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Årsberättelse i flygväsende för år 1923 . 
. -\ 1·gi \·r· n a ,. k .lallln1 r·n . l kerm11 r!.-. [ r•hniil r i 1824. 

l den U\' mig såsom bidrag till årsberättelse i naYigalion 

och sjöl'art för år 1922 lämnad e redogörelsen för "Civil luft 

tra fik " h a r bl. a. i korthel redogjorts fö r huru den stat liga 

organ isationen av elen civ ila lufttrafiken är ordnad i dc skan ·· 

dinavisl<a länder na samt i Frankril((_~, Slorbrilanien och Tysk

land. I ans lutning härtill sl<all i denna årsberällelsc red o

göras för del militära fl ygväse ndels organisation i nämncln 

länd er samt i ytterligare tYå av de i fråga om flygvapnet 

ledande stat erna, nämligen Ita lien och Förenta Slalerna , allt 

i den m ån uppgifter härutinnan med hänsyn till rådande hem

li ghetsfullhet ang:knde luftför svaret kunnat erhål las. Då nå

got mililärl flygväsende icke få r finn as i Tyskland, .komm er 

give,tvis della lan d icke alt i d etta sammanhang b eröras . l 

stä ll et skola meddelas några uppgifter angående Rysslands, 

Est lands och Lettlanels flygväsendcn . 
l Noruc ä r flygvapn et uppdelat på L\·å av varandra obe

roen de orga ni satione r, mnrin ens och l1ärens flygväsend en. 

Ma r inen s flygväsende har egen fö rsva rsdepartemenl el direld 

lind erställd administration med en rcgementsotTicr från m a

•J'inen så•som chef. Det om faltar ~-öljancle underavdelningar: 

flygslali oncrna, ,flyg skolan och Uygbå ls fa briken. Flygslalio

ner na äro tre: Horten s, Kr'islinnsands och Bergens . Den först

nämnda ~ir Ilelägen vid marinens huvud s tation norr om sta-
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den Hortcn, har 8 hangarer och erforderliga förrådsbyggnaclcr , 
varjämte flygbå lsfabriken är b elägen in01n dess områclL' . 
Kri.stiansands flygstation vid staelen med samma namn är för
s,edd med 4 hangarer för marinens och 2 för här ens flyg 
Yäsenclc, logement för personalen och en mindre reparation s
verkstad i en av hangarerna. Den på Fialön vid Bergen be
lägna Bergens Jlygstation har u ngefär samma anhiggninga r 
som flygstationen vid Krisliansancl, men är icl<c st,äncligt be
mannarl. Flygskolan anorcl:nas vid Hortc:ns flygstation och 
omfattar en ettårig kurs för flygare, en enmånaclskurs fii r 

spanare saml en tolvmånaders l<urs för flygmcl<at~iker. :
1
icl 

flygbåtsfallriken utföras dels reparationer, dels nyt!llvcrkmn ~ 
av sjöflygplan. Hösten Hl22 hade marinens flygväsende. 2a 
el el vi s föråldrade flygbåtar. Härens flygväsende ä r or gam se
rat såsom ett självständigt i armen ingående vapenslag och 
hestår av: vapeninspektör med stab, flygavdclningar, fä.st

n'ingsflyggrupper, h~irens flygsl<Ola och härens flygmaslu~:
fahri k. Såsom in s pek tör och ch e~ f för flygväs endet t j änstgor 
en rc"·emenlsollicer från armen. Flygavdelningarna äro tre : 

b . . 

::\'orcl-Norges flygavdelning förlagd till Ovrcvand mvtcl Har-
stad, Norclenfje lske flygavdelningen med flygplats v id Vccr
nes 20 km. från Trondhjem och S0nnenfjelska flygavd elnin 
gen vid Kj eliers fl ygplat s nära Lille s lröm, 20 km. från Kristia 
nia. F~istningsf'lyg trupperna äro t venne, Kristiansands och 
Bergens, förlagda till flygstationerna med samma namn. H~i.
rens l"lygskola och flygmasl<infabrik äro belägna vid Kjeller s 
flygplats. I-lösten 1922 ha de härens flygväsende 40 flygpla n . 

varav en del föråldrade . 
[ maj 1923, framlade norska försvar skommissione n fö r -

slag till organisation av norska fl ygvapnet. Detta försla g 
innebär, atl flygvapnet organiseras så som ett särskilt försva rs ·· 
mini stern direkt underställt vapenslag sammansaH av perso· 
nal från hären och marinen, vilken personal gives speei:d

utbil dning allt efter som den är avsedd för samarbete me d 
hären eller med marin en; att en överste eller konuncnck> r 
skall tjänstgöra såsom chef för flygvapnel tillika chef f i.i .. 

försv arsdepa rtementets avdelning för lflygv~isenclet ; att J u t l-

str id skrafterna uppd elas i flygavdelningar förlagda till 6 flyg
stationer; att utbildningen försiggår vid en för h ela flygvapnet 
gemensam flygskola förlagd tidvis .vid Kjeller, tidvis vid Hor
ten; samt utt de båda flygverkstäderna bibehållas men givas 
enkla re administration. Sammanlagda antalet flygplan beräk
nas ti,ll 20 övningsflygplan oeh 147 krigsflygplan, varav 72 
land flygplan oeb 75 sjöflygplan. Flygavdelningarna föreslås 
förlag da sålunda: 0stlanclets landflygstation vid Kjell er med 
4 spaningsgruppcr, -J. j agaregrupper och 2 garnisonerade 
jagm·cgru pper; lf).s tl,anclels sjöflygstation vid Horten bestå
ende av 2 spaningsgrupper och l jagaregrupp ; SS')rlandets flyg
station Yid Krisliansand med 2 spaningsgrupper och l jagare
gru pp, sjöflygplan; Vestiandels flygstation vid Bergen med 2 
spaningsgrupper och 1 jagaregrupp, sjöflygphn; Tr0ndelags 
flygs tation vid Va.'rnes med 2 spanings- oeh 1 jagaregrupp, 
varav 2 land- och l sjöflyggrupp; samt Nord-Norges flygsta
tion med 2 spanings- och 2 jagaregrupper, sjöflygplan . Varje 
grupp hestår av 4 flygplan och i allmänhel dessutom l i re
serv. Att beakta är härvid att kommissionen icke gjort nå
gon skillnad på marin- och fästningsflyggrupperna, utan an
s>ett att de med hänsyn till att de i krig hava ungefär 
samma uppgifter kunna sammanslås. Varje flygstation är 
förs edd med en reparationsverkstad, varjämte för hären upp
tages 4 rörliga fäHflygverkstädcr. Flygvapnets personal av 
otiicerarc oeh underofficerare :föreslås lill 5 regementsoffice
rare, 10 kapt ener, 24 löjtnanter och 53 underofficerare . An
talet flygel ever per år her~ilmas till 5 stam oeh 25 värnplikti.ga 
flyga relever saml 20 stam- och 5 värnpliktiga officerare spa
narel ever. Uppsättningsliden för delta flygvap en föreslås till 
lO år. 

Förs.Jaget innebär en avsevärd utveckling av nuvarande 
flygväsenclet, men, då i organisationen icke fastställts vilka 
flyggrupper skola bemannas av hären och vilka av marinen, 
kunna helt säkert härutinnan förvecklingar komma att uppstå 
l1lellan här och marin, till skada icke allenast för flygvapnets 
tttveclding utan även för försvaret i dess helhet. Då vidare 
förslaget i stor utsträckning bygger på användning av värn-
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pliktiga flygare (25 per år) och den för dem föreslagna ul 

ilildningen synes otillräcklig, skulle genomförandel av detta 

förslag icke medföra för flygvapnet efterstr~ivad och nödv~in 

clig cll'ek\ivitd. No rges militärgeografiska läge gör doc],, all 

landet icke annal än över vissa delar av dess östra gränser 

iir å tkomligl rör direlda l'lyganfall, som utgått från fasta ha

se ringspunklcr. Anfall från andra håll m ås te hasera sig p~l 

flyglransportfarlyg och kunna således icke givas mera hely

elande omfattning, varför laneld kan anses relativt skyddat 

mot luHanfall. Såsom hjälpYapcn tilllanl-och sjöstr idskral'

lerna i.ir dock fl ygyap net här av slor b etydelse. 

Vnnsf,·a flygvä se ndel salwar gemensam leJning och ~ir 

uppdelat på härens och marinens l'!ygväsenden, vill<a ingå i 

res,pel live arme och marin. Dessa f lygväsendLm äro ännu 

ganska litet tillgodosedda. Härens flygväsend e med tillhö

randt· l'lygskola ~ir organiserat på en unde r generalstaben ly

<landc flygkår beståe nde av chef m ed s lah och flygskola . 

Flygkåren är förlagd till ChristianshaYns flygplab vid Köpen 

hamn, di.ir hangarer m. m. äro anordnade. Marinens flyg 

väsendt• är uncl ersbi llt en chef, som tillika är befälhavare fö r 

marinens flygstation. Det omfattar flygbåtstation en på Ama

"er fiv"sl<Oian vid AYedf)re eller Kastrup, en mindre flygh ål-
n ' . n 

st:1tion \'id SlipshH\·n i Nyhorgsfjorden saml flygv erkstäckrn<l 

~~ örlogsvarvet. Flygstationen \'id Amagcr är försedd md 7 

hangare r, reparationsverkstad, förråd, radiostation m. m. sanli 

hosla<lslwracl<L'r. Flygskolan har använt sig av härens fl yg

plats vid Aved0rc men lär numera vara förflyllad till den n.P 

ciYila flyghamnen vid J\aslrup. Flygutbildningen omfattar en 

Lid m · oml<ring ett år för flygare, omkring två måna der fi )J 

spana re oeh omkring cll år för mekaniker. Till flygare u t

bildas oll'icerare och vämpliktiga, till spanare endast ofl'ice

rare och till mekanik er maskinister fr å n flottan. Den fii r 

marinens flygv~isende avsedda personalen beordras för längre 

eller kortare tid till tjänstgöring \'id "flygbåtstationen". Flyg

stationen vid SlipshaYn har en hangar m ed mindre Yerksta :; 

57 

och förrådsbyggnad samt bemannas endast tillfälligl. Enligt 

till Nationernas förbund år l H23 lämnad u ppgift hade mari

n en s flygväsende 2G spaningsflygp lan, under det annens samt

liga flygplan användes såsom övningsflygplan. 

Dc repr esentanter för danska marinflygv~isend e l , som 

närvoro vid flygtävlingarna i Giileborg och därefter med sjö

fl ygp lan förelago flygning ÖYer Yårt land till Helsingfors och 

åte r till Köpen hamn , gåYo Ya ckra be\'is för alt det da·nska 

m a rina flygvapnet ~ir litet men golt. Krav på förbättrad or

gan isati on och utökning ay materielen göra sig krafligl gäl

lan de bland Yapnets må lsmän. 

samhand med finska armens omorganisation år 1920 

ombildades ~i,·en flygväsendel i Finland till en självsländig 

brigad direld unrlerställd armebefälhavaren och krigsministe

r ie t. Såsom chef för de sålunda bildade luftstridskrafterna 

tjänstgör en kommendör, Yilk e n med sta·h är förlagd lill Hel

singfors. Stahen omfattar fyra avdelningar: personal-, tak

tisk-, teknisk- och förvallningsavdelning. Luftstr idskrafterna 

äro fördelade på eskadrar om 8 flygplan och utgöras av spa

nings- (sjö- eller land -), j:1garc- och bombeskadrar. Es kad

r a, rn a sammanföras i flygavdelninga r under en major som 

ch ef och med en sta•b bestående av kommando-, teknisk-, för

valt ni ngs- och sanitdsdetalj. Varje avdelning är dess u tom 

för sedd med en mindre reparationsverkstad. Flygav<lelnin

gar nas sammansä l tning och förläggning är beroend e av in

lräfl'andc krigsfall. Flygstationer äro anordnade - förutom 

hu vudstation en Sandhamn :3 km. sy<l om Helsingfors - vid 

Utti , Vihorg, SardaYalla och Perkasjärvi, varj~imtc hangarer 

finn as vid Abo och slipar fiir lillf~illiga flyg•stal ioner vid Kex

hol m och Salmi. Flygstation en vid Sandhamn är försedd med 

hangarer för dl 20-lal flygplan samt fullständiga reparations

verkstäder och motorskola. Hil är ~iven flygskolan förlagd , 

\'ilken är uppdelad p å förar- och spanarskola samt e lt skol

och ba llonglwmpani. Utbildningen omfattar för varje flyg

kå ren tillhörande oJl'iccr såväl spanare- som förareutbildning . 
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Dessa olTicerare avses till spanare å spanings- och bombeskael

rar samt förare å j agarces kadrar under del att underoiTicerarc 

tjänstgöra såsom förare å de båda förstnämnda slagen eskad

rar. För tillverkning aY flygplan är numera i verksamhel en 

synnerligen modern statens flygplanfabrik i Svcaborg, varest 

Ii.Jlverkas dc nu i allmänhel i Finland anv~incla sjliflygplanen 

av Hansa-Branclenburg-typ. 
Med hänsyn till alt Finland prakti<Skl taget ännu saknar 

flotta, har det finska flygvapnl'ls uppgifter kunnat begr~insas 

och vapnet givas en synnerligen enheUig och god organi

sation ägnad all kraftigt :bidraga till vapnets ](['igsmässiga ut

veckling, vilken på grund aY landets milllärpolitiska låge 

st~iclse måste vara högl uppdriven. 

Det leifländska flygvapnet bildades år 1919 och ~ir under

ställt försvarsministern. Del omfattar enli gt uppgifter till 

Nationernas förbund: 8 jakt- och 11 spaningsflygplan; sär

skild flygskola för utbildning aY flygare, spanare och mekani 

ker samt egen reparationsverk,slad, vid vilken nylillverknin g 

av flygplan ],an utföras. 

Estlands flygvapen beslår av en arme- och en marinflyg

avdelning båda förlagda i Reva! och unelerställda en gemen

sam chef. Anlclningarna äro fördelade i grupper, vars stor

lek är heroend e av i varje fall ifrågakommande användning . 

Vardera avdelningen har egna wrkstäder för flygplantillverk

ning. Flygskolan ~i r gemenstun och om f aH ar förar-, spanar

och mekanil,erskola. Anlalel flygplan ulgj areles enligt upp

gift till Nationernas förhund vå ren 192B av: bombflygplan 18, 

jaktflygplan 13 och spaningsflygplan 26. Den flygutbildad e 

personalen uppgår Lill 50, den icke flygutbildade Lill 350. 

Belriillancle ryska luftstridskrafterna ~iro uppgiftern~l 

synnerligen svävande. Sålunda har påståtts, att röda annen 

siwile söka uppbring,a anhlet flygeskad rar till 70 med 8 flyg

plan i varje och att för detla ändamål åtgärder vidtagils fö r 

cll1Skall'ning a \' en- och t Yåsilsiga biplan l' rån A11'saldo.fa,briken 

i Italien och Fokkers ve,rkstäcler i Holland. Säkerligen fön

finn es aYsikten att försl~irka ryska flygyapnel p~1 n~imnt såll. 

Möjligh e le rna t'ör d ess gl'nomförancle i full ulstråclwing inom 

närm aste ticlen torde clock för nånarancle icke Yara stora. 

H.eorganisation lår er emellerlicl pågå med ändamål alt birida 

en enhetlig ledning av luflslridskrafterna, bestående av en 

överstyrelse arhdande på fyra avdelningar samt med en sä r

skild luftstab och central ledning för utbildningen. 

Enlig! förefintl iga uppgifter skulle ryska Juf'tslridskraf

terna i Europa under första h aJvåreL 1923 yarit fördelad e hu

VtHisakligen på följanek säll , nämligen: 

~Ios k Ya: 3 spanings- och 9 jaklplarlC'slmclrar sam l 1 flyg

par]{ a vele l ni ng; 

Smo lensk: -! spaningseskadrar och l flygparkanlelning; 

Podosinsk: + spanings- och 1 jaktplaneskader m ed flyg

pa,rkavdelning; 

Petrograd: -! sjöflygplan- och 2 jaklplaneska·drar med 

flygparkm,delning; 

Roslofl': 2 sjöflygplan- och l jaklp·laneskader mecl. flyg

pari< ; saml 

SeYdslopol: 5 spanings- och 3 jal<tplaneskadra,r med en 

art i l l criobservationseskad er j ~im te flygparkav delning. 

Härtill komma ~ 1 spanings- och bomheskadrar i Ukraina 

och ryska Asien. 

Ovanstående eskadrar lära emellertid icke yara fulltaliga. 

Antal et flygplan å nedannämnda platser lärer s~åluncla vara un

gefär fö lj ande: Petrograd 1-1-, Podosinsk 16, H.o.stoll' 8 och Se

vastopo! 30. Som ovan nämnts pågår emeHerlicl ett e111crgiskl 

nyd aningsarbele och uppgives att flygvapnet uneler år 1923 

~>kulle uppgått liH om kring 1,600 man och -!00 flygplan, a y vilka 

dock endast omkring 200 för nänarande vore användbara. 

Reparationsverkstäder och fabriker för flygplan lära fin

nas i Smo'lensk, Pctrograd , i\foskva, J(iell', Hosto ll· och Se

Vaslopol. 
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Utbi ldningen av den ryska flygpersonalen l~ir vara .'~fl·] 

cc l1 esJ,adrarna ÖHigl Yäl organiserade. 

S~tsom i ovan n~imnda å rs.I.Jer~ittclsc angivits äro luft

slJridskral'ierna i Franf::ril,:e underställda ·respektive krigs- och 

marinmin1slcr'ierna, dock alt all anskaffning av flygmat eriel 

sker gemensamt genom del under minist eriel för allmänna 

:1rbelen dydandc und ersekre lari•atct fiir aeronautik och luft

transporter . Inom krigsministeriet handläggas ärenden rö

rande lul'tslriclskrafterna å dess "l 2 :c clirectio n" eller aero

naut iska dcl)artcmcnlet, m ed iakttagande all generalstaben be

stämmer angåend~:· lul'lstriclskraf'lernas förl·äggning, taktik och 

användn·in·g i k·rig, und er <k~t all art1i l>leri- och r.ntend enld cpa d e

men!en behand la h e v~ipnings- och utrustningsfrågnr. Aero

nautiska departementet avgö'r i personal-, utbildnings-, orga

nisali ons- och mobiliseringsfr ågo r. Delta departement arbe

tar på fyra byråer, av vi lk a den första handhar ärenden röran 

dc hallonger och lufl.skepp, den andra flygplanärenden, den 

tredje förYaltnings- och den fjärde mobiliseringsärcnden. 

Arm ens luflslridskrafll'r belraklas sås'om ett särskilt va

penslag, ~ammansali av f'lygplanrcgemcn,ten(Rcgiments rl'Avi a

lion ) och hallo ngregemen ten (H6gimenls cl'aerostation). D l' 

förra utgöras av 3- j.agareregementen, 2 dag- och 2 nattbornbar

clcringsregenwnlen samt 7 spaningsregem~nlcn. \'arje rege

mente har i fredstid viss förhiggningsp lals och tir uppdelat i 

grupper, vilka äro sammansatta av olika antal eskadrar. Bal 

long regementenas antal är 2, av Yill<a det första i.ir uppdela t 

på -1- och d e l andra på 3 bataljoner, var och en m ed sin sär

ski lda förläggni,ng.spla!s. I fråga om antalet flygpla.n lärer 

varje armeelivision tilldelas en spaningseskader om 10 flyg

plan och 1 ball,ong avsedda för taktisk rekognoscering, eld led

ning ·OCh förbincJ.els.ctj~tllSL l Övrigt tilld eJas varje arme be

roende på dess uppgift olika antal fjärrspanings-, jagare- oclt 

hombarderingse.skadrar, Yilka direkt und erställas a,rm6che fe n 

för användning självstäntligl eller i samband med armens ope

rationer. En av J- G arnH~ kårer ( H- 12 divisi oner) beslåend e 
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arme bcräknus sålunda disponera 12- 18 jagareeskadra r om18 

flygplan, 10 bombarderingseskadrar om 10- 15 flygplan. In

heräknal ovannbimncla spaningseskadrar skulle sålunda anla'lel 

flygpl an för en sådan arme blinl 150 :J. 200 spanings-, 200- 300 

jagare- och 100- 150 bombaruerings flygplan. Utbildningen 

~ir cent ra lis erad till fem platser: Versailles för teoretiska stu

dier, Istres med flygsk o la, Cazeaux m ed spanare-, skjut- och 

hombarcleringsflygskola, Borde·aux m ed högre fl ygsko la och 

A von! lllPd högre spanareskola för ofTicerare. 

I m ari nmini•slericl finnes än~n ctl aeronautiskt departe

ment (Service central de l'acronauliqll'c maritime) mecl en 

k onleramiral såsom chcl', vilken i samråd med marinstaben 

handlbigger ärenden lwröranclc marinens flygplan och flyg

skepp 11ngefär eftn samma grunder som ovan l'ör arnH~n an

givits . l fråga om organisati.nnen skilljer sig mari .nens luft

stridskrafte r så tillvida från arm ens all vid dc förra marin

oll'icerare tjänstgöra m ed li ll~impning av passagesyslem, d. v. s. 

alt cle efter viss lids tj~inst återgå till ma.rinen . lVIarinens 

flygplan äro förlagda dels i Cherhourg med hunHh·akligcn 

fjärr spani•ngs- och bombeskadrar samt JJevakningseskadrar, 

dels i Sa int Haphae! vi<l :Vfedclhavcl med oli ka slag av flyg

planesk aelrar ävensom flygskola ocl1 försöksans talt, dels i' 

Brcsl och Bize rl,a. Dessutom finnas en flygspanareskola i 

Hourlin och en flygarskola i Barre . Luftskepps- och ballong

avdelningama äro förlagda till Sa inl -Cyr med försöksslation, 

H.ocheforl med flygskola och Cucrs med fullständig lnftsl,epps

och fiirsöksstalion. Ballongstationer finnas dess utom vid 

NJountebourg, Guipavas, Bizerta och vid Oran. Marinens ;luft

stridskrafter ~i ro förlagda i !.re b eredskapsgrader: Floltilles de 

combat, färdigruslade modema flygplan; F lott ille s de reserve, 

flygpl an i civiltrafik, ~n sedda all vid mobilisering tagas i bruk ; 

samt Fiollilles d'entra-in.em en! e t dc mohilisalion, bestående 

av äldre flygplan, s!atio•nerade i S: t Raphael, Toulon ocrhandra 

Örlogshamnar. Franska marinluflslridsluaflerna äro emel

lertid ide lillgodosed·da oc h hava fått stå avsev~irl tillbaka i 

fö rh å llande till armens. \'ad större luftskepp heträfl'ar torde 
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efter "Dixmudes" nyligen inträffade för olyclwnde enelast fin

nas kvar det andra från Tysldand tagna, numera benämnt 

"Med i terra n e e". 

