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Arsberättelse navigation och sjöfart. 
AYginn Yid Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde 

den 6 mars 1918 av ledamot en Sam Lindstedt. 

Navigation. 

I nom navigationsvetenskapen äro från det förflutna året 

icke några m era anmärkningsvärda företeelser att anteckna. 

I första rummet torde detta bero på, att dc mångskiftande svå

righeter de sjöfarande under nu rådande förhållanden hava 

att beldimpa endast i mindre grad äro av rent nautisk beskaf

fenh et, varför intresset för förbättrandet av metoderna för ort

bestä m ning till sjöss och de härför erforderliga instrumenten 

synes hava avtagit. I fråga om förhållandena utomlands är 

vidare att märka, atl, sedan under kriget de flesta facktidskrif

ter upphört att utgivas eller icke längre äro till gängliga för 

de neutrala, de frams teg som eventuellt göras icke komma till 
offentligheten. 

Vad vårt land beträffar har intresset för loggfrågan allt- Loggfrågan. 

jämt varit synnerligen livligt. Den i föregående årsberättelse 

beskrivna Sal-loggen har sålunda ytterligare förbättrats och den 

första för flottans räkning beställda installationen har levere-

rats och installerats å pansarbåten Sverige, där densamma, så-

som av tidigare rön var att vänta, vid besiktning befunnits fylla 

de i kontraktet uppställda fordringarna. Sedan firman löst 

frågan om elektrisk överföring, har den ursprungligen plane-

l"ade installationen, som endast omfattade en kombinerad fart-

och distansvisare i tornet, kompletterats på så sätt, att den 

Tidskrift i Sjöväsendet. 1l 



Kompass
frågan. 

- 156-

kombinerade visareapparaten fått sin plats i centrum och i 
stridstornet uppsatts en elektriskt anknuten clistansvisare. En 
motsatt placering synes hava varit mera ändamålsenlig, men 
torde bava stött på för närvarande oövervinnerliga konstruk 
tionssvårigheter. Priset å en installation av nu angiven typ 
är cirka 8,000 kr. Firman är alltjämt sysselsatt med att på 
basis av vunna erfarenheter ytterligare förbättra sin konstruk 
tion. 

U n der år 1917 har framställning blivit gjord från flera 
håll om tillstånd att få avprova nykonstruerade loggapparater 
å flottans fartyg. Samtliga dessa apparater torde i likhet med 
Sal-loggen basera sig på Pilotrörets användning . Helt natur 
ligt med hänsyn till de många prov m ed loggar som redan 
pågå ombord å olika örlogsfartyg har marinförvaltningen emel
lertid icke obetingat lämnat bifall till dessa framställningar 
utan fordrat, att apparaternas användbarhet skall vara kon
staterad genom prov å andra fartyg, innan deras apterande å 
flottans fartyg ifrågasättes. På grund härav har provkollek
tionen av loggapparater inom marinen uneler året enelast ut
ökats med en, nämligen elen av ingenjörerna Panlin och Prytz 
konstruerade . Några närmare uppgifter om de med denna 
logg vunna resultaten föreligga emellertid ännu ej. 

Ett bolaget Navigator meddelat tillstånd att få uppsätta 
sin loggapparat å jagaren Hugin har tillsvidare å terkallats m ed 
anledning av mellan sagda bolag och Sal-loggens intressenter 
uppkommen patenttvist. 

360° -indelningen av kompassrosor och pejlskivor har i 
fråga om nybyggda fartyg blivit tillämpad från och med år 
1916. Under år 1917 har det successiva införandet av denna 
indelning påskyndats genom att marinförvaltningen bemyndi
gat varvscheferna att i mån av tillgång låta ändra graderingen 
å äldre instrument, varvid dock skall iakttagas, att alla instru
ment å samma fartyg få ensartad gradering. 

De gyrokompasser av amerikansk konstruktion, som in
s tallerats å svenska fartyg , senast å pansarbåten Sverige, h ava 
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funktion erat synnerligen tillfredsställande. Då det i början av 
föregående år ifrågakom att anskaffa tre nya anläggningar, 
o·ick man emellertid in för elen tyska typen, främst med hän
~yn till omöjligheten att säkerställa de amerikanska kompas
sernas överförande till vårt land. Prisfrågan torde härvid iiven 
hava spelat någon roll, i det att de tyska kompasserna ställde 
sig c :a 20 o/0 billigare än de amerikanska. Vid de tidigare an
skaffningarna var förbållandet motsatt . En av de beställda 
tyska kompasserna hade vid årsskiftet lever erats , men som elen
samma ännu icke kunnat installeras , har n ågon jämförelse 
med den amerikanska typen icke erhållits. Liksom i fråga 
om andra varor har även priset å gyrokompasserna stigit av
sevärt, vilket emellertid på grund av elen låga kursen å ut
ländsk valuta icke gjort sig nämnvärt gällande i fråga om pri
set i svenska kronor. En tysk apparat kostar f. n . inemot 

45 ,000 kr. 
Den i föregående årsberättelse uttalade förmodan , att elen 

av ingenjör Olän konstruerade kompassen icke skulle kunna 
leda till en lösning av kompassfrågan, synes hava blivit be
sannad. Kompassen, som numera blivit borttagen från elen 
pansarbåt, där elen varit install erad, har rapporterats såsom 
obrukbar, och ansågs skäl icke föreligga till vidare prövande 
av uppfinningen. 

