ1 u t·omlbo rdsmotor.
J . .] ä'clerluncl , St ockrh olm.
OJjespruta. II. W<i<k ing, Gö.t-eborg.
Simdyna. N . P. Thygescn, E:öpen1hamn .