Enligt till Nationernas förbund i maj 1923 lämnad e upp

gifter hacl L' Frankrikes luftskidskraft er då följ a nde samman

sättning: 
Armen: 3li.t ll om!J-, 33() jakt- och G51 spaningsflygplan 

samt 12 fasta ballonger, för vilkas anv~imlning fnnnors 1,0-±5 

officerare och 1,\:JIH) annan flyga n de persona l samt .J. 70 on·ice

rarc och 27,8H2 man övriga flygtrupper ; 

:VIarinen: 88 bomlJ-, 2G jakt- och 77 spaningsf lygp lan, l;) 

luftskepp och 30 fasta ballonger mccl 15~) ofJicerare och 31.'1 

man flygand e personal samt 50 olficcrare och 2,()82 man öv

riga fl~'g lruppcr. 

I augusti 1917 heslöt brittiska regeringen alt sammansia 

d c båda då förefintliga grenarna :w la ndels flygv~iscnd e, 

" Hoyal Flying Co rps" och "Hoyal Naval Air Service". Sam

tidigt liilsall es en kommitte med uppdrag utarbeta j,nstrukti<>!l 

för e tt luftminislerium, cll luftråd och ett gemensamt !uH

vap en. Såsom resultat av denna kommitles arhcle uppräll a -· 

des i noveml wr 19t7 etl luftminristerium, i december samma 

år ett luftråd och i juni 1918 ett gemensamt luftvapen (Th e 

Hoya l Air Force). Luftmini s terie t arbetar på fyra avclelnin

gar: kansli e t, ,]uftslabcn, d epart em ent et för civila lufttrafiken 

och tekni·ska dcpa:rtcmcnrld . Luftst aben utöver högsta led

ningen av luflslnidskraflcrrna med bilriicle i tekniskt avs.cend c 

av del teknisl<a dep:ulelllcnlcl. Den är fördelad pä sex byråer 

för operations-, pcrs·onal-, ut bi l el ni ng s-, ulru st ni ng s-, förläg g

nings- och sanirletsärcnclcn. 

I en i juli 1923 av :riksförsvarskommitt(m avgiven rappor l 

redogör es för elen ställning luftminisle.riet intager i förhållan

de Ull floltans luftsrtridskrafter. Härav framgår i korthet föl 

jande. Luftmini·steriet rekryterar, uthilda:r och unclerhårll er 

nattans flygvapen, vi l kel till sj ö ss träder under hefä l a v am i

litetel i såväl opcra,kvt som disciplinärt avseende. Den marrina 

]uftrörsnus<j.>o litilwn skötes av såvä l luft- 'som marinstaberna. 

Det o.r ganisatoriska samarbetet mellan sjöstridskrafterna och 

fl ygYapnel förmedlas genom en siirskild kuslområd csorga·ni

sation, vidken lyder uneler ltd'lministet' icl och sköter admini

strationen av de till kustområdena förlagda marina flygskids

Juaftcrna. Chefen fi)r tietla , "the Coastal Area", kustflyg

chefen , sYarar sålunda för utbildning och underhåll av flottans 

flygf,ormalioner. Då dylika formationer erfordras för sjös.Lyr

korna , göra resp. sjiistyrkehefälh:n·arc framstiillning härom 

till förutnämnde chef. Ombord ä flygdepåfartygen träder 

flygpersonalen under sjöstyrl<ebefälhavarcns omedelbara be

fäl. Ersältning ay personal oc h materiel till depåfartygen om

besörjes äYen av kust.flygchefcn. Luftministeriet svarar för 

bemanningen av fl ottans flygyapen med undantag för dels en 

del sjöoll'icerarc, som efter särskild ulhildn~ng tjänstgöra som 

spanare, dels en del r adiomatroser . Ett mindre antal av de 

för fiollans f'lygYapen avseelda rlygoll'i cerarna hava förut vari·! 

sjöolTiccrare, flertalet är dock främmande för flottans verk

samheL Fiir marinflygtj~inst a\·sedda flygoJT'icerarc med lång 

tjänstelid tjänstgöra cfle·r :wslulad u,[})ildning i regel fyra å~· 

Yid marinen men disponeras efter befordran för mman tjänst. 

Ti ll rna ni n t'!ygtjänst u t! agna f'lygotriccrare m ed kort anställ

ning (på fem å r ) lj iin s,tgöra lu'la denna li·d Yid marinflyg

vapnct. Luflmi·n isteriet ~i r ensamt ansvarigt för al·! matericl

a,ns,Judl'ning till fl ottans flygvapen. Alla försiik utföras av 

luftmini sterric t eflrr samråd med amiralitetet. När nya flyg

plantyper skola k on s tru eras ang.iver ami ralit etet sina iinskc

Jnål, vare·fter lurtministe,riet utför konstrukti on en. 

På grund ay den avscYi.irda till bakagång, 'SOm und er å r en 

191 H- l 9~2 ägt rum inom dc hrittiska Juftstridskrarfterna och 

~ä r skilt de för flottan avsedda, hant under dc båda senaste 

aren starlut slitningar förekommit mellan amiralitetet och lufl

lllrini sleriel. Härvid har från amirarlit c tcls sida framhållits, 

att dc för flottan avsedda fl ygformationerna äro rså oltiHräck

liga och illa hcmannade med personal, fränunm1de för flottans 

användande', att alharlig fara fiire:J ,iggcr, att flottan hHr ur-
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ståndsatt fylla sina uppgifter vid landel försvar. För atl råib 

hot härför påvi sar amin ditelcl nödvändi gheten av atl f',Jottan 

erhåller ett egel fl ygvape n, upp sal t och bcm a nnai av flottan . 

Efter myc ket ska rpa meningsutbyten mellan dc båda ministc

riern•a och även krat"liga i nlägg 1 press och parl ame nt, erhöll 

ell s~irsl, ill ut sh olt 1inom ril,sförsvarskommitten i uppdrag att 

upplaga am iralite tets för s lag till behandling. l juli 1B23 fram 

lad e detta ut skott i samband med avg,i va.nde av ovannämnd :1 

rapporl förslag i ärende t, vilket k orl därefter godkänd es av 

r ege ring oc h parl a m ent. Enligt dctla försl ag s kola luftstrid s·· 

krafte rna allij~i ml vara sammanförda under gemensam lcd

nin" och understä llda luHm inisterict, nwn skall amiraELete \ ,.., 
erhålla större inf lytande i frågo r rörand e såvä l orga n.isation 

som utbild·ning och tj ä nstgöring vid d e för fl ottan avsedd a 

luft s tridskrafterna . Dessutom skola spaning och cldlcdni.ngs

chscnat io n er a ll lid utföras av därlill u tbi ldad e sjöoll'icerarv . 

Slu lil•igen skall, där es t am ira litetet icke erhå ll er all den fl yg

m a teriel , varom det h ems täll er hos luftmin·istcricl , frågan här

om hänskj utas till riks förs ,·arskommittcn. Huruvida härige

nom amiralit,etcts krav på hätlr,e tillgod oseende av flottans b e

hov av vä l utbild ade fl ygfo rm a t-ion er blir fy,llt, å terstår att se . 

Sannolikt erfo rdra s h~irfiir en mera genomgripande omorgani 

sation a Y det gemensamma flygvapnet än den nu vidtagna. 

De britliska l uft sl rid skra.fterna i hemlandet äro fördelad e 

i en "Inland Area" och en "Coasta l Area", vard era und,er en 

Yicc-marshal. De n förra med staben fö rlagd till Uxbri dgoc h a r 

en "wing" d . v. s . 2 a 3 "squadrons" fö rl agda i Spittlcgal , 

och ~i r i öYrigt f'ör närvarande fö rdelad på 2 "g roups", vilk:l 

i sin ord ni ng ä ro u p p d c lad e i "squad rons" m ed sk olor, fö rråd 

och verksläder av s kild a slag förlagda t ill olika platser inu ti 

landet. The Coasta•l Areas stab ~i r förlagd Lill Lonelon m ed 

f t "A " "E l " 2 "squaclrons" och flygtransport ar ygcn r gus , · ag c 

och "Arl' Royal" i Leuchars saml försöksanstalter v id Marl

lc,sham och Isle of Grain. Ti.Jl "the Coastal Area" hör även en 

"g roup" med flygstationer vid Calsh ot, Lee-on-Solent, där m a

rin flyg s kela ii r a nord n ad, sam l , ,id Gospor l, d il. 2 "squ ad r on s" 

iiro förlagda. Längs kusten finnas dessutom flera flygstat io 
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ner, av Yilka en del i fre dslid använ,das, a111dra först vid mohi

]i~ erin g_heman nas. Enlig\ i parl a m entet lämnad ll•ppgift ut

g-Jorde 1 sl ute t av å r 1922 antalet "squ adrons" i h emlandel 

endast 12. Roya-l Air Fmcc'•s k ad et tskola är förlagd till Cran

well och dess tekniska skola till Hallon . Förutom dc i h em

landet förlagda squadrons ä r e ll s tort a ntal sådana spridela i 

Egypten, Främre Asi e n och lndi e·n, varjämte en squadron oc h 

flyglransportfartygct Pegasus ha<va va rit förlagda till Malta. 

Då ~va1~ståcnr~e uppgi f,t cr hänföra ·sig till mar s 1923 hava gi

vetvi s forandnngar sedan dess ägl rum, men hava dc h ~ir ~<ler .. 

g:ivits för all giva en upp faHn ing om den u ngc,färl irra freds

förläggningen av d e hrill,iska lu fl.slridsdnafterna. E~ 1 1Jig! [1iJI 

N'ationer nas förbund lämnad uppgift hade H.oyal Air Forc<' 

vid i ~gången av år 1923 följande antal sjö- och landflygplan 

:r; ol1 ka slag, nämligen : 

Bombfl ygplan (torpcd flygpl an däri inbnäknade) 

Jaktflygplan ..... . ... . . ... . . . .... . .. ... . ...... . . .. . . 

Spaningsflygpl a n . . .... ....... ... . .. ... . .. . .. ...... ::::::: :: : . ..... . 

Diverse .. . .......... . ......... .... ............. .. ... .... .. .. ...... . ... . . . 

Summa 

~.J. l 

J ! 7 
21D 

22 

5~HJ 

Samtidigt uppgi.ves ·at t, enär a lla luft.skcpp öve rl än1lla ls 

för civ1iH br•uk , några militära sådana ic ke fin 11 as. E · · . n Jäm-
förelse m ella n ovan nämnda an tal , 599, och d et cn Ji c• t 

\Va shing lonkonfer en sen för oktober 1921 a n crivna l 048 , ,1·sa"'1. 
'1 5 ' ' (' ' 

; 1 l~en haos,t•ig förändring fl ygvapnet är underkas tat , om icke 

atgar·d er vidtagas för dess viclmal<Lhållandc. Som känt tord e 

v_ara b eslö t emellertid regeringen h östen 1922 atr vidtaga kraf

hga åtgärder för ökning av a nta let fl ygplan , enligt <uppgif t 

llled 500. Med dc resurser i fråga om flygplantil'lv.crkninc,. 
SOJ f" . . ,..,, 

n mn as J England, lo rclc denna öknin n- snart va 1·a c·rc 110,111 
förd. " · ' o -

.. Såsom f. d. aktiv fl ygare bar en av exce ll en sen ;'\lussolinis 
for·sta " t . .. l . a garc er vant alt omorganis.cra det italienska flygvä-

sendet m ed ä nd a mål all kraftigt utveckla detsamma. Denna 
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omorganisabi on innebiir en sammanslagning av aJ'ilnens och 

fl ottans flygavdelningar till e tt självsl ~indigt flygvapen. Dettas 

crganisation, s•o m börjat gcnomföra·s den l oktober 1923, sy

nes va ra synnerligen väl ordnad och ~ir i huvucisak följande . 

Flygvapnets ledni.ng utönts av e n kommissarie , vill<cn bcfatt

nino· för n~irvarandc bestrides av NiussoJ,' ni själ\', hitr<äcld av 

" en fl ygstyrelse eller ett konlllllis·sarial, i vilken in gå förutom 

lwmmissarien, vice kommi•ssarien, högs te befälhavaren fö r 

luftvapnet, generalint endenten för sagda vapen sam t chefen 

för l< ommissariatets kansli. F lygstyrelsen arb etar p å två av

delningar: Gen eralkonnnandol och Gcncral•inlendcnturen fö r 

luftvapne t. Del förra , so!m är uppd elat på fem byråer, utövar 

ledningen as rustad e fl ygformationer i fr åga om s tyrkorna s 

takti-ska användning, materielens m ilitä r-tekniska ulnylljan 

cl c, persona l ens rekrytering sam t el ess m i litära och tak t i ska 

utbil d ning, yarjämt c <lcl förl.Jercdcr fo rm a tion ernas mobi lise

r-ing. Gcncralinl•endenltJren h ar att handlägga t el<n iska ären

den, luftfa rtsfrågor och teknisk fl yg utbildning samt admini

stratha ärenden. De nsamma omfalla r tekni ska cl cpartemen

Let, luftfarlsdepartemL'nkt och arlmin islra tiYa departementet. 

AY dessa ~ir del förstnämnda fönlclal på 9 .sek l·ioncr för hanr1 -

l;·t""l1ii1" av frå"or rör-ande Jl y\!I)lan, motorer, bestyckning, 
...: bb n · n ........ 

radio och eleklricil c t, fotog rafering, aerodyna m iska försö k 

m. m . L ufl fartsdcpartementd oml'altar l re l>yråer med upp 

gift alt ha ndhigga ärenden ri)randc luflfarl oc h luflhamnar, 

racliot,elegraofi och meteorologi samt skolor •för teknisk flyg 

ut-bildn ing. Administratin1 clcparlementel sluliigen behand

la r .fön all!)lingsfdgor, tvistemål, kontrakt, pensi oner m. m 

och arhela r pä ~byråer. Enligt ut färda d e hestiimmclser skall 

rm la let flygutbildade oH'iccrarc av olika grader f rån elen högst a 

tHl d en lägsta omfa tta 72G of1'iccrarc. Anta let för närvaran <L' 

i frcclstid rus lade fl ygformationer skall enligt i juni 1H23 u t

färdad heslämm elsc uppgå till 1 eskader, 3 divisionskomman

Llon, li gr uppkommandon, H l'lygplangrupper, -± sjöflygpb n

gru ppcr, J grupp lul'lskcpp, i flygskola, 1 speciell flygsl<ol ~1 

cch J dep[tt'r. Lufl1fartygslyperna s kela u tgöras a\' j akt-, nal l-
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och dagbombarclcrings- samt spaningsflygplan, motsvarand e 

typ er sjöflygp'lan sam t lulsl,cpp. Antalet flygplan m. m., 

ehuru för närvarande r elati vt Yäl lillgodosetl, .skall dock kraf

tigt förstärkas, varyirJ sä rsk i lt dc marina luftstridskraf

tern a ·torde komma atl ökas, vilket med hänsyn till Itahen s 

mil i lärgeografis1{a lä ge .synes vara synnerligen ange lägd. 

Angående organisationen torde man kunna göra d en er

im·an, aH, enär p ersonal·cn ule s lu t~mde komm er aU rekryteras 

cNrekt ~ill flygvapnet och ut•lJildas vid d es s skolor , elensamma 

sannoli·l<l ej kan komma att bibringas <l en sjömi litära utbild

ning, som måste finnas hos den för dc m arin a luft.s.trids

kraftema avsedda personalen, för •atl flygvapnet ska!.! ,bliva 

flott an till ve rldigt gagn. l\löjligt ~i r all Yid elen i Livorno lin

rättade flygakademien utbildningen, som är avsedel atl bliva 

treå rig, kommer att så ordnas att även elen marina utbild

ningen blir tillgodosedd, men synes liden härför vara för 

knappL tilltagen. Då närmare uppg ~ft e r hät'utinnan ej före

Jigga, är svårl att härom bedöma. Emellertid tol'de icke va,ra 

uteslutet att fr'ildioner liknande dc, som förekommit i Eng

land, ~ivcn här skulle lull1mt uppslå m e•llan marin och luft

vapen. 

Vad sl utligen Förenta Slalerna beträffar ~iro armens -;aml 

marinens och kustförsvarets fly gväsenden s-edan sommaren 

1921 organiserade var för sig. Armens flygväsende har d ii r

vid inom armen erhållit ställning -såsoiJil självständigt vap-~n

s.lag vid sidan av infanteriet, artilleriet, lm-valleriet och ingen

jörtru-pperna . Personal s tyrkan uppgår, ofTicerare inberäkna

de, till 8,500 m·an. "The Ar.my Air Se rvice" 'är i takti skt av

seende uppeldad i "squadrons", vilka hes tå av 3 "flights" om 

6 f lygplan, motsvarande ett infanterikompani. Administra

tiva enheten är "the gro,up", bcståcn<le arv 3, -± e ller 5 squa

clr.ons; 3 eller flera "groups" bilda en "wing" och 3 eller fl era 

'\vings" en "Air brigacl c". l fredslid ~ir personalslyrkan r e

duc-erad men med krigsorganisati onen orclna<l, S•å aH vid mo

lJilisering i d ensamma omedcJbarl kan ingå flygp ersonal frå n 

'Pidskrifi ·i Sj öviisendet . Ii 
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"the Nationa1l Guard" och reserven. Enligt 1922 års stat ut

göres armens Juftstridskrafter av ,fö·ljande enheter: 

_1.' 1 edf'slyrka N :ctLion8l Reserv 
nuanl 

O:hseryations squadrons 
.J agar·e s q uadrons ........... . 

Strid:s squacl rons .. . 
Bombarde1·ings sqrnadrons 
Sbabs squadrons ... . .. . .... . 
Flygparkavdelningar ...... . 
Ballon'g kompanier ... . .... . 
Lu:ftskepp kompanier .. . . . . 
Aerodrom kompanier .. . . . . 

Foto-avdelningar 

9 
4 
4 

4 

3 
;) 

4 

11 

3G 

7 

3G 

35 
6 

73 
52 
24 

7 

37 
G3 
20 
21 
74 
32 

Summa 

118 
5G 
28 

4 
7 

47 
104 

24 
21 

120 
38 

Förbindelse-avdelningar ... 
Förent·a staternas .sex anneer äro sålunda vid mobilise

rin" avsedda att erhålla tillsammans 816 ai1rsquadrons, a\' 
'IJ~a dock icke mindre än 562 tWhöra reserven och först vid 

Vl ... 

mob~lisering uppsättas, sannolikt med utnyttjande av Jfnv1ll~~a 
civila luftfartyg. För närvarande är fredsstyrkan dels _fol~: 
lagd m ed "l: st w in g" till Kelly Field i Texas och "2 :nd wmg 
till La

111
gley Field vid Hampton i Virginia, dels med_ "groups:' 

ooh f:Jygskolor till slöHela delar av landet samt till H~wa1, 
Panama och Filippinerna. Flygskolorna äro följande: forbe
r.edandc flygskola å B.rooks Field vid San Antonio i Texas, 

fortsättningsflygskola å Kelly Field invid samma stad,_ h~l
long- och luftskcppslwla å Scott Field vid Belville i Ilhno1s, 
teknisk skola å Chanute Field vid H.antoul i Illinois samt fält-

flygskola å Langlcy Field. 
Marinens flygväs en d e ("U. S. Naval Aviation") lyder un-

der en ·särskild avdelning (B ur.ean of Aeronautics) i marin

departementet m ed en amiral som che1f. Nämnc~a. flyg~vdel
ning arbetar på fyra detaljer: mobiliseri ngs-, admlmstrall~,n~_- , 
materiel- och utbildningsdetaljerna. "Aircraft .squadron ar 
här både den taktiska och administrativa ·enheten i alla ma

rin'a ,flygoperationcr; den består av 18 sjöflygplan och är upp-
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delad i 3. "divisions" om G flygplan i varje. Flyplanen be
nämnas och märkas efter rleras nummer inom the squadron . 
Sålunda betyder 3-F-5 flygplan n:r 5 i 3:e fighting-squadron. 
Sommaren 1922 omorganiserades ma,rinluftstridskraftcTna oci1 
uppdelades i två huvudgrupper "aircraft squadrons, scouting 
fl,ect" och "aircraft squadrons, hattle fleet". De förra utgöras 
av l :a spaningsplansquadron, l :a -torped- och bombplan 
squaclron samt 1 :a ballong squadron. Battle fleet aircraft 
squ adrons äro följande: 2 :a torped- och bombplan squadron, 
1 :a, 2 :a och 3 :c observationsplan squaclrons samt 1 :a, 2 :a och 
3 :e ja•ldplan squadron•s. Följande flyg,st,ationer, flygskolor 
m . m. voro år 1H22 organiserade: 

Flygstationer för fleet a1ircrafts: San Diego ( Kalifornien), 
Hampton Hoads (Virg inia) , Coco Solo (vi d Panamakan.alen) 
och Pearl HariJour (Hawai). 

Flygskola i Pensaco>la (Florida) och mcl,anikcrskola i 
Great L1akes ( Illinoi s). 

Bevakningsflygstationer: Chatham (Massachusetts), Cape 
May (New Jersey) och Long Island (New York). 

Försöksstationer m . m.: Anaeostia 'för flygplan, Lakehurst 
(New Jersy) för luftskepp, Philadelphia för flygpl•antillverk
ning, Newport (Rode Island) och Dahlgren (Virginia) för tor
pe cl flygplanförsök. 

Försök pågå vid dessa stationer med förbättringar av 
katapulter för flygplans start ,från och anordningar för deras 
lan dning å fartyg ; tillverkning a v m etal]lflygplan; fönsök med 
ol ika slags flottörer och jaklsj öf1lygplan, varvid jämförande 
för sök göras med ensitsiga flygbåtar med skjutande propeller, 
flygbåta·r med centralfl.ottörer ; fl ygplan och .sjöflygplan för
se dela m ed flot·törer och dra.gande prope'llcr; försök med amfi
bi-ef lygplan för landning på 'både sjö och land samt experi
ment med Handiey-Page patenterade "sloilted wings". 

Personalstyrl,an uppgår till 5,226 man, varav 314 Jlygare. 
Un eler 1922 l·ever eraclcs omkring 300 flygp·lan samtl5luftskepp 
cch ballonger, under tillverkning voro omkring 200 flygplan . 

.. U. S. Naval Aviation är det enda fl ygväsende, som för 
narvarande bygger luft·skepp av större typ, nämligen 2 Zep-
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pclinare, en i Phi·ladelphi·a (Z R l) och en i Friedriehshafcn i 

Tyskland (Z H 3), Yilka v~tntas färdiga inom närmaste tiden. 

I Förenta Slatcrnas flotta ingå d"öljande flygtransportfar

iyg: Lexington och Sara:toga, L d. slagkryssare under föränd

ring för transport av 50 flygplan; Langley (1 9,000 ton) l'ö1· 

it4 flygplan därav 10 torpcdflygplan; och \\Tright (14,000 ton ) 

för 6 Jasla ballonger. 
Förenta Statcrnas kusttförsyars flygväsende är samman

fört under benämningen "U. S. l\Jarine Corps Avialion". Dess 

omfattning är ännu obetydlig och utgöres av: "1 :st aviati·on 

group" i Quantieo i Virginia bestående av 3 :e observations

plan squadron, 1 :a jaktplan squarlron och 1 :a 'ballong squa

dron; l :a observationsplan squadron å Santo Domingo, 2 :a 

d:o i Porl au Prince (Haiti); l :a spaningsplan squadron å 

Guam saml flygstationen å Parris Island i Syd Carolina. Pcr

sonalstyr'l<an uppgår till GO officerare 752 undcrolTicerarc oeh 

manskap. 
Uppgifterna bcträn·ande Förenta Sta lcrnas luftstridskraf-

ter, ävensom en del av dc öniga i det föregående lämnade, 

iiro hämtade ur Janes All the Worlds Airera:fts för år 1923. 

Dc hava här tämligen detaljerat återgivits, dels därför atl 

Förenta Statcrna torde yara bland de få stater, för vilka till

förlitliga uppgifter angående flygväsendet lämnats, dels eme

dan dess marina ·luftstridskrafter, frånsett det stora anta let 

olika konstruktioner av flygplan, som :förel<Ommer, för när

varande torde vara bl·and de bäst organiserade, disponerand e' 

den talrikaste marina flygmat erielen. 

Såsom framgår av den här i korthet lämnade redogörelsen 

för 'Juftstrids'lnaflcrna i en del länder, har inom flertalet av 

<lcsamma under senare åren pågålt ett omfattande arbet e för 

nämnda vapenslags organisation och utveekling. Härvid hava 

två tillvägagångssätt kommit till användning, .antingen med 

armens och marinens lufitstTidskraft.er åt1skillda, ingående i 
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resp ektive nämnda försvarsgrenar, elle r luftstridskrafterna 

s·ammanförda t ill ett gemensamt sj~ilvständigt flygvapen vid 

sidan av dc båda andra vapen:slagcn. \'ad d·et marina flygvap

ne t beträffar har man dän-id inge·nsliidcs ~ med un·dantag av i 

Förenta Slatcrna ~ lyekal's l1·1lgorlose marinens krav på ett till

räekligl a>ntal välulhi!cladc flygl'ormalioner. Anledningen här

tiH torde vara , aH i llc länder, där skillda flygvap en äro orga>ni

se1·a<tl e, m an icke, utom i nys·snämnda sta ter, hart råd att 1 an

sla,gen till marinen inrymma tillriiekl iga medel även till. marin

flygvapnet, under dl'l alt, där sjiilvstän.cl•iga flygvapen förekom

ma, m a'n dels gjort en fclaktig :wvägning vid flygformationer

nas fördelning mellan arme och marin , dels näslan helt och 

hållet förbisett, att en ma rinf,lygarc för att bliva till Ycrkligl 

gagn för flottan m å sl c nua sjömän och h esilla sjömilitära 

kunskaper och crfarcn·helcr. 
Vid organisationen av för yftrl ,försvar avsedda htftslrids

krUJftcr synes angeläget vara atl med erfarenhelerna från 

andra länd er söka så ordna, att nämnda missförhåBanden i 

möjligaste mån undvikas. 
Hiirför erfordras atl först han1 klargjort dc nppgifler, 

som höra tillkomm a etl fiir Yårt försyar avpa·ssa·l flygvapen 

dels i dess egenskap av hjälpYapc n till resp. armen och mari

n en, dels Yicl utföran det av självs tändiga. ,för etag. Angående 

de uppgifter, som tillkomma flygvapn e t såsom hjälpvapen till 

a·rme och marin, torde ingen tvekan .förefinnas, vilka som höra 

utföra dem. Allmänt erl<ä nt torde också vara, att härvid krä

ves särsldid utbildning, alltefter som samverkan skall äga 

rtNn m ed det ena eller andra yapcnslaget, ävensom att denna 

specialulbdcl ning ~ir så omfattande, att den nödvändiggö.r .flyg

vapnets uppdelni ng på en särskild för armen och en särskild 

för marinen aYscdd del. Däremot föreligger mången gång 

tvekan om, huruvirla och i Yilken omfattning e tl självständigt 

luftförelags utförande ·bör tiHkomma armens eller marinens 

fl ygvapen. Sådan tvekan råder icke belrätTande det självstän

diga lufllorpcclanfallel, luftbombanfallet och den strategiska 

luftspaningen till sjöss smut sjögränsens luftbevakning, vilka 

samtl iga för etag tillkomma det marina !flygvapnet, och ej hel-
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ler i Jråga om luflbombanfallel och den strategiska luftspa" 

ningen liH lands samt aYslåendet aY luftanfallet i inlandc'l, 

vilkel allt åligger anneflygvapne t att utföra. För ett land mrd 

Yårt luftstrat egiska läge har cl~iremot tvel< an uppstått, clc1.s i 

vilken utstr~iclwing Juftbombanfallet över haYct bör tillkomma 

den en•a eller andra delen av flygvapnet, dels huruvida i vårt 

kustområde luftanfallen slwl a bekämpas av arme" elle r m~

rinflygvapncl. Härutinnan syn es rikligast a lt bombanfallet 

öwr haYel bör tillkomma marinflygvapnel, men alt härvid, 

enär antalet härför lämpade sjö1flygplan mången gång kan 

vara otillr~ickligt och då anneflygvapnets bombflygplan i ' ;is·:;a 

fall ej torde lwmma till användning förr än invasion ägt rum, 

förshirkning bör ]<unna erhållas från armCl'lygvapnet. Här 

kan sålunda samarl;ele mellan dc båda flygvapnen bliva erfor

derligt. :\fcd hänsyn till att jaktlandflygplanen i allmänhet 

torde äga större manöver.förmåga än jaktsjöflygplanen och 

tillgången på personal himpad för ren flygutbildning är större 

vid armen än vid marinen, synes •vidare avs•låendet av luft

an f a Il i k u slområdet i re ge l böra l illkomma ann6flygvapnet, 

viikel giYCtvis icke hindrar, atl marinflygvapnet griper in, där 

det 'finnes till hands och sjömilitär erfarenhet måste för enas 

med flygGirdighel, Yilkct ~ir fallet särskilt vid kustfästningar

na. ÄYen här erfordras sålunda ol'ln samarhete. När och i 

vilken utsträckning sådant hör ifrågakomma, torde böra hc

stänunas av högsta krigsledningen. 
Har det s ål u n da klargjorts, vilka u ppgi fler höra till kom

ma respekt i'\' c flygvapen, bör a vvägningcn dem emellan icke 

möla aYseY~irdarc svårigheter. Återslår därefter att söka så 

organisera flyg\'apncn, all desamma äro i stånd tillhandahålla 

för krigföringen lill lands och Lill sjöss samt i luften behöv

liga, väl utbildad e flygformationcr. För atl fyHa denna forc!

ran måste organisationen dels kunna åvägabringa för nämnda 

olika slags krigsföring väl avpassade och utrustade flygplan . 

dels åsladlwmma .för dessas anYändnin g und er ol ika förhål

lanelen Yäl utbildad personal, dels slutligen bibringa denna 

personal äycn för förut nämnt samarbete erforderlig ulbil cl-
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ning. Detta häm·isar å ena sidan till organiscranclel av sär

skilda för samarbete med respeklive armen och marinen spe

ciellt utrustade och utbildade formationer, sammanförda un

der Yar sin med krigföringen lill lands respeklive lill sjöss 

förtrogne chef, å andra siclan iiYen till alt i organisationen 

införa en gemensam ledning för åstadkommandet av rlct förul

närnncl a samarbetet de båda flygvapnen emellan. 

Kunde medel disponeras håde för alt göra för vårt för

snu aYscdda arme- och marinflygvapen var 1för sig tillräek

Jigt starka att under alla förhållanden Jylla alla dem tillkom

mand e uppgifter och all organisera för vardera vapnet härför 

hehöYlig öve rl edning, såsom i Fiirenta staterna ~ir fallet, då 

för elåge ingen lvel<an att lämpligast vore även för Yårt för

svar organisera två särskilda flygvapen. Nu ~ir så icke möj

li gt och då tir, så vitt efter ingftenclc undersökningar kunnat 

u trönas, slörsta sannolikheten för all fördelaktigast kunna 

u tnyllja de medel, som kunna aYses för flygvapnet, att orga

nisera ·delta såsom e tt frisl åen de vapen vid siclan av armen 

och marinen i fred unclcr·sl~illl en direkt uneler Konungen ly

dande chef i spetsen för en sjäh'stänclig flygstyrclse. Detta 

dock un eler Jöruts~ittning, dels all clella frislående flygvapen 

Uppdelas på Cl1 armef!ygkår, beslående •llll\'Urlsakligcn av per

SO na] från armen, och en marinflygl<år, med personal huvud

sakligen från marin en, vilka l< ~u·ers sammansättning i fråga 

om såviil personal som materi el av statsmyndigheterna be

s tämmes, dels att i krigslid flygformationerna understäHas 

arme- och marinbefälhavare enligt mobiliseringsplanen och 

att dc olika flygformationernas användning i övrigt bestäm

m es a y högs la krig.sledni n gen efter föredragning av general

s tabs- och marinstabscheferna. 
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Karlskrona. 
örlogsstationen och staden. 

l'Circ rlrng l1 >dld i S .i öttnlll'rofficL' rs:; iillskapC'! i Knrlskrmu lll'n 17 

dl'CC' mlwt· HJ:2:3 H\ flngg;Jdillcrikonsbpcl g A. T..jun.r;bel'iJ. 

Vid föredragets utar'betande .hava stått till förfogande en 
del tryckla arbeten av Sjöberg, Gynther, Ernst Holmberg m. fl., 
vilh:a hava använts i särskiH hög grad vid avfattandet av den 
korta historik över Blekinge, som här följer ävensom i övrigt, 
där så lämpat sig. Därutöver ligger till grund för föredragel 
anteclwin.gar av mig gjorda i Riksarkiv,et, skeppsholmsarkivet 
i Stockholm, Fil ollans arkiv och krigsrättsarkivet i KarlsJuona 

samt i Blekinge museum. 

Blcekinge, vår sköna och väna hembygd, har av allt a!t 
döma varit berbodd seelan urminnes licl·er. Enligt uppgift aY 

våra gam'la hävclalecknare tillhörde d·etta lanelskap svenske 
konungen Gorr eller Gore av fornjoterska ätten redan omkring 
år 200 före Kristi föd else. D en engelske hävdatecknaren 
\Vulfstain', vilken levde på 800-talel angiveT att vid sagda lid 
tillhörde Blel,ing Sveon, d. v. s. de svensl<'e. Efter Ragnar 
Lodbroks död omkring år 800 delades de nordiska :lä111clerna 
emellan hans ·söner, vanid det synes ovisst huruvida Blekin<gt' 
tilldelades Björn Järnsida, el. v. s. bibehöUs under Sverige, 
eller tilldelades Sigurd Ormöga och därmed överläts till Dan
mark. Ett är emellertid säkert, då under Erik Segersälls re-
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gering gränsen mel lan Sverige och Danmark utstakades föll 
Blekinge på Danmarks lott. Brömsebäck torde redan då han1 

utsetts till gränsskilnad. Då Erik Segersäll ej långt däreHer 
intog Danmark kom Blekinge åter under Sverige, men under 
Olof Skötkonungs lid kom konung Sven Otto Tveskägg om
kring år 1,000 i be si ttning aY sitt fädernesland, varmed äwn 
föiljde Blekinge. 

År 1212 blev Blekinge ett danskt hertigdiime, i det all 
danska konungen vYaldemar II förordnat, all efter hans clöd 
sonen, hertig Knut, där skulle hliYa rådande. 

Sedan B1cl<ingc år 1320 pantsatts för en summa av 8,000 
m ark silver undergick Skånc ungefär samtidigt ett liknande 
öde. Då emellertid panhnnehavaren behandlade skåningarna 
iHa, gåvo de-ss'a s·ig år 1332 under svenske konungen Magnu 3 

E rikssons välde. Som panlinnebavaren, gr·eve Johan av Hol
stein, ej var villig sälja sin panträtt, inlöst e konung l'dagnus 
Skåne, Halland, Blekinge, Lisler och Ven för 3J,OOO mark 
lödigt silver. All l i allt uppgick lösen6umnutn till 70,000 mark 
celler ungefär 17 tunnor guld eller 280,000 riksdaler, säger Sjö
berg. Den ay honom anYäncla beräkningsgrnnrlen lorde emel
lertid ej vara r iklig. Enligt en annan, mera säker beräk
ningsgrund utgjorcle dessa 34,000 mark år 1825 icke llJindre 
än 3,091 ,7 82 r dr. 39 s k . specie, y j ike l, om pen ni ngYärdets fall 
medräknas, skulle f. n. utgöra cirka 30,000,000 kronor. Sven
ske konungen ägde dock härmed endasl panb·ätL Lill ifråga
varande 1landskap, men på nyåret 1341 avträddes till svenska 

~~ronan för evärdliga lider alla de dansl<a länder, som lågo 
oskr om Öresund, således även Blekinge. 

Denna ny å r s gå va fick Sverige i n le länge behålla. Redan 
1,360 överlämnades I31ekinge till danska konungen vValdemar 
IV och Ia111dskap et förblev sedan under clan;skt välde ända 
till delsamma genom freden i Roskilde den 26 februari 1658 
kom under Sverige . Dock ,hade detsamma under denna 300-
årsperiod vid några tililfällen under kortare lider lytt under 
svenska kronan. 
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Sedan freden i Roskilde har Blekinge oavbrutet varit 

förenat med Sverige, och dl'L skulle vara intressant att se d en , 
som numera skulle Yåga påslftcndet, alt hld<ingen inte ~i r lika 

god sYensk som någon. 

Emellertid ha ju danskarna vid ~tlski lli ga tillfiil lcn sökt 

å tervinna pt·ovin sen, men misslycl<ats. 

Under Syeriges krig med Danmark på 16 70-talct kom 

konung Karl XI tämligen snart till insikt om behovet av en 
örlogshamn, mera sydligt belägen än den hittills använda -
Stockho]m. Tack vare de svåra isförhållandena i Stockholms 
s'kärgård kom den svenska örlogsflottan i allmänhet i sjön 
en - ja, mången gå,ng Hera - månader senare än elen dan
sl<a. Vilken ocrhörd fördel delta yar för den danska flottan , 
ligger i öppen dag. Den var cnvåldshärsJ.;:arc i Östersjön till 

den svenska [']ottan kom i sjön. 

Såväl 1676 som 1677 voro .en del minclrc örlogsfartyg för
lagda till Kalmar, men år Hi78 torde denna plats få anses 
som huvudstation för floltan. Ty den flotta, som den 9 juni 
sagda år avgick från Elvsnabben, kom aldrig tillbaka till 
Stockholm . Genom brev till Hans \Vachtmcisler gav konungen 
hefallning alt rlet skulle utrönas om icke flottan kunde över 
vintern !Jliva liggande i Kalmarsund, varigenom hon näst a 
vår knncle hörja "agera" flera månader tidi,garc än mn hon 
skulle förläggas till Stockholm. Därför blev ·också hestämt 
att under vintern 1678-1()79 skulle de största fartygen för-

1:1· un·as till Kahnar och dc mindre till Ronneby och Karlshamn, 
'bt'J 

men om isgången i Kalma:rsund skulJ.e bliva för S\'år, Yar det 
meningen att förlägga hela flotian till Karlshamn. Ä ven {\r 

167\J .förlades flottan lill del cirka en ha1lv mil norr om Kal

mar belägna Björkenäs. 
En sak yar således klarlagd. Flottan kunde icke vara 

förlagd .så ,långt i norr, som till Stocld10hn, utan alt därigenom 
förlora en högst avsevänl del av sin rörels'Cfrihel. På dL' 
söder ut belägna platserna ansågs flottan ,ej ligga i den säker
hel, som måste utgöra ett aY grunchiNkoren för flottans exi-
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stens. I Kalmar kunde en del ligga i skydd av slottets kanu
ner, men en stor del måste Jigga i närheten, praktiskt tagl'l 
oskyddad. I Karlshamn åter var utrymmet begränsat; dess
utom kunde fiollan där lätt blockeras och således hindras 
att utlöpa. Ronnelly redd var i saknad av några som helst 
befästningar. 

Redan dessförinnan hade man emellertid kommit till in
sikt om att en lämplig plats för anläggandel av en ny örlogs
hamn måste uppsökas och detta så långt sydvart ,som möjligt, 
p å det egentliga Sveriges kusi. 

Under detta sökande uppgives, av somliga, all greve Hans 
\\'ach:lmeister, av andra, alt riksrådet .Johan Gyl'lenstierna, 
redan år 1G77 kommit till tals med tvenne höndcr från Nätt
raby, vilka för sjöröveri dömts till döden och i avvaktan på 
domens verkställighet voro f~ingslade i Lyckehy. Dessa bön
der, vilka även uppgiyes hava varit bröder, åtogo sig att för 
elen händels~e nå<l för dem utyerkadcs, utvisa ett ställe där 
en myckel god hamn kunde anläggas. Sedan de erhållit löfte 
om nåd, utvi sade dc hamnen vid Trossö i Blekinge skärgård. 

örlogsstationen. 

I början av år 1()79 företog Johan Gyl'lcnstierna- Yilken 
var generalgm·ernör över Skånc, Halland och Blekinge - i 
sällskap med franska sändelJudet Feuquieres en resa [,ill Ble
kinge och hesågs då den plats, Trossö eller som den i gamla 
handlingar kallas Trolsöö, d~ir Karlskrona sedan anlades. Om 
besöket rapporterar det fra111ska sändebudet till sin regering: 
"Jag har återkommit från Pcsan med .Johan Gyllcnstierna; 
Yi hava sclt en bassin, betäckt av en lång och smal ö, i form 
av en halvmåne, som lämnar tvenne inlopp vid alla vindar 
och vilken kan rymma etl oräkneligt antal skepp i full säker
h et, med tillräckligt djup och utom kanonhåll från varje land , 
där fienden kunde fatta posto. Man vill byg,ga en stad diir 
bredvid på ett ställe, som är lätt alt befästa och ditflytta inne
vånare från staden Ronneby". 
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1 nonmher samma år be<sökles platsen aY Konung Carl Xf 

i still skap med J o han Gyllenstie rna, Hutger von Ascheberg, 

bröderna Hans och Axel \Vachtmeister, amiral Erik Siöblad 

och överste Erik Dahlberg. Själv skriver konungen härom: 

"November den 18 som var en l'isdag drog jag till Aspö,sancl 

och besåg min Hotta och sedan till den nya hamnen och s ~t 
till nallen elen 19 tjll Honnehy och åt middag i Skonkehof''. 

Vid d etta besök å TrOiSSÖ t ord e lwnungen hava J"atlat silt be·· 

slut, ty redan den G december 1679 utfärdades för Hans 

\VachlnH·ister elen inslruklion, som. gjorde honom praktisl<t 

lage t till flottans enväldige styresman, endast inför konungen 
ansYarig för sina å lgiirder. [ denna instruktion stadsfäs!e :'

\Vachlmeisters förslag om [lollans förläggning till Trossii . 

Amiral;il etskollcgium skulle fl y tta s till Kaillnar. Då förste. ~ 
i den för \Vachtmeister sa gda cl'ag utfärdade instruktion en har 

följande lydelse: "ör logsfiollan skall bliva liggande i KarJ..;

krona, vilken ort befunnits si1rdeles väl situerad och därtill 

uli en och annan måtto bekväm och läglig", lärer sagda dato 

ulan gens~igelse kunna belraklas som Karlskrona ör logssta

tions fö delsedag. 
Flottan skulle så ledes ,förläggas till Trossö. Vid liden 

för flottans [örläggning dil, ~i gdes ön av bonden \Vitlu s An

clersson. Sägnen f örmäler, nlt då konungen upplyst e Wittus 

Andersson om atl "Vi vilja. bygga en stad p å din ö, och lägga 

vår f'lotla där", \Vi tlus h ~ir lill svarade, att han ännu icke givil 

lov därtill. _N,är konungen då sade sig vlilja köpa ön, svarade 

honelen att ön ick e vor·e fal, el. v. s. icke till salu. Då \ViUn s 
fortsalle med sina kärva och orädda svar lät konungen ho·

nom förstå att han härför kunde mista huvudet. \Vittus an

såg emellertid härtill, att det skulle icke häller så lätt gå för 

sig. Det förmäles atl Willus Andersson blev insatt på Karls

lmmns skans; men har så varil fallet, vilket kan d ragas i 

tvivel, måste vistelsen där hava varit av korl varaktighet, ly 

a v ami ral·it etskollegiets handlingar för år 1680 fra m går, a t l 

\Vittus Ander sson var som viltne närvarande vid en ransak

ning inför sjörätten i Karlskrona elen 5 januari 1680. Under 
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d e l arhe lena med varvsanl äggningen påg,ingo, höll vViltus An

dersso ns hustru och dotter i hörjan marketenteri för arbe

tarna. Huruvida \Villus Andersson sålde sin ö ell er för den

samma erhöll annan gollgörelse lärer numera icke kunna 

med säkerhet avgöras. \Viltus Andersson ·avflyttade seder

mera med hustru och dotter samt bosatte sig i Listerby. 

Trossö sisla ägare ligger begravd på Nältrahy l<yrkogå rd, där 

hans gravslen ännu ä r tillfinnandes . 

Av gamla jordeböcker framgår all Trossö var belägen vicl 

gränsen emellan östr•a och Medelsta härad; elen heslod av 

"/ , mantal skatte och tillhörde Augerums by. 
Vilka p er son er som i äldsta tider varit ägare Lill sagda ö, 

torde väl numera l<nappasl kunna ·utrönas. Dock ~ir namne t 

känl på d en person, som för 400 å r tillbaka ägde densamma. 

Han hette Otfe Månssen. Hans fastebrev eller tingsvittne, 

som det då kallades, hade följande lydelse: "Wij eHerscriffm· 

han s hot h pell e torsön bi örn ska d e hi örn lassesen birge J on s- · 

sen thrwels jönssen esbor111 slime hans t:rwelssen klaruus jöns

sen Pelle monssen jon haagenssen lasse cliwrssen och manghc 

gothe m::en som bygge oc b o i Bleghung oc giör for Hlle witer

licht mz 1thett::c "·orlh nerv<e rend·is opn::e 1brefr att ofT e monsen 

på trossöe h aft" uer v::eri l her i n dom Bleghunghz landz l'ingh 

med sine gamle l<onge brefT, lyclendis, at trössceö som ligger 

hallladelen j mrelsta h er rit oe haiO'delen i östra hcrrit, hörer 

honom tiill oc hans sanna arfringer oc eJTter Jcommere, mz 

hue s lillegel se, som for :ne trössceö gaar tilligger h eller alT 

arille tid ti lleyet 'haffuer , som er Ager engh s:Jco-vv marck 

f1skenand, oc f:=egangh, med, holmer oc sli'ier som er thwendc 

panth e holme, mölleholm en s tummeholmen kongsholmen, oc 

Iange lind eholm en. At del saa a(T arille tid werrit hafluer , 

effl: er hans gamle konge brefTs lydelse, henge wj wort lans ind

sggle her nedenforre thelte worl oppne hren· Datum anno 

~1DXIII Hjorsbiergh wt ·supra.'' 
Sedan vet man icke vem som varit ägare till Trossö, 

förrän år Hi71, då bonden \Vittus Andersson var ågare till 

d~e nsamma. Hå rom förtäljer sagda års jordebok fiiljandr: 
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"Angerums socken. Skatteh emman n :r 7. 'Vittus Andersson 

på Trossö h aver mulbele p å fäladan på denna ö och Björk

holm en, till 12 s t. hosl<ap, som är ett lit.ct sund dä rifrå n var 

andra , varpå ä1r n ågo t ek·eskog. Item 6 st. holmar, 2 P ant ehol 

m a r, i\ löll eh olm cn, Stumh o,lmen, Kungsholmen, som ock bru

k as till mulbete för krcaturc'n och bemälda holma.r något ene

skog och få cl,ar. Dcssu,bom 8 sl. klippor, eHcr holmar, s·om 

kunna nytij.a·s till kalvbclc, jämte allehanda fi1skcri er som är 

väl belä gna ibland holm a·rna och skären uti havet håcl e liU hus

behov och salu a tt föryttra, utan surskog på ön till vedbran<l 

och gärcls clfång, samt uti allmånninge skog ollonsvin och nä

nrlöpande m ed aHa andra härlig- och nyttigheter att nytlj :l 

och bruka som la ndhoa rna , desslikes ängen av hårdvall och 

någon säll ti ng vid stranden, s lenig och bergig m ed ek esk og 

till 8 st. svin att beta när ollon bliver, dess jordmån består 

av grov sa ndjord m ed stenrör uti , taxcr. oft er instrukti onen s 

p u nk l löper till 

råg och korn .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H s p.*) 

i.ing till hö med änghagen . . . . . . . . . 12 lass 

"1 s hemma n tal. l daler 8 öre." 

H uruvid a ' Villus And er sson på något sätt varit släkt m ed 

här förut omtalade Olle Månssen och såmedelst bekommit 

T r ossö i arv, eller om han köpt ön, är mig obekant. 

Dc två h ä r nämnda ägarna till Trossö, tor de vara de enda 

kända. 

Hamnen, ävensom inloppet till den samma pliktad es år 

Hi7~) av amirallöjtnan t " rer ner von Roscnfclt. 

Ehluuväl konun g Carl XI i .greve vVachlm eis ters instruk

ti on av den (i december 1679 bestämt a t t örlogsflottan sku lle 

bliva liggande vid Trossö, var därmed ingalunda sagt att detta 

-;:· ) J t.unna = 2 spann = 8 fjll rclingar = 3:l kappa1· = 5G kannor 

5,!i00 kub.-clec. tum. 

Varje tunna om 32 kappar kallades •l öst måh och härtill lades 

såsom råga ..J. kappar för vete, r åg, korn, hal'l"e o r·h ärter. 

J-l spann var således = 7 tunnor. 
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konungens h eslut icke kunde ändras . Starka krafter Yoro i 

rörelse för att få flott a n förlagd till Kalmar, ävensom att alll 

framgent få hava densamm a s tation erad i Stockholm. 

Och då Johan Gyl lens tierna den 10 j a nuari 1680 avled , 

förlorade Trossöplanens förespråkare si t t kra ftiga s te stöd . 

Konungen var själv ick e säker på Yilkcn av de tre platserna 

som yar att för edraga. 

Emellertid b es löts att en s lad skulle anläggas på Trossö. 

Stad en , viLk en erhöll sina previlcgier den 10 augusti 1G80, er

höll namn et Carls Crona. 

Den 21 m aj 1681 tilltr ~id cl e ' Vachtmeis tcr sin befal lning 

som guyernör över Ka lmar län och Bleking, vartill han elen 

26 nove m ber lG80 blivit för ordn ad, huvudsakligen m ed avse

ende p å fl ot tans angelägenheter i Kalmar och Karlskrona. 

Den 25 juli 1681 r este Konungen fr ån Kalmar till Karlskrona 

för att beslut a om f lottans förläggning. Något beslut om flot

tans förflyttning till Karl skrona blev emell ertid vid det ta till

fä ll e icke fattat, utan frågan uppsköls tillsvidare. 

Den 10 september Hi81 utn ämnd es 'Vachtmeistcr lill ami

ralgeneral och högste befälhavare över örlogsflottan. Sanuna 

år gick l1an på eget b evåg m ed flottan - 23 skepp _ till 

Karlskrona . Han lovad e dessutom Konungen att till somma

r en 1682 h ava 30 fullt utrustad e 'örlogsskepp, bemannade m ed 

10,000 man sjöfolk , om han erhöll lillräckliga p ennin '"'medcl 

för varven i Karlskrona och Kahnar. Han erhöll då ;00,000 

daler silvermynt till skeppsbyggeri et i Karlsduona och till 

s_annna ändamål i Kalmar 250,000 sexdalers p låtar "vilka äro 

hka så många Riksdalrar". 

År 1683 uppkommo förv eckli ngar m ed Franlwike och 

Da~mark. l\Ian befarade då ett danskt anfall på Karlskrona, 

ty l Kungl. brev till 'Vachtmeister av den 8 juli 1683 h eter 

det att alla t eck en tyda p å att danska och franska flottorna 

had e för avsikt atl ruinera svenska flott an i Karlskrona. 

.. I det h emliga s ta lsråd, som konungen med anledning 

harav höll på våren 1683 förklarade Wachtmeistcr att han 

Ville hiibeh ålla flottan i Karl skrona och försvara' sig där. 



- 82 -

Amira l Gustaf Spa rr e, med Yilken h ela rådet förenad e s ig, 

Y•ille ha,·a flottan förflytlad lill Ka lma r, där d en samma kunde 

försvar as. Härom ÖYe rlad es ya rje dag u nder en h el vecka s 

lid ul an a ll man kom till någo t r esulta t. Följde n !blev slu t

l igen den all \Vach lm eis tcr ayJägsnadcs från råd sbor de t och 

hcfallde.s heg inl sig till sill gm·e~·nörskap i Kalmar. 

Seda n k onunge n i jul i m å nad nedrest till Karl skrona för 

att laga där befintli ga anläggn ingar i skärsk ådande hölls p [t 

skeppet SYeri ge "krigsrå d " med resultat aU konungen gay 

order om alt fiotlan sku ll e strax: avgå till Kalmar. Konungen 

clclac!e än en gång fl o ltan mella n \ Vach lmcistcr, Clerck och 

Sjöblad och lämnade icke Karlskron a förrä n elen 30 jul i 

oakta t he la flottan de n 2fi juli därifrån avseglat. Den 31 

juli l 683, då ko nun gen ankom l il! Kalmar, ankrade örlogs

flottan å redelen därs tä des . Den l a ugust i gicl< flottan i 

konungens åsy n innanför skansen i Kalmar. 

Flotta•n hade då uneler de tre n~irm as l e fiirflutna åren h a·fl 

sin station i Karlskrona. 

\Vachlmeister, vilken oför lrul cl arbe tat för alt flotta n 

sk ull e förläggas till Karlsluona, har sedermera tydligen icl\.•• 

Yari t syss lolös ulan med starl<a skäl visat k onungen svår ig

heten av att förlägga hela flottan i den trånga och grund 

uppfyllda hamnen i !\almar. Konungen börjar åkr bliva tve

hågsen. Rådet i Sloekholm anbefalldes att ytterligar e tagr 

und er överläggning frågan om Stockholm eller Karlskron a 

sku ll e yara huvuclstalion. Kalmar synes nu vara a lldeles u r 

räkningen utom möjligen fö r en mindre de l av flottan. 

I september månad samma å r avreste konungen å ter li J, 

Karlskrona efte r att en he l månads tid hava u ppehållit sig i 

}\.almar. Ehuru r å det p å det ivrigaste tillstyrkt flott a n s åte r · 

flyttning till Stockhol m blev därav intet. I ställe t ulverk adc 

\Vach lmeislcr konungens medgivande att de 2 avdelningar a v 

!'lottan, som stodo u nder \Vachtmeister och Clerk, fingo åter

segla t ill Karlskrona, vilket även skedde den 16 novemhcr 

l G83. Den tredj c avdel ningen 1.mder Sjöblad lades i vinter 

kvarter Yicl Björke n ~is , strax norr om Kalmar. 
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Ännu om vå r en och somm a ren 16R4 var man oviss 
0111 

kriget siwli e utbry ta . Flottan la de ut m clla 11 I' . 1 1 
. .. ~ungs 10 men 

Drottmngskar ; en avd elning av h en n e förlades även d etta år 

i Kalm ar. Så sen l som i a ugus ti l 684 förbjöd s Wachtmeister 

strängeligen all lå ta el e n i Kalmar för lagda delen av flottan 

åte rgå till Karlshona. 

Ännu var del ick e d efi ni tivt hestämt var fl a tla n s huvud-

s tyrk a skulle f'J. 1·· o l G 
.. . ' ( r a gg as. Ar 88 uppblossade å ter striden 

harom. Ami ra l C!erck, Yil ken nn· JandshövclJ· 11 rr 1
· J' I l 

.. ... · o ~a mar oc 1 

hefalh aYarc Jo r en avdelnino av flotta 11 y t•l,ad tl , 
"' · < , H c a (tenna 

s.kulle h a va sin huvudstation i K·1 lm ar Ge 1·10 
l · t 1 ·· 

• 
< · • 1 n1 VJ S en 1arom 

slo'l clc h an sig i . förbi ttring från \Vachlrneister och lwm så-

l und~ alt åter sluta sig t i Il Sj ö blad, yjJ ka båda därför år H588 

uppgjorde förslag på fl o tta ns förcl"lnincr j 3 a · . 1 f' l 
, • . , • , 

v , • c 11111 a s aggor , 

hoarlsl ... t ~.n a, ha lm ar och Slockholm. Konungen beslöt nu alt 

sasom tonil uppskjuta Jt wd frårrans a vo·ö ra11 c] c t ' ll l 1 
o •o . . . . o . b < J (ess 1an 

a nyo fatt J Kalmar och Karlskrona hu·1 F; rse 11 ]1ete · ·· 
•• • . • .._ c: oc ao ::. rna 1 nar-

ma re ouon sllde Den 31 · r 11'88 1·· 1 · 
o · • JU I J an anr c konungen till Kal-

n~ ar . ~ft.er åts!<i lliga jaldrcsor på ölancl gick h an elen 10 sep

lrmbeoi 1.b88 fran Otlenhy med slupen Fama " till Kristianopel 

och sa td•l Lvck ehv Yar~s t ,· t ,. J 

• . ,. • .1• ' 'J or::o s upar och res te dä rmed 

II l! Karl skrona". Den l l september l og han i hetra idande 

\'a i~YSan~ägg~Jingen, vil ken då blivit f lytlad frå n Tyskbryggare

~Jc tget ttliT Lind h olm en, de påbörjade nistningsYei'kcn å S tum

lOlm en, httngsholmen och Drollningskär, Amiralilelskvrkan 

de l r . l l · . . . .J < . , 

1PP ut c a -tonohusen ·och u tvecklingen av stade ns lJebyu-

ga nd e, vanned a llt han hlcY särdeles IJela" t·cn H b . 1·· . "'1 
. · · an es mnc c 

SJg där.för också nu oålerl<aJJelioen för flottans h dl" : 

Karls kr :· . , . ' . o . U\'LJ ag0 t 

. ona, om el\ en en a Y-dem tng a y densam m a for lfarandc 

blev h ffnaude i Ka l '1" 11 f"'J'd 
<>o < mar. . J u J härav blev även amirali-

tetsl< o llcgi um fö lj ande åre t fl ytl~ll från Kalm ar till Karl s-

krona I alJ ···! ,o rJ o Go3 
s . . c .ll manac a r ] n. hade l<Olkgium flyttats fdn 

Iockholm tdl Ka lma r. 

Den stora frå<Jan o1 f'J t'· 1··· ,.. · 
lif ter o • • .: .n n . . o .an s or aggn m g Yar så lunda 

10 a t s sli .d cJ, konungens ,·ac kl and c [ts ikler och ola li ga 

1' iclskTi[t i Sjijz·r'is cwle!. 
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motarbetningar lyckligen avgjord, och Vlach tmeistcr gick 

alltså segrande ur elen långvariga kampen. 

Men ännu så sent som år 1722, el. v. s. 25 år efter Carl 

XI: s död, före'kommo tvister om örlogsflotta n s kvarblivaride 

i Karlskrona errlcr dess återflyttning till Stockholm. Bevekfl

scgnmderna v oro enskild avund, vinstbegär och fördom <n·. 

Erfarenheten v i tsordade emellertid riktigheten av Carl XI: s 

åsikt. Man hade uneler dc senare krigsåren uneler Carl XII 

kommit uneler fund med att flottan från Karlskrona inträll'ar1 e 

i stockholmsskären lika tidigt, som dc från Stockholm kl ar-

gjorda skeppen. 

På elen i K·a·r'lsk•rona uneler frihcNe Licwcns O'rdförande

skap nedsatta kommissionens förslag bestämde regeringen år 

1722 .att örlogsflottan för all framt·id skulllc hava sin station 

i Karls'krona. 

Varvet. 

Det försla örlogsvarvet anlades på östra sluttningen ay 

Tyskabryggareberget med stapelbäddar i elen s. k. .kyrkogårds

viken. Redan i oktober 1679 funnos å detta varv brobänkar, 

rcpslagarebana, torkhus, ankarsmeclja, artilleri- och tyghus, 

takel- och magasinsboclar, bageri, proviantmagasi-n m. m. Se

dermera byggeles en mur mot backen. Varvets anläggning 

på denna plats lO'rde hava 1berott därpå, att man ville draga 

nytta av elen utmärkta skog, lämplig till skeppsbyggnadsvirkc, 

som fan:ns såväl på Wämö som 'irakt·en däromkring. Hbirf5r 

talar elen kungl. föror-dningen av den 29 mars 1680, vilken 

förbjöd skogshygg.e en mil nära Kadskrom-t. 

Den 14 s·eptember 1686 var en särskild bemärkelsedag . i 

detta sladcns äldsta varvs histuria. Då lopp nämligen del 

första i Karlskrona byggda skepp av stapeln. Det var 80-

l<anonskcppet Karlskrona, som då sakta gled n ed i sitt rätta 

element, säk·crligcn hälsat både med kanonsalut och taktfasta 
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hurrarop. Genom kungl. resolution den 21 oldobcr 1694 be

s tämd-es alt sk•cppet Kar+skrona däreftCil' ·skulle kalJ,a,s Göta . 

~ett.a är tyc~J igcn anledningen till atl man i gamla handlingar 

fumer uppgrYet att det första skepp, som byggdes i Karl·skro

n a, lw llades Göta. 

År Hi85 .funnos å van-eL vid Tyskabryggareberget icke 

m indre än 44 st. timm ermans- och hantverkar-ehus, vardera 

lämnande lJCslii.llc till 2 a 3 "l1J'onel·1a" Dcss
1
·
1
t
0 11 

ft o 

· ' n · · " l . Innos o 

verkstäd~r och bodar, ett "amiralitetshus", tvenne staplar atl 

bygga storre skepp på, lvenne brobänkar med hammarband 

vä l försedda, att därvid kunna köl.hala såväl stora som små 

skepp, .varjämte övriga för ett varv nödvändiga utrustningar 

voro {{lOrda. Men redan vid denna ·t~dpunkt hade vitltwo·its 

åtgärd er för v~~rvet_~ flyttande lill Lindholmen och den pl:ts, 

s~~~n nmnera a•r kand under benämningen "gamla vat·vet". 

l"or ~etla senare varvs behovvororedan då, d. v. s. år 1685, 

uppforda 9 ~.l. tiuunennanshus, en materialbocl, en smedja, 

en byggnad for apotekaren, en ba,rack, två badstueror en bycrrr_ 

. f" o 
"' ' "'"' 

n_.~ng or malaremästare Clacs Dam, två bagarehus, ett hus 

f~r skallmäjblås~~_'e, tr-e _P''ovianthns, två corps dc garde på 

Lmdholm en, ntrJamte Lmdholmsbron var färdig. 

~r. 1 G92 _var Lindholmsvarvet färdigt och sagda år lopp 

det for sta dar hyggda far tygel, 50-l<anonskeppet Pommern. 

av stapeln. 
· 

Åren Hi92- 1G93 uppfördes repslagarebanan å Lind

h olmen. 

I en hilaga •till amiralitetskollegii underdåniga 1berättel·se 

den 7 oktober 1697 finnes anförl: "Och som seelermera blev 

res 1 · t 1' 
... 

0 
vera at l lollan skulle läggas mellan Lindholmen och 

SJa lva staden , blev där genast inr~ittat •ett varv insläncrt mecl 

ett b .. d . ' "' 
,,·a ptanl<, varpå är byggt en knpital stapel fylld i sjön 

Sedea:mcra mc-d pålar och hammarband så väl förbundne, at; 

han rcl'e l '1 · b .· · 
'- <.c n s1g eg1va ; en c!Jto stapel på fast grund anlagd. 

År 1697 
Karlskrona: 

var kronan ägare till förljande inrättningar i 
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1l varvet: 

2 skeppsstaplar; 
4 brobänkar; 

bro, från fasta landet till Söderstjärna, l,GOO alnar lång. 
15 alnar bred; Yi<l denna bro ligga skeppen [astg.i orda; 
stor ankarsmedja av korsvirke med 5 ässjor ; 

(i smedjor med l ässja vardera; 
3 slon1 och 6 mindre hus av limmer, dessa g hus brukas till 

verkstäder för kompassmakare, glasmästare, målare, segel
sömmare, snickare och skola för skeppspojkarna; 

1 o hräclboclar till ringarekammare, kölhaln~ngsboflar, hlock

makareyerkstad 111. m.; 
capita] tackelbocl, byggd i sjön på pålar, 104 alnar lång och 

25 alnar bred. 

På Lindholm en: 

bod av korsvirke till sli lagens fön·arande; 
reparehan a, 500 alnar lång u tom husen, 15 alnar bred och 
30 alnar hög, grunden är murad g kvarter bred, så att när 
så .behagas, kan byggas på av sten; i banan spinnes med 

7 hjul; · 
stenhus vid ena ändan av banan för förvarande av hampa ; 

huset är 2 våningar högt; 
2 corps de garde, vardem med 2 rum; 
1 artilleribod, 2 våningar hög; 

bredskjul för arti lleriefl' ektcrs fön·arande; för öHigt ~i r 
påtänkt att anlägga en art•ill er igård i när-h e ten av amirali-

letskyrl<an. 

På Söderstjä rna: 

capitalt torkhus av tegelsten, 2 våningar högt, 60 alnar 
långt; corps de logi 20 alnar brett, flyglarna 25 alnar med 
.i}trnugnar, vardera av 20 skeppunds vikt. 
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På Slumholmen: 

stor hrädbod för tunnbindareuppbördens fön·ar in g; 

För sjöartilleri et: 

1 hu s av limmer till kvarler för hel j änle, inneh ttl lande :) rum ; 

1 O bodar; 
artillerismedja av hräder; 

1 sm erl j a ay gråsten; 
2 Jaboralori estenhus; 
l corps dc gardie av limmer. 

På Björkholmen: 
·baracksjukhus av limm er; grunden är så murad all lll!set 
kan påbyggas a y sten; 

3 hus av timmer, vi lka bruka·s till apotek, mönstringshus, 
för fältskärerna att förbinda i m. m.; 

l hus av timmer varuli är tvenne badstugor och en kam
mare till de sjukas badande och kurerand e; 

2 större brunnar. 

Utom varvet: 

1 corps de "guarcle" vid "Norra bron"; 
1 mindre dito vid Borgmästar-ebryggan; 

43 hus eller rum av ti·mmer med torvtak, som transporterats 
från \Vämö och uppsatts ntom varvet för inlogerande av 
timmermä n och hantverkare; 

1 hus av timmer, varuti skal·lmejblåsarna eXcercera och deras 
instrument förvaras; 

l dito av dito 2 våningar högt, som brukas till kommiss
k ammare (köpt från privat person); 

l dito ay dito, 2 våningar högt, som brukas Lill amiralilets
hus samt kvarter för bet.jänte (köpt från privat person); 

l guvernementshus av timmer, 2 våningar högt; 
1 därtill hörande hus av timmer i en våning; 

därtiH hörande staH av bräder; 
därtill börande vagnshus av diito; 



- ss-

hus av timmer, 2 våningar högt; har fö rut varit amirals
hus, men brukas numera till mönstringshus och k ontor 
för varvs- och sjömilitie betjänte av civil staten; 

-t hus hörande tiJl proviantmagasinel; 
capilalt bagarhus av korsvirke och sten, 3 våningar högt 
med l vänne flyglar, så inrätlade att några och 30 tunnor 
mjöl kunna hakas i dygnet; i sarmua hus är en siktkvarn ; 
där kan rymmas 5,000 tunnor mjöl. 

Dockorna. 

Redan i 'början av 1700-talel hade viceamiralen, friherre 
Carl Hans 'Vachtmeisler på skeppsbyggmästare Sheldons för
slag framkastat tank·en på byggandet av en skeppsdocka i 
Karlsl<rona. Ar 1712 kom Christofer Polhem till Karlskrona 
och uppgjorde i förening med Sheldon et t förslag till dockans 
uthuggning m själva hälleberge t. Förslaget gillades aY 

konungen och år 1716 påbörjarles dockarbetena å Lindholmen, 
men måste i saknad av medel arbetena snart avstanna. Arbe
tena åler upptogos sede rmera och "anno 1724 d en 8 september 
kl. ' / , 5 eftermiddagen hlevo uneler kanonerande och annor 
musique Stora Carolus uti den då befärdigande skeppsdockan 
till reparation försL införd". Skeppet Carolus byggt till 110-
l<JanonskelJP förd e vid detta tillf~ille 90 kanoner. 

Dockans utpumpning verkställdes med ett pumpv·erk, 
som med en arbetsstyrka av 270 man fördelade i 3 pumplag 
länsade dockan på 3 dagar då clt skepp där var intaget och 
på 4 dagar för en korvett, el. v. s. i förra f.a,n et åtgick 810 och 
i senare fallet 1,080 dagsverken. Först 1847 anlades äng
pumpverk vid clocka·ll, vi•lkel länsad e dockan på (j a 8 timmaL 

Sedermera föreslogs år 1729 alt ytterligare en docka skulle 
anläggas å Li~holmen. Förslaget appwberades av Konung 
Fr.eclri 'l' elen "1 . OC'lobris· 1720". Den1n:a docka: 'skulle fö'r 
läggas där inventariekammaren n :r 2 nu finnes och i samma 
riktning som denna. Alla tecken lyda på att detta dockarbete 

r 
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påbörjats, ty sprängningsarbeten äro verkställda hergel vid 
stranden. 

Redan und er Carl XII: s Lid var man betänkt på att fylla 
bassängen emellan Lindholmen och Södersljä•rna för att där 
anlägga dockor och vid 1729 års riksdag föreslog Sekre ta ut
skoltet dockanläggning på denna plats. Arbetet lärer hava 
påbörjats, men avstannade. 

Av amirali tetskollegie prolokall den 20 november 1753 
framgår, att kollegie t fann det nödvändigt alt anmdna en ny 
dockinrättning i Karlskrona. Kollegiet skrev elen 11 december 
1754 till Kungl. l\Iaj :t om skeppens konservation och gav detta 
anledning till att vid 1756 års riksdag frågan åter upptogs 
om .anläggning av nya dockor. 

Man ville nämligen för att bevara de dyrbara örlogsfar
tygen från förruttnelse "sätta flotta och eskadrar på torra 
landet" i dockor och skj·ul. Försök därtill hade redan med 
framgå ng gjorts i SveabOTg. Beslut fattades att <by.gga dockor 
för flottan i K;arlskrona. 

Med anledning härav inkom olika förslag angående plat
sen .för dessa dockor. Sålunda föreslog dåvarande ekipage
mästaren Nils Psilanclerskiöld bassängen mellan Stum- och 
Laboratorieholma·rna sam t KungshalL Där skulle <byggas 
dockor för 21 rangskepp, ävensom erforderliga förrådshus 
jämte kaj, kranar och ankarmölj. Ett annat förslag, troligen 
Hppgj ort av tygm~istaren .Jacob Tornqvist, avsåg nuvarande 
Amiralitetsslätlen. Dessa dockor sku11e r ymma 20 rangskepp. 
Enligt förra förslaget skulle dockanläggningen förläggas :i 
nord-syid, i det senare försi ageL i ost-västlig riktning. Även 
hade föreslagits platsen m ellan staden och Björkholmen eller 
den s. k "Petter Ljungsvik" . Här företog en av Sekrela nt
skotlet tillsatt deputation grävningar och fann denna plats 
vara den hästa samt anhöll hos Kungl. Maj :t att arbetet måtte 
för börja och att för år 1758 därtillmåtte anvisas 50,000 daler 
silvermynt. Arbetet påböTj,ades också sa.gda år med 300 man 
und er ledning av löjtnant Fellers. 
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Ursprungliga förslaget har upptaget tvenne svajningsrum 

med 5 dockor vid vardera. \'arje docka genom sätt avdelad 

i 2 delar. Hela a nläggninge n skulle således lämna plats för 

20 linj esk epp. Uneler arbetets fortgång ~inclradcs emellertid 

den ursprungliga pl-anen. Denna dockbyggnad kom atl k osl<1 

avsevärt mera, än som -beräknats. Yirl 1764 å rs slut hade ut 

givits 5 '/, tunnor guld , ell er mera än hälften av den summa , 

som år 1756 ansetts erforderlig för hela m·bele ls utförand e 

och likvä l var icke mera än'/ ,, av detsamma fullbordat. stun

dom kunde arbetsstyrkan u ppgå till l ,000 man soldate r och 

båtsmän. 

Dockan n :r l_ Till d enna docl<a lade k-e n ung G u s laf 111 

grundstenen, under vil ken sten sattes en hlylåda, innehållande 

guld- och silvermedaljer jämte en silverplåt med ncdanslåcnd l' 

inskription: "Konung Gustaf III lade, den l. oktober 1775, 

<lcnna sten, s~tsom en hörjan till Skepps-dockor för sin Flotta" . 

Denna docka 'blev färdig 1792. Dockan n :r 2 grundlades 1 78-J-, 

hlev färdig 1792. 

Den 28 noYCmher 17S)2 in förd c s i dockan n: r l s k ep pet 

Adolf Fredrik ooh i doclmn n:r 2 skeppet Gustaf III; efter 

unelergå ngna r eparationer uthalades båda C!en 30 april 179(). 

Ifrågavarande dockor kallades också i -bör j a n a v l 800-tale! , 

dockan n:r l Knng Adolf Fredrik och dockm1 n:r 2 Gustaf III. 

Dockan n :r 3 gnmdlades 1797, blcY färdig 1802. Konung 

Gustaf IV Adolf lade grundstenen till denna doda elen l-t 

oktober 17~)7. Dockan n:r -t grundlades förrstelen 4 augusti 

1801, blev ,färdig 18-±0. Dockan n :r 5 grundlades 1846, bleY 

färdig 1850 och återstod då endast några anlutningsarlleten , 

så att Kungl. Maj :l till 1856 års riksdag knncl e anmäla alt 

dockbyggnadsarbetet var fullbordaL 

Svajningsrummct, viikel kunde mwäncla's redan år 179~ , 

d. v. s. samtidigt med dockorna 1 och 2, plai!lerades 1805. \'id 

1873- års riksdag anvisades 3(i,OOO r i ksclalcr för an skafin in '\ 

av en pumpmaskin till nya dockorna . 

Sedermera bar den s. k. Oscarsdockan färdigbyggts, Yar

jämle del föreslagits a lt i "Ormgropen" anordna en bassäng, 

där fartyg kund e förhiggas under r eparation. 
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I samhand m ed varve ts förflyttning från Tyskbryggare

hergen till Trossö hyggeles å flottbron den s. k. mastkranen, 

vilken unel e rgick svår r epara ti on 172-± samt 1759- 1771. Den 

29 a<ugusli 1889 .kl. l O f. m. fälldes denna kran. Kranhuvudet 

finnes uppsatt i Galjonsbilclsgal!eriet. "Kranboden", vilken 

kvarstår på den plats, där mastkranen reste silt huvud mol 

högre rymder, nämner ännu om platsen där den stod. Masl

kranen vid nya dockorna ~i r uppförd 1804. Lyftkranen vid 

ingenjördepar tementet är t illverkad i England och uppsalt 

1874. 

I allmiinhet ha\'a dc byggnader som uppsaltes då varvel 

anlades, fåll skalla åt förgängelsen. Dc voro i allmänhet H\ 

t r ä och tarvade avsev~irda summor i underhåll. De äldsta ~~ 

vm·vet befintliga byggnaderna torde vara reps lagarehanen å 

Lindholmen och förrå dshuset å Södc,rsrtjärn.a, båda från 

1690-t alet samt slenhus,et vid Lindho lm sbrons södm- ända 

från 1720- la-lct (uppfört år 172G). Tygkontorsbyggnaden 

och verkstäderna å artillerigården iiro från 1730-t-aJet. Jn

venilariekamma,ren n :r l, miin s ler,salen och Inate.ni-a lförråds

hyggnaden är-o från sJuilet av J 700-ta lct. övriga bygg

nader ~iro i -a,Jlm änhe,l a\- yngre datum. Y-id varvets an

läggning var artillePigårclen belägen å Lindholmen där vissa 

anordningar voro Yidla,gna för artillc,ri>Cls räkning, men år 

1697 ~ir "{ör övrigt påtän:]d alt anlägga en artillerigård strax. 

vi d amirali tetskyrJwn". 

I börj an var van·e t skillt från staden med ett brädplank. 

Befästningarna. 

Sedan konung Carl XI hes tämt att örlogsfloHan skulle 

bl ~va liggand e i Kal'ls'luona , var cle:t nöclYändigt alt uppföra 

befästmingar för den nya anläggningen s försvar. Genom 

kungl. brev den 5 december 1679 förordnades att till flottans 

säkerhet skulle Karlskrona sättas i defension och defcnsions

Vcrket och "skansningen" uppdrogs åt generalkvartcpsmästa

r en Eric Dahlberg att ulföras efter en av honom uppgjord 
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plan. För ändamålet anvisades genom kungl. brev den 20 

februari 1680 icke mindre än 30,000 daler silvermynt. Också 
hörjade fäslena i stadens närhet a lt snabbt höja sig. Den 2() 

och 27 juli 1681 besåg konungen både Kungsholmen och Drotl
ningsk~tr och redan i maj H\82 kunde Kungsholmen och Drolt
ning1skär bestyckas. Ett gammalt inventarium dalerat elen 15 
ol<to,lwr IG83 angiver artilleribestyckningen å Drottningskär 

till 4 sl. 24 pund, -t st. 18 pund, 6 st. 12 pund och 2 st. l pund 
kanoner. Kungsholmen ansågs färdig 1687, varemot Drotl

ningskär, som skulle förses med övervälvt batteri ansågs fär

dig först år 169(). 
Ar Hi85 utstakade Eric Dahlberg dc närmaste befästnin-

garna, nämligen en slutningsmur Jn·,ing varvet med 3 bastioner, 

Au rora, \Vachtmcister och Ncptunus vilken senare numera 
kall as Drottninghall och 1726 påbörjadc1S uppförandet av krut

och ·defcnsionslornen å MöHareholmcn, Ekholmcn och Ljung-

skär. 
Då danskarna, efter del för Sverige .så olyckliga slaget vid 

P ull ava, i oktober 1709 förklarade Sverige krig, antogs all

mänt att danska flottan slmlle aygå till Karlskrona och där 
förstöra både .stad och övriga anläggningar. Fästningarn.1 
Kungsholmen och Droltningskär, vilka då voro färdiga, lärer 

hava avskräckt danskarna från alt ens våga försöket. Fullt 
så väl sl<yddad från landsidan var Karlskrona icke vid delta 
tilLfälle. Därför uppkastades batterier vid "Vita krog'' 

( = Snnna), yiJka kunde bcsl<jula det sma'l'a nä,s som förena'Cle 
·y urc \Vämö med fasta landet. Vidare uppkastades vallar på 

Panlarholmen, Yilka bestyckades. Dessutom. förlades en de l 
heslyr·kade skepp och <fregatter på de staden omgivande 

vattnen. 
Enligl ett aY tygmästaren Car,l Gustaf von Schantz upp-

gjort förslag, daterat ·elen 7 september 1749 ansågs följande 
bestyckning böra ifrågakomma för de olika befästningarna 

],ring Karlskrona: 
Kungsholmen och Drottningskär 71 st. kanoner och 2 

mörsare; 
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Kungshall 18 st. kanoner och 2 mörsare; 
Möllareholmen 8 s l. l<anoner ; 
Lj ungskär, kruttorn, lO st. kanoner; 
Göta Lejon på Björkholmen 26 st. kanoner; 
Drottninghall 31 st. kanoner; 
Bastion Neptunus på Lindholmen 23 st. kanoner; 

Conrtinen mellan bastion Neptunus och Castor på Lind-

holmen 44 s L kanoner; 
Bastion Castor med vidhängancle courli'n -17 st. kanoner; 
Bas1tion Söde.rstjärna med courbin 48 st. kanoner; 

Bastion Pollux 17 st. kanoner; 
Havfrun 7 st. kanoner; 
Pantarholmens batterier 23 s l. kanoner; 
Detta gör tillsamma,ns 377 st. arliHeripjäsm·. 
Fortifikationsverken på Ekholmen och Kattholmen (? 

Hattholmen) äro för onödiga förldaradc och därför ej upp
tagna i sagda förslag. 

Sedan konung Gustaf III år l 78R ,bes! ulat :sig för aH 
anfalla RySislan.cl, vidlogos genast åtgä,rder för a1Lt full

borda dc återstående fästningsm·belena på Kungsholmen, 
D.rotlningskär och KungshaLl ; bas1lioner och övriga försva~·s

vcrk på varvet gjordes klara, batterier anlades flerstädes p å 
de staelen omgivande holmarna. Kanoner placerades på ga 
lor och öppna platser i ,s taden. Landbroarna, Yilka då voro 

av trä, avskuros och dragbroar anordnades. Såväl vid "Vita 
krog", som på Pantarholmen iordningställdes fästningsverken 
och bestyckades med sammanlagt 58 kanoner. 

Även nu utlades en del skepp, fregatter och annan fly .. 
tande materiel på de staden omgivande vattnen, men beldag
ligt nog är den k~arla yarpå farlygens ankarplatser voro an

givna försvunnen, så alt deras lägen numera svårligen kunna 
angivas. 

Vid "Vita krog" grävdes en kanal genom näset, 380 alnar 
lång, 18 alnar bred och 5 alnar d j up. staden försvarades vid 
detta tillfälle av icke mindre än 959 kanoner. Dessutom var 
spanska ryttare anordnade Ö\'erallt där så lämpligen kunde ske. 
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Påföljande året gays order om anorduandet av batteri er 

på Häslholmcn, vid nya dockorna, 

amiralilctskyrkan, saml på H äs tö. 
dessa senare ballerier anlades. 

vid stranden i närheten aY 
Osäkert itr emellertid om 

År 1820 var Kungsholmen i ett synnerligen förfallet skick. 

Den 8 seplemhe r 1820 fastsLäade Kungl. maj :t plan för fäst

ningens ombyggnad. Denna ombyggnad fullborrlades i medlel 

av 1830-lalet och nr Jästningen då i ctl fullkomligl lidsenligt 

skick, avsrcld att bemannas med 1,100 ~l 1,200 man och med 

en bestyckning a•y oml<ring -:1:00 pjäser. 
Godnatt eller som del ~iYen kallades, tornet n:r 1, invig

des av prins Oscar den H) september 1882. Inseglingsfyren ~tr 

uppsall 1879. . . . 
Sedan pansar:fartyg, fr a mdrivna av ångmaskmer, 1 nntlcn 

av 1800- tale t införts, ansågs fästningen i slutet av 1860-tale l 

ej längre motsvara dc krav man ställde på en modern sjöfäsl

ning, allraminst då det gällde förs,·a ret av en s[t viktig plats 

som Karlskrona. 
Därför uppgjordes år 1871 en ny plan för ·hefä.slnings-

an läggningarna i Karlskrona skärgård. Denna plan upptog : 

Försän/.:ninusarbeten. 

1 södra inloppet, mellan Kungsholmen och Drollningski-tr: 

I västra inloppet , mellan Västra Hästholmen och Alm \') 

udde ; 
Finskan igenfylleles; 
Förstärkning a\' förs~inkningarna i Bollö-och Djupasund ; 

östra farleelen för-sä nkes i krigstid. 

B efästningsarbeten. 

Ombyggnad av Kungsholmen och fästning ens bcslyckning 

m ed pansarbrytande kanoner; 
Fullbordandet av Väslra Hästholmen; 
Befästning åt landsidan vid "Vita krog", bestående ut i 

ulgriiYning av en 150 foL bred och ö fot djup grav samt a n-
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läggning på Koholm en av en befästning, som h elt och hållel 

]J est ry'ker denna grav_ 

Den in re fortgördeln, om jag så får kalla densamma, har 

uneler tid ern as lopp uLgjorts av bastionerna Aurora, Achilles, 

\Vachtm eisle r och Eolus, samtliga belägna i elen varY el om

fatt a nd e slu tningsmuren - Eolus blev dock aldrig byggd -

Yidarc Drottninghall, Nep lunu s, Castor, Söderstj ärna och Pol

lux ; Gelsk~ir med IiJI,hiiranrle krutkällarc , I-bvfrun eller Krul

Lorn el, numera känl under namnet Smörasken, Kungshall, 

Sl<rödnskans på Basareholmen, holm en kanske mera bekanl 

un'der namnet Laboratori eholmen, ~fölleholmcn, jordverken på 

Panlarh olmen, clessulom Ljungskär, Ekholmen och sh1tligen 

Göta Lejon, säkerligen mest l<ån l under namnet "S ka nsa

)Jergen". 

På del yttersta av dessa dagar ha, som vi all a vela , fäsl

ningsverl<en kring Karlskrona utökats med Stcnbrottshattcricl, 

Djupasunclshatteriet, Ellcnabhs-, Bollösunds- och Aspöbcrgs

batter.ierna. Vit a krogsbalterict kallas num era Oscarsvärns

linj crna. Mot en .fiende, försedd rnerl fullt modern utrustning, 

lärer Karlskrona befästningsa nläggningar f_ n. stå sig täm

ligen s lä l t. 

Dock få vi därmed ingalunda lro , alt dc här uvpgivna 

försv ar sanstalterna äro de enda. Synnerligen Yirllyfliga an

ordningar äro Yidtagna till försvar mot luftangrepp . Den, som 

en vacker sommarda-g, und er segling i vår vackra skärgård 

gör s lrancllmgg på en eller annan av dc omkringliggande öar

na, ävenså den, som gör sina ulflykler i stadens omgivningar 

skall m ången gäng finna anordningar vidtagna, som vid ell 

hasti gt påseende synes yara alldeles m eni ngslösa . \'id när

mare ·eftersinnande ska ll han dock snart finna all anord

ningarna icke äro så omotiverade som man Yicl försla ögon

kast·c l ~tr höjd att Lro. När del konuner till kritan hava dc en 

synnerligen viktig funktion a ll fylla - försvaret av Karls
lno.na. 
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staden. 

Förul är nämnl att KarlsJuona slads prcvilegier äro da

J,eracle el en 10 augusti 1680. Previlegiehrevet upptager, u tom 

<len sedvanliga ingressen, 20 punklcr, vilka det skulle draga 

alJ.t för långt u t på tiden atl här å<tcrgiva . Så mycket kan 

dock sägas, att många och stora förmåner lämnades en var , 

som ville bosätta sig i den nya staden, oavsett om dc Yoro 

svenskar eller utlänningar. 

Redan innan sladens previlegicr utfärdades, hade invå

narna i Ronneby ,förständigats att bosätta sig i Karlsl<rona . 

Att dc icke visade någon s~irdeles brådska med flyttningen, 

må vara dem förlåtligt. Scdan Ronneby cmcllerticl år 1680 

härjats av en förödande vådeld, vilken alldeles ödelagt sta

<len, bör j a dc dess borgare, ch uru mo l villigt, åtlyda konungens 

befallning att flytta t ill Karlskrona. En anhållan om 8 a 10 

års anstånd med flytlningcn, som framlämnades u nder konun

gens vistelse i Blekinge år 1681 avslogs av konungen i så kraf

tiga ordalag att vcdel"börandc insågo nöclvändighclen av atl 

stä l.la sig konungens befallning till efterrättelse. 1684 gavs 

befallning om gatornas skyndsamma planering, en ålgärd, sa 

mycket mera nödvändig, som, enligt vad en samtida skriben l 

påstår, man "behövde gelabcn för alt taga sig fram". Bygg

nadshjälp lovades vid olika tillfällen dem av borgerskape t, 

som byggde stenhus. Tillträdet till ,staden ägde rum över 3 

st. träbroar av vilka den m ellan Nordstjärnan - nuvarancl l' 

Tullho·lmcn - och Pantarholmen var 171'/, alnar lång, m el

lan Panlar- och Pottholmarna 690 alnar och mel lan sistnämn

da holme och Norreport 305 alnar. 

Det kanske kan hava sitt intresse att höra vilka andra 

broar, som funnits inom staden . Vi hade att börja med bron 

mellan staden och Lilla Björkholmen, vilken bro var 124 fo t 

lång. Bron m eHan båda Björkho'hnarna 145 fot lång. Båda 

dessa broar voro tolv fot breda och byggda av påtvirke med 

planld.Jcläggning. Där dc f unnos är numera utfyllt, och elen 

nuvarand e Björkholmsbron av sten är byggd omkring år 1850. 
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Vidare h ava vi den s. le stu mholmsb ron om 195 '/, fots längd , 

på mi tten försedel med vindbro . Bron mell an St umholm en och 

l{ungshall , vid ändarna av slen, vars längd sammanlagt ut

gjord e 240 fot. Milten av t rä om 85 fol var likalecles försedd 

m ed vind bro. Br on m·cllan Slum- och Laboratoricholmarna 

var av sten på en hingel av 130 fot och av lrä 228 ' / , fot. 

Gaml a Kungsbron var en träbro, som i Ku ngsbrogatans östra 

än da 'gick i ungefär OSO-lig rildning. Slutligen fanns den s. k. 

Förråclsbron, gående från sj ukhuskaj cn, mi'll för gamla ma

gasin et vid Amiralitetskyrkan öster ut. Byggd av trä på sten

ki stor . Dessa uppgtifter om broar hänföra sig Lill 1780-talet. 

Att Karlskrona under gångna tider haft den "röde hanen" 

lös är en sak som vi litet var känna till. .~ven veta vi att 

eldsvådor förr i vädden i allmänhet åst-adkom långt större 

förö delse än nu, tack vare dc primitiva eldsläckningsredskap 

samt bristande organisalian av eldsl'äcl<ningspersonal som då 

funnos. År 1689 utbröt Yådeld i staden vid två särskilda Lill

fäll cn och konungen gav med anledning härav befallning alt 

fl ottan skulle noga sl<yddas, brandredskap anskaiTas och att: 

hu s, som s'tod .för nära flloHa'n, skul'k rivas. Kronan ålog sig 

att anskaffa en spruta, men borde husägarna anskafl'a dc ÖY

riga. Sedan är det mig ej bekant om staden hemsökts av 

eldsvåda :förr än år 1726, m en sagda år utbröt en sådan, vil

ken emellertid ej gjorde någon betydligare skada. Däremot 

utbröt en dylik i fyrverkslaboratorium den Hi september 1747, 

vilken givetvis måste hava varit av mera svårartad karaktär 

tack vare där hopade explosiva ämnen. Hur hotande demut 

eldsvåda var, bllcv den dock genom där tjänstgörande under

officerares rådighet och mod släckt innan densamma hunnit 

åstadkomma större sJ<acla. För silt v~ilförhåll.ande blevo dessa 

unclerofl'icerare sedermera belönade. Även den vådeld, som 

år 1748 u tbröt i amiTalilctshuset såg hotande ut. Natten mel

lan den 17 och 18 november 1763 var "den röde hanen" åter 

lö s, därvid den häst bebyggda delen av ·staden, som då var 

belägen vid norra delen av Drottninggatan, lades i aska var

.iärnte 3 per soner innebrändes. År 1766 utbröt eld i labora
toriet. 
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Då skeppet Riga lörd agen den 1G noYCmber 1717 sprang i 

luften strax öster om Amira lil etskyrkan var kyrkan svår t 

hotad. Under salut för l< onung Gustaf III den 5 juni 178 1 

utbröt eld i arkliet ombord å det å redden liggand e skeppet 

Sofia Alhcrtina. Olyckan a\·v~irjdes bland annat genom att 
k asta i aktra durken förvarat krut överbord , och för vi sa t 

v~ilförhållande vid eldsHtclmingen tilldelades genom kungl. 

hrcv den 31 juli samma å r l<apten TbingYall 333 riksda-ler Hi 

skillingar, yarjämtc beslämdes att fö lj ande und erofl'iccrare, 

vilka und er eldsläckn in gsarbetet blivit blesserade, nämligen 

konstapeln av orcl inaric staten Michaelis, Yilken ombord va r 

upphörclslwnstapcl , konstapeln av 2. volontärregementet Fri 

hcrg, vilken på g.rund a\' erhål·lna brännskador i ansiktet oc h 

på händerna avpolletterades och medelstyrman \Vittl ock skulle 

då "dc ej mera :förmå tj äna eller då d·e eljest kunna undfa 

avsked, böra (dc) för cl eras övriga livstid av amiralit etskri gs

manskassan genast undfå l G riksdaler 32 skillingar species 

vardera uti årligt g ralial". D~irjämte skuHe fem namngiYn c• 

gemene av sjöfolket och h·å soldaler då de avgingo från tjän 

sten erhålla ett årligt gralia l vardera a\' 30 daler s ilve.rmyn l 

eHcr 5 rikselaler specie. Skeppet Sofia Alberlina förolyckade s 

vid Texel nalten mellan den 20 och 21 augusti samma år, dä r
vid så gott som hela bes~illningcn omkom. Gratialet behövde 

således icke utbetalas till rnma än Frilwq~. 
Den mest förhärjande elclsvåda, som övergått ·staden, ~-i r 

cmcJ,lcrtid d~en som hörjade i. överstelöj tnani Ameen·s brygghu s 

- numera Arkelimäslarcgatan 25 - den 17 juni 1790 kl. om 

kring-± e. m. Vi·d li!lfällct rådde sydväs<tl'i·g sturm. Elden sprcci 

s~ g med o'brolig hastighet, så -a>tt redan kl. 7 e. m. aU t stod i. lågor 

ifrån söd ra delen avAmi·ralilclsgalan, "som är i behåH till post 

husel och övePamiralsboslällel, vilka även blivi'l consen·eradl'. 

ti lli.l'a med den nedre d elen av staden samt Yäsha Udden och 

n·ågra hus på Landbrogalan". Först påföljande dag kl. 10 f. m. 
ansåg man sig vara herre över elden. Men då hade också u .-J 
hus n edbrunnit, 413 tomter ödelagts, 2,094 hushåll och l,OG ~J 
cgif la personer blivit husvilla. Ännu den 21 juni brann del i 
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ä tskill iga tomter och synnerligen i en del packhus vid öslra 

sjökanten. 
Genom ,försorg av fiollans myndigbeler försågs allmän

h eten med linmed el och för flottans personal inrättades ett 

koldllt S inom nya amiralitetskyrkans murar. Denna kyrko .. 

byggnad var behigen slrax söder om amiralitetsklockstapeln. 

Förlusten värderades till 150 tunnor guld. Att elden kunde så 

taga överhand får med all säkerheL tillskrivas det förhållan

det, att hela svenska örlogsflottan Yicl tillfället befann sig i 

Fin sJ,a viken och staden så led es var i saknad av det sjöfolk, 

som håcle före och efter clenmt brand Yarit stadens s~il<rasle 

yärn mot elylika olycl<or. 
Seclan en eldsvåda av mineke omfattni•ng h~irja~ sjö

inst rument- och sjökartcförrådct den 19 januari 1881 kom 

delen lös den 4 .i uni s. å. kl. 2,,., c. m. å ar.tiHcrigården. 

AmiT.alitetskyrkan \'ar då slall'kl hotad. Förlus ten vi-d denna 

senare clds·våda Lcriikna·dcs lii'l 1,000,000 kr. Ensamt dc 

vid branden skadade prcjckli lerna representerade ell värde 

av S5(),000 kr. I Gul't.bmcd,gränden uthröt elcl den 22 

-a.pr.il 1883 kl. 1 på morgonen i ulllde,rofl'iceren av 2. gr. Smcd

he rgs hus. Härvid nedbrunno 7 hns och inemot 30 familjer 

'blevo hu svilla. TYå personer, varav Smedberg var den ene, 

innebränd es och 4 ofl'ieerarc - Yarav 2 avledo-och l malros 

skadades av en nedfallande skorsten. 

Nästa stora eldsvåda inlräll'ade torsdagen den 28 juli 1887. 

Sedan elen förfärliga clclsvädan som 1790 förstörde större dc

len av staelen hade här •ej in trälfaL någon eldsolycka, som kan 

jämföras med denna. Kl. 1 '"·c. m. gåvo klämtningar tillkänna 
att eld utbrutit i stadens 3 : c brandkvarter. Elden började i 

närheten av sydöstra hörnet av Ronneby- och Kungsgatorna. 

Där brann det i apoteka.rc Borgströms mindre ·fast'igheL i ett 

skjul där syror och oljor förvarades. Vid tillfället rådde stark 

västlig vind och inom kort slogo lågorna över galan. Äv·en 

vid denna eldsvåda saknade man sjöfolket vid elds'Hicknings

arbetc t, .alldenstund flottans personal till stö.rrc delen var till 
sjöss. Fra111 1·Jao eftet'l'.li.cld ~ll.!"11. • J 11 t'd l "lt • UL .m ~on11no en1c er ·1 Jesa -

Tidskrift i 8) öäise11det. s 
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ningarna från såväl "av Chapman" som "Syea", sammanlagt 

omkring 140 man, och tlärrnerl kom del mera fart 1 släck

ningsarbetet. \'id 6- tidcn på kvällen ansåg man sig vara herre 

över e1lden, vilken då lagt ick e mindre ~in 1 D gårdar i aska . 

Brandbolagens risker uppskattades omedelhart cfler branden 

till i runt tal 700,000 kronor. De som l'örsl märkte eldsut

hroltet yoro apatekardrängen SYen August Gusta>fsson och 

ynglingen, num era flaggstyrmannen Carl Harald Larsson. 

Sedan utbruten vådeld släckts, utgick förr i ticlen militär

musik från sjötruppernas kaserner, vilken under passerand el 

av åtskilliga gator utförde en del musikstycken, ungefär som 

då reveljen gå,r den 1. maj. "Glädjemusikcn" var ute , och 

angavs ,genom densammas uppträdande atl man ansåg si g 

vara herre över CJiden och så ledes att all !'ara \·ar överstånden . 

Sista gången "glädjemusiken" \·ar ute, nu rfkr branden i 

Guldsmedsgränden elen 22 april 1 R83. Då denna hrand krävfh• 

4 dödsofl'er, ansågs det alt n ågot vidare skäl Lill utförande a v 

"glädjemusik" rj förelåg. "Glädjemusikrn" indrogs och 

Karlskrona var en gammal hävdvunnen sed fattigare. 

Huru svårt kapitlet om staden övergångna elclsYådor än 

är, finnes dock ett annal kapitel i stadens historia av ~in m era 

dyster, ja hemsk natur. Värre ~in av eldsvådor har Yå rl sam 

hälle härjats a\· farsoter. 

Att Karlskrona, i egenskap av huvudstation för svenska 

örlogsf'lottan, i särskilt hög grad haft l<änning av utbrutn a 

epidemier, är självklart. Under l<rigslider, då till följd a \· 

dålig proviant, o till riickl i g be kläd n ad o. d. far so ter yppa t sig 

på utevarande fartyg, har de tta i regt'l hafl till följd a lt d ett a 

samhälle icke heller bl iv it lottlöst. Här några dylika Jal l. 

Böldpesten hade år 1710 lwmmit till östersjöproYinserna. E tl 

b egr epp om denna farsots härjningar, kunna Yi få av följand e : 

el en fr å n skeppet Öland s minnesTika strid med engelsmänne n 

år 1704 b ekante löjtnant Jochim Utfall, vilken som chef K1 

fregatten Thomas avgick fr å n Ka rlskrona i slutet av maj m å

nad 1710 till Riga med en besättning av tillsammans H2 m an . 

dukade själv under för farsoten elen 19 september s. å. oc h 

då sagda fregatt den H1 januari 1711 avmönstrade had e fa r-
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so ten bor tryeld icke mindre ~in 35 man , el. v. s . 38 % a\' h r

sä ttningen. 

l sepbemher 1710 tord e pesten hava vunnit inst eg i Karls

krona, där farsoten krävde m ellan 6,000 a 7,000 oiTer. Be

gravnin gsplats fanns icke för a lla d essa döda p å de inom sta

den befinlliga ky rkogå rdarna . Så ledes hegrovos å Aspö kyr

k ogård enbar l 171 O n ågot mera än 2,000 döda, utom dc , som 

hl evo n edlagdn i lvrnne långa gravar, tre lik i bredd, utan 

kistor och i sina cliidkläder. År 1711 hegrovos på samma s täll e 

närmare 700 döda. 

Nä r uneler 17-l-1 års l<rig .fl ottan h em kom, sändes dc sj uka 

i land, varig-enom sjukdomen spred sig i staden, så atl man 

snart nog blev i brist p å utrymme för vården av d e sjuka . F å 

hus funnas som icke h ys t e flera sjuka. Oa l<tat f'J era åtgärder 

vidtogas för sjukdomens hämmande, var sjukligheten påföl

jand e å rel så slo r, att bristen p å friskt manskap utgj o rd e hin

der för fartygens utrustande. 

Under 1788- \-JO års Ju-ig logs å r 1788 skeppet. Villadisla\\' 

från ryssarna. Å detta fartyg vi sade si:g bland såväl d en sven

ska besättningen, som de ryska fånga rna slor sjuklighet, Yil

ken ofter ankomsten till Karlskrona ytterligare ökades till den 

grad, atl vidtagna sjukvårdsanslaJ.tcr icke på lång t när voro 

tillTäckliga. Av skeppens segel uppsl ogs tält å Tjurkö. H uru

dan vården där sku ll e vara kan läll tänkas. Också uppgi ves 

a tt c:a 6,-1-00 personer avlidit endast inom staden, således obe

räknat d en mängel som avled i d e å Tjurkö upp sa lta hilten. 

Krona1ns utgifte r för sjukvård m. m. för flottans personal upp

gick vid detta tillfäll e enligt gen era lintend ent Talls förslag 

den 20 <februa ri 1790 till den r espektabla summan av 142,522 

Rdr. Han fr ågar: " Är d et billigt, är del nödvändig l ?" Den 

10 december 1 78\-J ,·oro icke mindre ~in 3,039 man av fi ollans 

personal sjul<a och u:ncler ticlen 10-31 dec. s. å . avled 140 man. 

Vi förflytta oss till å ren 1808-1809 d å el en s. k. fäll

sjukan krävd e lu se nta ls oll'cr bland de l nyuppsa tt a lantvär

net. Enbart i Karlskrona hade en ligt en av amiral .Johan ay 

Puke ingiven rapport , av flott ans personal ins,iuknat 13,350 
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personer, varav 2,190 avlcdo. Huru förhållandena vid demut 
epid emi ställde sig inom sa mhäll et kan man få en aning om 
då det är .beka.nt at•t på sjäh·a julaftonen 1808 landshövdinge
ämbetet till magistraten anmä ld e att 800 lik då stodo obe
gravda i brist på begravningspla ts. 

Under koleraepid emi en 1853 insjuknade 1,567 p ersoner , 
varav 806 avgingo med döden, därav något över h ~i,[vt en till
hörande amiralitetsförsam !ingen. 

Nervfeber.epidcmien 191 O och spanska sjukan 191 8 ligga 
så nära i liden, att vi a lla därav säkerligen hava minne. 

Sladens Iförseende med gott dricksvallen har från d ess 
anläggning varit en - låt oss säga- brännande fråga. Först 
grävdes brunnar, vilka emell er tid icke alltid gåvo gott vatten. 
Den som var ägare till en god brunn ansågs. som en ·lyckans 
gunstling. Vi finna att t. o. m. kronan upptog sina brunnar 
hland "övriga byggnader" . Men då flottan skulle fylla sitt 
förråd av vatten, voro inom staden befintliga br unnar ej till
räckli ga . Reda.n vid stade ns anläggning byg~dc därför kro
nan sär skilda vattenskutor, v ilka från Lyckeby å transpor
lcracle den erforderliga vatten m ängden. När så s taelens inne
vånare år 1750 anhöllo få disponera en av kronans vatten
skutor för transport av färskvatten, biföHs denna anhållan på 
så sätt, att vatten fick från skutan avhämtas mot en sådan 
betalning att kronan vm· skadelös för besättningens underhåll. 
Först i början av 1800- lialet v eTkstäJ.ldes u ndersökni ng och 
förordnades att en vattenledning skulle anläggas från de i 
Angerum be-fintliga ldillorna och att gjuh1a j ärnrör därtiH 
skulle användas. För ändamålet •anvisades å r 1823 av Rikets 
ständer 83,333 rdr. Dessa mede.J togos cmellerl.id ej i bruk, 
varför de ånyo beviljades vid 1828- 1830 års riksdag. År 
1833 föreslog kapten O. E. Carlsund förnyad under sökning, 
järnrör till ledningen upphandlades, men som det •beviljad e 
a n slagcl bef,anns ohllräckligt, begärdes ytterligare anslag vid 
såväl 1834 som 1840 å r s riksdagar. Men rikets ständer be
g,ärdc ny undersökning och nya kostnadsförslag upprättades, 
vilka sin lade på en summa av 255,098 rdr. för arbetets s·lu l-
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fö r a nd e, då man ansåg att de r edan anskaffade rören kunde 
anvä ndas . Sedan fick frågan ligga till sig till dess konungens 
befaJ:lni n:gshavande i Blekunge län år 1855 gjorde fram stä llni,ng 

0 111 va't,ten•l.ed ni•ngens. snara fullbordande och Karl skrona stads 
innevånare åtagit sig, dels ett ål"ligt bidrag av 1,500 rclr. till 
anl äggningens underhåll, dels att upplåta nödig m ark å sta
den s område, varvid uppdrogs åt väg- och vattenbyggnadssty
r elsen att granska dc uppgj orda planerna och kostnadsberäk
ningarna. Nya under sök n·in ga·r för C' tog,os nu av övel"s telöjt
nanten L ejonankar, vilken föreslog anläggandel av en bassäng 
vid Lyckeby för filtr ering av det till 150,000 kannor beräknade 
dagsbehovet ; upp:förand et av en ängp ump för vattnets inpräss
ning ti.Jl staden i stället för vattenkraften i Lyckebyfallet; 
uppförandet av vattenrese rvair å stortorget; särskilda has
sän g,ea.·s an läggande framför h ögvak ten, i Hoglands park och 
vid nya dockorn'a för ~beredande av cU vattenförråd om 540,000 
kubil<!fot, att komma till användning vid utomordentliga be
hov. Kos.tnaderna härför, oberäknat värdet av de ännu för
var ade järnröre n , uppgavs till 339,000 rdr. när endas t en re
servoir för dagliga vattenbehovet -beräknades, m en 354,000 rdr. 
nä r dessutom ytterl igare tvenne bassänger, en vid högvakten 
Qch en i Haglands park anlarJ.es, och .sluthg.en 369,000 rdr., om 
det stör-re antalet bassänger för r eserv·erande av valten vid 
utomordentliga fall skulle genast anläggas. Arbetet igångsal
tes sedan Riket s ständer 1anvisat 354,000 rdr. för dess utfö
rand e och hörntomlen å stortorget, där vattentorn et är upp
fört , in köptes :för 20,000 rdr. riksmynt. 

Un der arbetets gång ändrades planen så till vida, att i 
stället för de bestämda bassängerna framför högvakt en och i 
Ho.glands park, en sådan skulle anläggas i den av skeppsdoc
korna som för kronans behov lättast kunde undvaras och att 
häri genom besparade m edel skuHe användas, dels för rörled
ningens framdragande till nya dock orna, dels till nätets vidare 
utsträckning inom staden och .kronans område. Sedan val
lenled ning·en blev färdig skulle el ensamma överlämnas till flol
lan och st ällas uneler chefen rför mekaniska departementet. 
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T november L862 påsläpptes yatten på försök första gången 

och i december 1863 Yoro arbetena avslutade varvid ingenj ör 

och ~n·betar c inbjödos till middag å Frimurarekällaren. 

Vattenreservairen å Tyskbryggareberget på·hörjadcs i slu

tet av år 1896 och var såväl hassäng som ledning från Lyckeby 

f~irclig den 5 oktober JmJ7. 

Sedan Kungl. Maj :t år 1863 anvisat en mindre su mm a 

(1 ,292 r i k selaler) för förberedande umlersökni ng i och f ii r 

uppgörande av infordrat förslag å kostnaden <för ett tillämnat 

mindre gaswrk vid Karlskrona station, hyggeles på enskild 

väg stadens nuvarande gasverk, och var gasklockan fiirdig 

och rören nedlagda i augusti månad 18G7. 

Ar 1873 började anlägganclet av Karlsl<rona- Växjö järn

väg. Den 29 maj 187-J. avgick första gången tågcl från Karl~

krona till \'~ixjö och elen 5 augusti samma år iiverlämnades 

järnvägen fullt färdig för trafik. Karlskrona kom därigeno m 

över \'äxjö- Alvesta järnväg i ,förbindelse me(l slambanan och 

Swriges övriga järnvägsnäl. BJ.ckinge kustbanor anlades 1887. 

Stadens clektricitelsnrk, spårviigar, slakthus, saluhall 

och renhållningsverk iiro av så jämförelsevis ung dato, alt jag 

i delta sammanhang därom ej behöver yttra mig. 

På grund av staden övergångna eldsvådor, ävensom nå

gon gång bristand e pietetskiinsla, finnes i samh~illel endast etl 

ytterst ringa fåtal byggnader av äldre dalum. Äga rens aY 

Trossö, \Vittus Andersson, vtmingshus nedrevs sålunda :w 

Yarvsamiral en Cerl Tersmeden år 1773 för all läm na plats til l 

porl e n för amirab!Joställel. Husel var bel~igel a den efte r 

iigaren uppkallade \Villnsgalan, ungefär milt emol frälsnings

armens lokal. Den äldsta i staden befintliga byggna,den lärer 

vara e lt vid \Val·lgalan he,fintligi brygghus, vilket påslås hav:1 

varit \Vitlus Anderssons fiskebod. Den skall således haYa 

funnits vid stadens anläggning . Därnäst k om mer Amiralitets

kyrkan, byggd 1685, enligt uppgift av limmer hämtat. frå1 1 

Finland. Därefter kommer den s. k. grevagårclen Yid Borg

rn~islarega · t· an, vilken byggnad anses lika gammal som rep

slagarehan a-n {I Lindholmen. Vidare han1 vi lr~ihusel å P <t-
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landerska lomlen vid Skeppsbron, varest konung Carl XT, 

enligt sägen, lhircr hava logerat. Även är det å gasverkstomten 

be fintliga lrä h use l till i k a med d en s. k. Södei,grenagårdcn 

samt trähuset i sydöstra hörnet av \Villus- och Smedjegatorna 

av stad ens ä ldsta. Vill mnn sedan hava reda på äldre bygg

nader l'å dessa siikas bl and stugorna på Bjiirld1olmen och 

Västr a udden. 

Då Karlskrona n~imn es, ma ' 'i äHn ägna en tanke åt de 

m än , genom vars arbete staden kommil till. Dessa voro över

s ten , greve Erik Dahlberg och generalkvartermästaren friherre 

Carl Magnus Sluarl, vilka uppgjorde såväl staelsplan som plan 

fö r befästningsanläggningarna. Förråder anskatTades av över

k om mis sarie Lagercrantz och r äkenskapsverket ordnades av 

Sa lomon von Oller. Francis Sheldon byggde fartyg. Men som. 

Fryxell säger, högt ÖYCr dem a ll a cch lill oc h med. över den 

s tundom vacklande konung Carl XI själv, slår amiralgenera

len H ans \Vaeblmeisler, såsom elen man, ulan vilken anlägg

ningen :w Karlskrona t roligen aldrig kommit till stånd. Det 

v,ar h an, som ckcv V·tYrkel framåt och som tilllika stärkte, 

s t-ödde och upprällhiill delsamma mol försöken till dess över

ända kastancle . När tänker Karlskrona stads innevånare viel

laga åtgärder för alt låta oss se amiralgeneral Ha'ns Wacht

m eist.ers drag i brons för eviga(le ? Honom om någon, skull e 

väl ä ran giYas alt l'rån Eungshron se ul över den r·eclcl, där 

under hans liverinseende byggda och av honom förda örlogs

f lottor gjort loss sina segel och för svällande dukar söl<t sig ut 

gen om h ungholmsgaltet för all e nligt l<arolin ernas sed bjuda 

Svea r ikes fiender spetsen. 

Kanske här är någonting för tletla sällskap att verka för, 

å tmin stone förefalle r det mig så. 

Karlskrona har kommit till i samband m ed .filollan; dess 

vara eHcr ick e vara är ännu den dag i dag är intimt förbund et 

llled fl ottan. Jag vågar påståendet att den dag flottstationen 

fl y ttas från Karlskrona är staelens öde beseglat. Ingen vid

~Yllit b li ck av atl'ärsmännen, ingen handelssjöfart alt tala om, 

Jngen nämnvärd industri finnes. Grönköpin1gssynpunkter om-
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växlande med missriktade storsta-clsfasoner, där emellertid 
st·örsta tungan lägges på löntagaren, är vad som, enligt mitt 
förmenande, i allmänhet kommer till synes. 

Vi som tillhöra flottan, hänga dock fast vid Karlskro1u, 
här ha våra företrädare arbetat, sträval och lidit; häriifrån 
ha de gått ombord på dc gamla ckvallarna för att på det våta 
eleme ntet lJjuda fosterlandets fi ,ender batalj. De, som ej gått 
under vid uftörandet av sin fosterländska gärning, ha hi-t åter
kommit, mången gång utslitna, blesserade och sjuka, sällan 
friska, dock alltid med oförminskad redobogenhet att, när så 
åter krävdes, våga liv och blod för kung och fosterjord. För 
varj e steg vi taga, trampa vi här historisk mark. Detta för
pliktar. Skulle moder Svea påkalla sina söners bistånd, är 
jag överlygad att ingen av oss skall svika. Den möjligheten 
ä r ju icke utesJu ten att ännu en gång, til'l fosterlandets fö r
svar, svenska örlogsflottan konuner artt utgå ifrån /(arlskron u. 
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Meddelande från främmande mariner. 
'\IN\ilclanrlc från madnsLRIJcn,; uLrik esaYclcl ning. 

I.J:mu:1ri m:1narl. ) 

England. 

Då r1 c n)·a slag,;l;.c!JJlCn Nelson oc lt Hodncy nu r ccl:cu1 stått på stapeln 

i tolv måmtLl cr, ·komma dc antaglig·en att sjö-sältas nästkommande åt·. 

Om d etta kke sker förrän i 1uu gusti , är det j iimt sex itr seelan ett "capi
taJ si1ip" för elen enge lska IlatLan löpte a\' stapeln. :Detta yar slagkr ys

saren Hloo cl, som sjösattes i Cl)·rlcl)ank rlcn 2·2 augusti 1G18. Det senaslr· 
engeLska slagskeppet, Ha m il l i e:;, sj ö,sattes den J2 sep t cmlJ cr 1\116. E meJ

lerLid Jörsiggiit' byggandet av Nr•lson ocl! Hoc\ney i sLörs ta hemligheL 

som om deL Y0re uv ,;ynncrlig vikt att e j röja några detalj er fr itn clel

srumma . 

Enligt nCtgTa id, r• oft'iciellG l tppgil'tcr i ' 'Brasscy" :ho J'Jt'Lygen 680 

fe et långa ocil 106 feeL IJrccla, vilket är 100 fe e t liln g r c och 3'/, feet bre
elare än Hoyal-Souvereign-klassen. Sarmna k.älla nppgrr att cle skoiR be

styckas med ~ I,O,r; t·.m. J,anoner i tre trippelLom oel 1 anser tr,oligt att 
"b ulgen" till sky rfel moL unc\ ervattcnsexplosio·ner skall inlYyggas i fartygen 

i st. f . att .an\Jt' ingas Lllanp(< st ro Ycn. Denna senare uppgift är av sär

skilt int1·e,;sc, ty illll' b iti gen ~l>ullc pJacrras på nya fal'Lyg var ämne för 

livliga elispyter n1ellan expertema för tre ål' sedan. Sir E. d'8l;ncourt. 

Di.rector ·of Nm·al •Constr uction, förarelade al t b ehMla bulgen utombords 
så!som föt· Hood och m[mga and1'a fm·tyg. ,\n clL·a experter å ter ansåg0 

Ll et vara bättre att konstru eea fantygen utan utvändig bulge och aLt öka 

bredelen föt' att anbringa en itnä nclig såc\an , samt g iva hela tic~ yttre en 
vanli g fal't ygsform . 

Om "Bras:;ey" ät· J'iktigL untlcrr ä Ltacl S)'lles Ll c senares åsikt i deLla 
hänseencle blivit anLa!.u•n cll·uru i mO'Clifierad fonn beträffande Nelson 
och Hoclncy. Ett fRkt:Jm' ~1r cmcllcl'ticl a l t moclerna ',capi ta! ships" IIa\cl 
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l'll t'llOI 'Ill l>l't•dd i .iiintfön•bt• mrLI dt· iildt'<' ucl1 Jllohta \·ida lliilll't' \llldt•J·

Yrtll.t'll~•·xpltJo'it•ncr iin Li<'""'l. 1\t'l iii' tliil'i'öi' mer ii n tYiYclakligl, lilll'll\·ida 

!JJllgH luf'lllttllllll' l'. 'lttl<lll <t ""111 :<lnl;:le Q,; lfl·i ,•,;lan tl. skullr kunna .fi'tJ'stiiJ'<l 

fl"lll;u·llt'lt•n litt-< <'Ii ,;ln .c,;k<' l 'l'· lw.c:.ct <'flt'J' J;ric;f'l. 

(:"/. ~J. IL :!Ii <i <'l' 1\l'l:l. 

'l'itl <'i'l t'l ' annan liil\'<1 fi.>J'.-<I:t." \'iit'l;h om alt ,f'l)· illl ,;];t•ppog"'"l'kaJ·t·n 

i lil ' \·.,n plll'l .l\<tl1 "lilll>l' l'gnnlll<'' "'''' fiirliig,c;a tl!'n:.:antula i lnn'li ut·l, fiir 
ll<lf:\'l'a at· "''tian uppg"ii\·,.; tl•·l llil jtl<ln<'J' IJii\·it uppgj orda u·,l. :\tl. ll)·g!i·a clt 
dnllli,;,;pJ JI\'11[ i Ti'PYol f'i'>i' ktll'<'ll. .\lll l'dn·i n;2 rn l1iil'lill \'1·11' dt'n, Hll dt•l 
nn:--~a~· ~ ult~- ~· ij\ni:-:J.::t ;1!! ;tnYiind:l )-!'~I!IILl lt'iifitl'!-~·!..!· lill lnt-;t·ttlt'nl !'i"11' go;-;~at·. 

~~·dan dt':-i:o; lt t1\'il dt• gcunln lr il t'ilt' t~·gr•n i dc• (/lik:_l ltnllJDill'na fftr

,_,.11!1llil. <id •·n;o d'l<'l' tll ' i :JndJ'll. "'''' illiYil rJ',;llitn nwd l\Hl tl i'J' !lll t•IJUI'Il 
il'k•· ll\·a ,fal·i" ·"·· l' l''.""lll'< ' ll 1'<1\\'<'rf';tl Y<tld"" nll Pr<lll:t Jmpr• ·.~nnld• • . Yil 
ken ~ II lli<'J' rnani:'·a a1· <'l'l>jutlil ··n pillfll't •,;l; anl1lil'k ,.itl inlo pp!'[ till "lli <' 
ll :l lllfl:lz••" "''il nii.-;!an -;antlidi ,!.!·t fl,·ll:idt·,; dahih,;l'•llH'lll<'l liingr•· upp i 

lullllnt·n till tlen t>lah, '"in l'i.,J.ul l li>JJ(Of!'" a\' ··tn:IJIS ... IJ<llliY•'J'i;urna:; sl;:ul<l. 

]i l'''" r; ·, J·iinrlriu.!.!·;IJ' l11l\'it Yi,.;al si ." ,;a lillt'J't'd,.;sLillnnil •• 11I.L drt iL·k· · 

'·'·nt's \'1\l':l IMi·"on Lanl;•• 1"1 al.l. li,.:c;,.,a nngol P l ~IIJiis~cnJrnl i lllnll pa m~ llt' ll 

iii'. ,.:tag,.;J;~•t•[ll'l C:PI•J,;w,; liftllt'l' nu pFt 111l .iol'dniogstiii!H,; •Hir aLl. an,·iind;~, 

n\· :-:kt'IJ!J~b'f':-::;t · kat'f'tl (J('/t :-:lu~·~l.;:r ~ ppt 1 l King Cit'r1rg \ . ::::il!-!·•·:-~ lii\HIL'dl'::; \'Clt';t 

[1\·,;,•11 fi'>r fl••n,-1111\lllll. llt•,;,;11 f:ll'l)','.:· iii'" pa J'P:<p. 20,01Jll n!'li :!:1.001) lo n,;. 

('\. 'lr. n .. :w tl····· t!l'!:J. J 

Frankrike. 

Fl'tl!I.'"'II\H HIHI'iUt'll \'id W2:J ru•s ~l u (. 

l•:fll' l' l'lirlu,;t>·n <l,. "la 1•' 1' 11 nt' t'' l' ii J' l iLi•·n 11 ibl al t' L'ola Ii ,;lagskc·pp 

ll)).:·,c;da dler llrcati JJt>Llf!III. Il •· iil'll fOrlagda till 'lfeLicl llilYC' l. A\· de1• 1 
IIC'\1' l' nri,- []\'li .!.!t' ll llli\·il llllldl 'l'lliSL'l'lltl. St'dnn ]">lllllll'l' llll'Cll Lill ( ~ OLII')Jt' i 

t>l'li .l•·an-Bal'l. lk lt'l' t;r·artign,;lt' faJ·tygrn P roYt'l1C<'. Brdagn e rwl1 l ,orain• · 
;irn i f!'rtll .'kit·k. T ill 'llt•d••IIJH\'-;I',;I;:liii'J'n l1önt dessutom lt'L' jngnrl'lottiljt •J'. 

~.iu 11-llalar ,;aml <' Il liill ki')·~,;;u·c,;kllLi<'l' oel1 r· n Ll'linc;<ih·hion. 

En LiiYi,;it>ll. ll e,;l;H·ndc HY IYn pan,;arkr)ssarc, kanonilatar t!l'li jag:ll'< '. 

IJHI' il<'\'11kal l<lndt'l,; inil'l''"'n i 1-c·.,·anlen alll ,;ctlan Iönlragcl i r"ausann• · 
,1\·,.;liil,;. mPdan L' ll nnn:m diYision \'HJ'il stalinnerall ä :-i)Ticns kust. Dcs,;;1 
I\'1L di\·isiflnrJ· skolann ,;amn1anslas till en. so m J;:omnwr aLL Prl~<llla lH\!11-

nt'l "l)i\'hiun na\·atc Liu Ln·anL'' ot51l J'iirliigges till SJ'l'iens f1\J'\':1Llcn. Jlt ' ll 

lll'~la1· :n : \\' aldr't'k -HnusSNU I. ~IJJIIJnusr. (il0laclt cr·ad till l{n·nslanlinnp•·l 
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S<li il l il\'lsr oi' lll'l\)!1'\l u ,·.,·in. Ht'•!IJIIIIII'. Hi\t'CHI'al. ~runtlcmulll. Jli'daic,:lll'll,;•o 

o c il .\ g·i l··· 

]1 1· ,,." 1>1lll"<1l'kr\ · ~,;arn:l .Jui<'s-\iit'IJL'i<'i (>t ll \"idot·- Jlugu llil\'<1 i .iuli 

:n,;lulal •·n [•l'"l'1i."'<Jntla-kl ' )' ''ninf!·. ,;om .Jliirjadc l1östcn 102t, till Jncli ska 

t1a,·ct. "lilla 1111\'l ' l 111'11 kiJw,;isl;:t l':tl'Yallrwn Kl'Y'"ll'na untlr rf(:\ nu rrpa

nlli c•n i T111il"ll. 

E11 ··~kadt'!' l"·f i'/1111' 1' :--;i,!..!· i d1' 1\inl·:--i:..;!,n fral'Yc1ltnen. ]1('11 l>t'~lru· ;n· 

:tY .lu i<',;-F•·J'l')·. ,,.1., f . tl. I)·,;J;a I;J·)·,-,;;11'1'11 Lulill~\1'. il\'hul'nl'l)·gen i\llair. 

r: 1·,10llll1' "''il .\l g·.,l. fl.,di;an"nllal:ll'llil 13alnY. 1,;1 l;rantlii•re (IC·IJ Jluudnrl
dr- L a~Tt;,.. 1\an onhalarnn ~ ' l'~· u:"l ot·!t \ ' i .!..d]Pntt·. :-'1•111 tlndt'I')-!'H rrpnrrtlinn i 

T tllil<lll. l i lllli.,J'il ' "' ' l'~" tl <' IIIJ;l • -l;iitl<'l'. 

.\ Y 1\nn:il - 111'11 :"\llrd,;,ji·,.,k:ttl•·nb l'iil'i\'f! iir llili•'J'ol i l,jiirbl. unLil'l' 

dl'l ;t.ll \ 'nllail'<' untir'l'f'ctl' J·•·t•:lrali •lll i l,,ri•·nl. ' det trrtljl' ,;iag,;kcp[Jrl 
Gondctl't't'! iir·o l't'JlHl'Hlittllt ' l'll<l ay:-;Julndt•. D1t'l1 tlt'L kYil.J'Iiggt·r pa Yi.li'\"CL i 

n 1 ·c~ l. Till r,;knrl< ' l'll liiJJ':t Il'<' .iilc;al'f'lullil.i<'l' <ll'll <'11 lllint!J'•· lriingdi\·i,;il!ll 

nwd "'.i••l ;till;l'11l·i)·,..,:l'l :\ii•\'1'1 ' '"'Il nll>'nl'lll'l\'gt·l Hnis,.;l'nU. 

Till,;)·n ii\'1'1 ' fi,;k•·i ,·id '\,.,,. i"IIIIIJdl;tnil uclt hlantl lllll' Jlli·,,.il h a1· 

n\·i,.;·r>l':li'I)W'l \'illl ' - il'Y,;. 

T ill d1· <1 \·lils-;n;t :-:.Ldilt!ll'l'JI:t iir·,. nng1·:1 aYi:-o:flt'arL: · ~· fi)I'!H.!..~;d;l. At -

lanlt'Jl ,\nl:1r, "· ·J:"'i"l"·., , ••c•l1 Hl'f.:'lltls unil<'l' J'•'J"ll'ati"n i Hl'l'sl ) : i ln 

di;;l;a li:l\'1'1 l3•·ll•·lr l ;,;: i ,.:[il la I~Cl\<'l .\lti• •IJamn . 
FörlliSlt 'll a\· "Lt Ft'llll L't·" 11 <11' ltai't till fi'>ljtl att ,;jlimiHndngsal'l)elt•ll;l 

p[tsk,·ndHls ocl1 dl fl<'rl:JI mind!'<' 1\trlYg lllll' \'HL'il ,.;y~sPhnH lll t'il sati<Ul:l 

lintit' \·id i;J' llJJkrikL'=' orl1 :\nnanh l;u~i<'l'. 

l'a 1\11<'11 lnrnr na;!T11 kanqn[lai; I J' or·lt an,c;slilpHt' YaJ·il sl~lliont•J'ild•·. 

l'<'L lilll l:lll .inf!il1'11:l t:',:, "''Il :: :lll. 
l lli'~tl:l 1111\'L't l1ar .ink k n !l id na ill'kiinl[.at sht.Yi l <UlC!el n. l)ansarkrys

!'äi'll .l t•a nn ••-ti' Ai'l' iir ;IIIL,jiiml ,;kr>i1'1U'l)'!i': Li•·n ii t' nu i Stilla IJa\'l'l. Ni'tgJ'11 

pan~aJ·i; 'J')·~ ,;:Il'<' i\1'11 fiit·lagila i 1'<''1'1'\'. 111· i\J'U: i B1·rs t OonLh', Gue)·Liun ocl 1 
.\JonLeallll : i To1JI11n .lult•,;-.\lil'lil'IC'l. \ 'ie l Ol'-llugo , l~t·n esl-Henan oel1 l•, tit;aJ·

Quin<'l. 111• i')'l'll i Tnulon i :i)'llllt'l'IIL'L ulg lint ilnnu <'n aMningsYiirLI sL)Tka. 

Sk,l•·,;i;;Jtlt'J'Il i 'lf<'til'liJan·l ~ Jl,c;ö rr·,; <H 'cH gammall slag,;l;rpp 111 

Pair it', ··n i:''lllllll<li van saJ'k l')'""an· ~lar,;t•illai,;c •OL'i l lätta ];J·yssan·n C<ts 

;·anl, d··n ··nda knu·,an1nd•· a Y ,;in l; l ils~. il,. LiL' re m Ö\Tiga som äro i 
ljänsl. ll;t\'11 .i'i'tt'lll lil!iliil'[ [)·s!;a J'lol.lan l:olmal'. ,_:(l'HSIIIJIII'C". ~lf'lz , \ltll 

IIOUS C' ) ttl'il tl•'ll Ösll'l'l'il,i,;ka Tli illll\'il l l' ) . 
S;ulanl ;;1· tll l111Yarnndr lill,.;lanlir'l i Y:til man skull e kunnll kalla dt' ll 

franska IJi'>::;sjiiflnl·lan. 
Yitl •dtl;m HY d• •nn11 IIHI ' kli:;l.l'lil 'SY:ll'L'i, ,;om fötT l)·>itll' untl'l'l' J;r.igs

i)I'!Jl]l]'[• ' ltH ·n l• ·l. lllt'n !lll iJycrln,:il:; a\· nnu·inrn. utYeckiRt,;. l s)·nnC'J'hrl 
l1ar fl)'i::\'\';i,;c ndcl •gil lL i'l'lll11lll Cll'll I) Cslfu· l'. n. 'H\': '(•skatif'l'l'lygnlilSI\ ill CI' 

01'1, IJ\ ' d J'"~''J'opl1m :,o+ :,:J unrit'J' IJ)·g:..:·narl. 12 luftsk epp. P. lJallnn,.; cnpli.f,;. 
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~O ]}aset· ( r l~imY I'IHlast ·e n försedd mccl acrulll'•ulll i lancl ) . l) e rsonalen u t

göres aY 2,700 m an. 

Den älclcrsgräns JöL' fa. rt)· g·~ n. som fasblog,; genom \\' asllingtonföL'

dragcl , Itulack fran:;ka flotUtn med totalt utclöt•nclc år 193:i. Parla.mentel 

!Jiföll ll:il'föt· 1\JU första elvl e n <11' c lL nybyggnadsprogram, o mfn'Llandc i 

synncl'l1l'l tillta fnrL)· .c;. t<;nligt cl ctta lY)·gg<ls ntL Yirl olika Yat'V föl.jaml •• 

fartJ·g: :i k t·) ss;u·c p<i ~.ooo lons , li jag,n· c om ~. 'tOO Lon~, 12 jagm·e pit 1,40ll 

lonrs, 6 u - lHllar a\' försL et klass ocl1 6 G\' a nclr a klass. Sam tidigt pågå ar

llcLe n föt· att !uml1ndra lict ofullllorrlad c slagskeppet Bea.rn till Lmnsporl.

fartJg för fJ)·gma,;kinet· und e r dd att wrbete na. Lt cle i'y.m andra pi'tbörjad , ~ 

slagske]l lWil Fl anli L'f' . 1'\flrmanLl ic. Langtl Crl oc o clt Gasc:ognc nu äro cl CJfin i-

livL öwt·gi\'ll<l . (I c Yar·l1t, () .iamwri 1924. ) 

Förenta staterna. 

l ' .:'. A. 

:\lat· inlm·r lg· c tr•n l~eu· nu J'iit· elagls rlen nya kongressen . som ~CLmman 

lL·äcldc i rl cc e mlJr'L'. Fö r u tom LlllSiag lill n~·J1yggnacler upplage r densamm il 

en sum1m1 <1\' t G.OOO.OOUO lill modcrnise-1·ing aY l1lllr c J'•artyg ·i sla.c;flotlan 

)Jctl'iii'f'an!l,· skyclcl, lwstyekning ocl1 nHtsklin e L·i. 

FiiL' l'l·t [u· sedan lJc\·iJjacl c fört'<1 kongre.s ~·· n samrna s umm a för all 

Jnud crnh er·a an1nt'ika'nsl.;a s1agsl:el'P , Yfrruti ingick ölcning; av kanonern n:--
clevalion . nt r·n dCt det ,;c·ilcrntct·a ])'('fanns att :\favy Departm ent aY mi !ssta ~ 

gi·vit •t'elaktigct ll[']l.COit't e t· angFtc nch' kannn c· rnas skoHYirl rl i den engelsk <~ 

slagflottan . tJi c Y anslag!et .indraget. 

Allmilnna mcning·c n inom c ngc l,-kct llllll'inkL-crlsar ~lt' att Rm crikanarn <l 

hant ri:\ll att ök<1 r levaLi·onen ·ltos sina tor.nkcmoncr och att om cl c gjord • 

si\, cl c lla icke skullr slL'irla mot \Vasllingtonfönlra:g·c; ls m ening. D et fra m

ltåll.es likYil l, .alt om di' gin1 nlla tol'llka.non er i slagHo1ttan en c le Yati on 

av 30° . .sknllc dcmna få flel'fl tus en yRrrls li:\ngt·c ,;k o ttYirlcl än el e n engelsk <~ 

oel1 cknn R ~cnm c ltacle di.l intet annat al·t göra · ~ln aU föTetaga llilmand •· 

iinclr·ing på allR ' ' ce1 pital sllips" m ed unelantag aY Hood. KosLnacl en hiirfu r 

l1leVP slor m e n måste lli\1·a,; !'Cit' sävitL ·ic k e r]('n engelska flottan sknll •· 

JJliYa UlnLl crtclgs.cn ·bc l6Ufamll' llet Yiktigaste a\' alla vap en. 

Några bnitlbka krilit'i li Eilla rmeHel'LiLl 1fiir e att rl e t •icke kan '>cH'" 

någ un ml'nl:ng m ed !aLL giYa s lagskeppens kanune·r d en stör·sta skottYid d 

so m etcras ballistislm egenskaper m edgiYa . De ]!å slå a tt clet icke i:\r någon 

';ärskilrl fC>nl el att hm n a s k j n la pil avstån<l ÖYCt' 21t,OOO eller 23,000 yarcJ , 

till föl}! aY den L'ing<l tL·:Hfpr r1ecnt , som <lå e r~1ålles. ~\Ian lror s ·ig likvii i 
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i l . :-; . A . Ycla att sk.jutfiirsöl' i cngelsJ;a Ilo•IJlan rfLc 1· kriget lla\'a vi~at 

rnöjliig!Je t cn a~ · a1Lt sälta in et t tilll'rctlsställancl e antal tr~i.ffat: d ett m ål pa 

JwtyCilig'L l.ämg•r e aYstånrl iin 2;),000 )·aL'Ll's. Amerikanarna anse clärl'ör atl 

en sla.g.flolta nwll äwn ,]JJ ,ill rn ringa öYcrlägsenhct i skottvield - 1,000 
e ller 2.000 yard,; - kommer aH IHtYa ·e n avgjord taldisk fördel I.ramfö:· 

en anmun o clt a!Jl denna fönl eJ ']liiL' aY'gÖ'L'and c . om d0n förm ocksii ä1· 

ijve\'J'äg:scn i J'ad. n r JnunlJflJlfL Yitla·rr. att d e t toril e Yara ganska säker·L 

a tt i en kommand e ,;jii:iLri•l elden l;nmm CL' komrnrt' att öppnas på längsta 

möjliga aYslftnrl. ~hen 0111 rl ct. L1 fiiL' OrsaknL' .s l ot· Fetgång ax arnmunibi.on. 

ty e ffek•ten - d r n morali,;ka iek c min clt·r iln rlctn matcll'i ella- av kanske 

]}lott en eller LYå träff<lt' l't'C'tn ,;yå m kannn r 1·, komm e sa nn olikt aLt nedsätta 

s17riclsYärcl e L ltos vilket skPpp som lliibt. n erma effekt ·.skulle nalul'ligtvis 

i lJög grad ökas, ont rl c L lr ~lffaclc fal'tygct fann sig ofömtögct aLt besvara 

Plclen till följd av fö~' låg clcvRtion av kanonerna. 'I'yska fartyg b efunno 

sig !j e n såtlan siL11aLi o n \id nwra /111 ett tillfällr un'll el' .Tutlanclsslaget ocl1 

-v·on I-Iase skildrar i sin bok "T\3. Bt•örlt·afolk" rlct olidliga i en silrian 

IJC' lägcnllct. 

De t •itr cl~in föt· icke att undm pil alt cle .am crika,n ska sjöoff!icerarn:t 

önska -g iYa l"inoncrna å cl e. äldre :;lagskcppcn ökad elc\'aJLion. 

(N. M. R .. 1\J C]PC. 192.3 ) 

Grekland. 

Rcgc ringt·n ilat' upptJjul'L konlmM m ecl finmUl \Vl1iLc C:o i Cowe,; 

om rcpa!r.aUi·on oell morl cmis C"ring av j egamil ArLos, L ro n, Ierax och Pan

tlwr . Fart)·gcn skola aptcn1s Hit· oljeclllni·ng, ny a pannor skola insättas 

och stom revarati-on er ft skL'OY ocl1 tn<lskin c t· uHöra.s . Jagarna lla'Va redan 

•avgi\:tt till .Eng l<H1rl. Dessa jaga r e s.jösabvcs alla 1\c t• 1\111 i Birkcnhcad. D c 

havR ett clcplaecnwnt p å \180 Lons ocli ilro bcstyckarl c m ed fym 10 cm. 

kanon er. :\laskincri e l utyec.J;Jar 1\1,7"10 hkr.; fm·L cn är 32 knop och kol-

för r åclct mf!ximum 2.'2 ~> luns. (N. :\!f. R. , ·1\J dec. 1023. ) 

Italien. 

Vie! Si!urificio Ilali c n os wrk sLäll et' Y:ill Neapel p Etgfl föt' n är \'flt'andP 

försök m ed en ny cl~irsl:idcs l;onstru eracl 1torp ed. n e öYervakas av en ita-
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liun~k ],.,mntic<siun ul'lt t'Jt'ra ft·i\tlllllclllLie ·nationet· ltel\·a si\nt dit "lWt' i;t 

lisler !'ör -~tt i•ni'öt•,;J;al'l'a uppl>sningat' om tlcn nya torped en. Dess <liiel 

lllul. et · i\t' :1:3,, 1'111. 11clt lad<lningt·1b \ikl i\1' ,;Liint· itn li<b nä::mn annan n1 1 

]tefin\lig [UI']J P<i. 
Tot'jJctl rn ~a1n in,;LiUias hit' ll'l' u lika l'al'lvt· · pe~ aY:iL;wi\ in•till :J,IIiill 

111. ilr minimifal'lrn 1t9 knop oclt .i ntill :l:J ,OOO m. 21 kno·!J. I J,jupe·L kctn n·sl•· 

1·as nc<l 1·111 J~ nL T<<I'JWd cn lt<lt· \'GL'i\ ltl,nll fiir f'tL yllrc ll')'t·l;, l'tll ii

' ·"Hl'anrlc· Y<lllrntn·t·l;l'l Yid (iO rn. <ljup rl. Y. "- Ii kg. pe1· cm'. 
ncnna. n>·a LnrpcLI. sum i'I\'Ct'\Tc\ffal' allt n1d i den Yc\gcn l1illill:; 11]1 ]1-

ct'unnits, lt;lr följanrle uLmi\rkaml·c •·sen,l;apeL' : kral'l1ig spt'ilnc;Yerkan, l·1i'1 ,c 

rart. lånt; lielil-a ucl1 framl'öt· allL ojclmfi'1t'ligL si\I,PL' f1mkLion l10s alla organ 

1/:J torpedskolt ltfl\·n. sk,julil:i mer! en l'lllLt •,:1 J'lll. tm·p ctl ntan n1in ,;l" 

fl'l. Luftens uppYi\rmning J'iir·,;ig).;ftr Jlil l'll <ltt ""m IHL'tigJ't' llclttre 111 -

nyLliantlc aY tlt·n kolll]ll'il1l <'l'< lil1' l11f\rn. ,; a ;1]1 dJ"n knnlilrl c:·ils. som nn 

dntle~ till mnlnrns ilt'ifl, hli1· i'1ka-rl. 

n cnnil lnrpetls l;l;ugi'll'ing fiir ,;k,julning ltar lJii\iL lllFkPl fij;·cnl; lad . 

lien cir l'i'<l',.;l'J!ll llll'll Ull Il\' ·a·nordn.inc;· . Slll\1lll(ijJiggJjl' ins\.i\lla.ncJe-t il\' llidJn,;

f)()[t fartappamtnna, tljupro,;le t• i nc; t•n nt·l1 t;> I'OskopsYinkl•]n uneler d el a ll 

lot·pcrlc·n lit,"S'I't' i L11lwn, Yat·c ,;ig tl rnna iit' en rmclct·- elict' ÖYCt'Yatleostul t. 

ocl1 11tan iilt l'n e.ndn l'.tda heiJÖYCJ' iippnn,;. :\Ila in,;tilllningar kllllll ii 

:--ltllrdc:-4 gilra~ nJnctle.lhnrt fiirc ~kjulningc·n. 

SilJ;r-· riigl'n l; omn1cr dr1nna LrJt'[Wd Lillikn nt<'ll l'!l ll'i[I[Jt'liuiJ ;n 11 \ 

kr ln:"-ll'llktion ;Jtl \''ic·i;e~ ,;lr1r llji]Jllliirl;c amlt•• l i alla m ar int'!'. 

rr, ,· Yal'itl. '!:l i11't'. 10n. ) 

l ie \.Yi't kr;·,;,;f\t 'C, sn 111 ltc\'ilja·h fi'11, w·r·n l!I:<Cl- 2'• ''rl1 ,;um ·inc;;l i d1 t 

iLalien~ka n-yl,yg·gnadsprograrnnl!'t, tneLlc kr,n11na a lt f![lbörja·~ i Yål'. l l 1 

l;ornma sannolil;:t il'ke nit. fiL fillit .10.000 lons tlt•p!at'<'lllrnt, cl et lriigsta ""n' 
\\'a s itinc;tiJll lfönlrG~-d till iHr•r· , ,•mrdon dc Hali~thka konsL'I'llktöecma an" '' 
fl tt ck vikti gaste fal,lort'1'11;l ll c träfl'amll' fart, bc"t~·cJ,ning etc . l;unno in

rymma,; i mindre f;u"L;;c;·, som icke hliYa s~ il>TIJar;l. il<' knmma ,·nw l

l<'l'tiil att ltestyrka.s m erl :20 cm. J;annncl'. 

Vad ilillienska knnstruJcl(jt'<'l' kunna C!s.ta rlkiillllllil inolll l'Ll llegriitl.-i <Ji 

tlcp!accnwnL yi:;adt· lir m ed l' i:;,H·~mt Giorgi11-klas,o;rn, Yilka fartr::;·, clltt l'll 

r-mia3L p et JO ,GIIO ton:;, 10r11 l>l'"t>·ckaci<' med loiY :,;t'o\·a kan"ncr· ( :'~> cut. 

r1<'i l 1~1 cm. ), l1 adr 20~l mm. ]lill1"1t' Ö\'C' r \ilal;l tklat· OL'il en fart av 2:~ kn n]'. 

P;"l rn;lnga ar h:tY<-l iL' .kc någl'a Hllta kl'Yti::iC11'C' hliYit byggda föt' Ha

l·iJ •n ska fl o ttan. nc srnas l e· yuro ~lar,;;1la llt'li Nino Bi~in . Yilkn pftiJL'Il'.ja:J:·, 

J9J1. llo s dem lades ltUVllllviktcn vill farlt'll. l 1c •ll>·ggtlcs av eL-l sclrskill 

slags st;\l ncl1 R.Ha vikter· .relluceracle:; till 1·n J'at'lig c;rii.us , mt'n tr·ols tl l'llil 

uU1ilt'rL1tie ck va ett uLmärkl sätt påft·csLningarna und er kric;d oc l1 s.i o1·d·· 

go1l tj:lnsL ll 't "Quarlo", ett ii.lclre J'al't''f' a\· :;ctll1!1lfl ],·p men [Hl end ;r-1 
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3,:'80 torb, Ilie\ f'ii1·Ji i·sl J~J:2 . "j"l 'rl e lid 2t'-.,; l; n up Yitl [!l' O\ Lu1·en. en fal'! 

som nldrig l'iil'llt ll]l[Jni'tlh ;l\' iilllira öt·ln~·sL1t'LYg 'in jagare. 

(N. \ l. H., 2li tl1·t. J92:L ) 

\l ll>.'"l ini lt~ t· n>·li.~· ··n fi'1rkl<li'<Tl 1'1)-gYCisr•ntl r l,; ttln·cl;ling lJijra iJii\'.1 

följanlie 
'' F l> gYti:il'ndet' atliY-a ,;J )l'l'<l u p ]J gal' nr t li Il 1.000 mask inc1·. Nclst

kommRnil c j11ni lJöt' den na sil'fl'i1 ·IHtYa stigiL till 't.;)00. Yal'fl\' 1,:100 utgiit'a 

" fö r· sta linj en", l )1111 anti ra oc lt J.:>OIJ t!J'll tredje. Hal i ens gcogntfiska lilgt· 

och .form rot'ilrn t· aLL l>nc;·llpunl;lt·n aY l'tygYiiscnLlet:; nLn>l'kli-n•g lägge,; vit! 

]J>·ggclndrt aY liydt·oat't'U ]Jian. Alp erna i JHll't' utgöm en ft'llklclll SY~l'J l bm·
riär mot lu'f\;Jnfall und er dl'L clll ti e mycket långs·tr:ir·kta kusterna ocl1 

Hallens ·sL r alcghkn läge r· elati ,-1 d1' iiYt'ig<l m etl r lllaYsmaktJ'I'I1a fot·tlrrt ett 

stort ~ntal 11\-dt·naernpiRn. (L. \ ' . ~L. ilr r. I!Wl. ) 

Norge. 

li-•l) i't l cn B l iit· tl• ·n fCirsta. norsk<J. som byggts i ·lwmlanlict. D en ble,· 

färdi g si~tlitlnr somrnat' ocl1 'lil•ll1ör en serie pä 6 biltar av B-1)'11. Den äl' 

IJ;,·gc;tl pi't maTinen s Ltunlll\·oL'Y i H ol'Lrn. som ilYcn 'bygger B Il; B III oclt 

B I V b}gga~~ å Kallinre s vat'\. Yid Tlin:-;I) L' t'/2.·. Dt=l sl::t·oven ~1Tn fördighyggcl;l 

där städ es, bogsera:; r\c lill Hol'LL'n fi'1l' ;<Lt dilL· filnlic;sLällas. B TV sjöS<lHe~ 

sistl idne LicremlJl'l' oc!t B 111 skall !i.ipa av st8pcln tiLli~-t ]la nJ'i'tt'Cl. För 

B V ocl1 B \'I ilt' endas l ett fl'll'skotlslJelopp beviljat flit' ,-itkct en tlel nu1-

tc t'iel in l,öpls oc·I L uppl<lf!LS a \'ili'Wt i llor.Le n. 

B I ltm· en län':,;·d aY ~1 m . oclt 1"!1. rl eplaccment i ijvcnalLctb!ilc;c a\· 

120 Lons oclt i Jmdrt 'nttlr :bl ilge G:!:> l em~. .\Iaskincril't ulc:iircs a,· ~ sl. 

llicselmolorcr om ~OD 11 kr.: farten i ÖH't'Ya\.lcnsläc;c iii' l', knol' oel1 i 

unli ena.tlcn~lägc c :a 10 knnp. He~lyekning<'ll llest5t' il\' '' sL. lorpccltuiJCl' 

oc il en 1." cm. lc:mon. 

Bi'i:tcn lull' 11nrlr•r·c;alt i't l,;killiga pro\·, \'i lka alla utfallit :;ät'lletcs väl. 

( .\[IJI'gcnhlwli'-l den 10 tttaj ocll :20 tl ec . ID:23. ) 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten= 
skapliga tidskrifter 1923- 1924. 

Sj ölo· insh ist o t•ia. 

Th r lli~tnrif':ll pet'SfJI'CliYr of Jublanil .l H. L'.~. 1.. sid. /:L 

St l'H lP!J i oeh pol i t i k. 

Yon d en l'rolJiem r n ci nes Scekri cg~ im Fcr-

n en O,;lcn .. .... ... .... ... ...... .... .. !I l. R., sid . 13. 

~lonil.ors in moclcm naYal warfarc 
11 

J. H .. P. 3 . I., sitl. :Yt. 

Ot'!Janisat i on. 

JakLlagebr r frftn ot·ganisalioncn aY rll lll0-

del'l1l skeppsYarv i Arnerika 

1\ustartillr>rh,; lamoJTi rc ramas prakti ska utlJilLl

ning ·OCI I lj itnstgöri ng K. '1' ., sicl. 111. 

:-;j (<jofl'icer~uldannebc n .. . K. 1'. f. S., sid. 6:3. 

Nad!Jntion och sj öl'at•t. 

J )a~ Flctln r t't'llller 

l 'bcr,;crflug uncl 1'\aYigation .... .... ......... .. 

! 

Kågu l ·om lien L)·.s](a J2 mila kanonen 1!JJ8 .. . 1 1i' 

Heglcring •:<1· artiJicril'l ll mt•tl :l1j älp av flr g-

pl•an . 

Arlill cri cts skyclch;mcclel mot ficnUig miilspa-

ni.ng . 

L u l' t lo·ins l•onst. 

n. :\. F . an <l Impcrial n erener 

Sl<eppshy!l!IL'I'i. 

:\l. R ., si el. 18. 

M. n., si el. 30 . 

T . '1' ., all m. avtl. 

K T ., si el. J28. 

K . 'r., si el . 133 . 

Fligllt, sid. 63. 

D• ·l ,,·cnska :-;J, e ppslly~gt'l'irb nm·m·8 nclr lil g<' '1'. T. , okejlpsb. 2 . 

. \n1·ämla l'iil 'kortn innur . 

3- :i. 

. l . ll. l ' . :-;. l. = .Jomn al o f l11 c Hos·al Uniled Scnic c Instilulinn. 

K. T. = :-;Yrlbk Kt l :; larlil lcrilirlskl'if l. 

:\I. H. = ~Inrim· H.unthrl 1au . 

l\. ' 1'. f'. "· = Nor<l;. 'J' itlskri l'l Jm· :-;yl\'t•scn. 

T. '1'. = 'J'cknbk Tidskrift. 

Tillkännagivande. 

Redaktionen får härmed tillkännagiva alt penningpris om 

sammanlagt högst 300 kr. komma att tilldelas till r edaktionen 

insäJnda, därav förtjänta , artiklar. 

För att artikel skall kunna prisbelönas, skall den vara 

redakti·onen till h anda för e den l n-oyemher 1924 samt aY

h an dla ämne beräroande Sveri.ges .sjöförsvar. 

Artikeln s värde förhöjes giv e tvis om i densamma fram

lägges positiva förslag. 
För ins·~ind artikel, som införes i tidskriften, betalar re

daktionen Ya nligt honorar, oavsett om artikeln ifråga pris

helönc,s eller ej. 

Karlskrona i januari 1924. 

R edaktionen . 

Tidsl;;rift Sjäväsendet. 