Ortbestämning medelst riktad radiotelegrafi torde fortfa- Ortsbestäm-
• o t•·· 1- 1- · t F.. ··1 · d .·1 t ningmedelst rande vara föremal or IV 1gt m resse. orso <.en l enna n'- - radiotele-

ning hållas emellertid i allmänhet hemliga, varför hållpunkter grafi. 

saknas för bedömande av den noggrannhet, som genom sagda 
ortbestämningsmetod kan ernås. Enligt amerikanska uppgif-
ter pågingo även under år 1917 , åtminstone i början av året, 
före Förenta staternas inträde i kriget, de försök , som igång-
satts under sommaren 1916 och i vilka alla med radiotelegraf
apparater utrustade fartyg genom offentliga kungörelser upp
l11anades att deltaga. Av dessa kungörelser framgår emeller-
tid, att osäkerheten i »pejlingarna » fortfarande uppgår till flera 
grader. I samband med dessa försök ha va på sista ticlen åt-
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gärder vidtagits för att bereda möjlighet till avståndsbestärn . 
ning genom att utsända samtidiga undervattens- och radiote) p. 
grafiska signaler, vilkas olika framkomsttider Jämna ett medel 
till beräknande av avståndet. 

t~~~:~~Ör Ett på sista tiden av professor Strömgren i Köpenhamn 
finn~:nde_ av konstruerat ur avsett att användas vid vissa stjärnobservatio

stJarntlcl. ner, synas vara ägnat att i någon mån underlätta en del nau 
tiska beräkningar och torde därför erbjuda ett visst intressl, 
för navigationen. 

Uret har ett system visare, som angiver medeltidens fiir 
~indringar , öch ett annat genom utväxling därmed kombinerat 
system, som angiver molsvarande förändringar i stjärntiden. 
Visarna inställas först var för sig, så att skillnaden mellan 
deras utslag är den vid tidpunkten ifråga rådande skillnaden 
mellnn dc båda tiderna. Därefter kunna medeltidsvisarna in 
ställas efter tiden för en godtyckligt vald meridian, varvid 
stjärntidsvisarna följa med, så att det inställda inbördes :w
ståndet bibehålles. På grund av utväxlingen ändras under 
urets gång avstånden mellan visarna, så att desamma alltjämt 
molsvara den för ögonblicket rådande skillnaden mellan de 
b~da olika slagen av tider. Härigenom blir det möjligt att 
drrekt avläsa elen medeltiden för en viss meridian motsvarande 
stjärntiden och vice versa. I sitt nuvarande skick medgiver 
uret emellertid icke noggrannare avläsning av stjärntiden än 
på tiondelar av minuter, varför dess användbarhet begränsas 
till sådana observationer, där större noggrann het ej erfordras. 

Aeronautik. Frågan om säkerställande av luftfartya-ens navio-e1·1"n o- ;ir b n b (. 

fiiremål för ett tämligen livligt intresse utomlands. 
Saiuncla hava i Förenta Staterna på sista tiden konstruerats 

på optiska principer grundade instrument för bestämmande 
av kurs och fart över grund, varigenom inflytandet av de svår
bestämbara luftströmningarna i viss mån kan korrigeras. 

Vad elen astronomiska ortbestämningen o-enom höj"dmät-t> • 

ning beträffar, vilken f. n. är den enda som vid navigering till 
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SJOSS lämnar tillräckligt noggran na resultat, är densamma före
nad med vissa sYårigheter uppe i luften , bl. a. m ed an ledning 
a,· att sjöhorisonten icke alltid kan siktas och svårigheter fin
nas att under de rådande förhållandena använda artificiell 
horisont. Detta har sedan någon tid tillbaka lett tanken på 
att söka erhålla astronomiska ortlinjer genom observatio n av 
himmelskropparnas azimuter ell er azimutskillnader. Några 
nämnvärda teoretiska svårigheter förefinnas härvidlag icke, 
men torde det f. n. icke låta sig göra att uppmäta vare sig 
azimut ell er azinmtskillnad med för ändamålet tillräcklig nog
grannhet annat än under vissa särskilt gynnsamma förhål
landen. 

För vårt Yiclkommande har flygmaterielen än n u ej nått 
den utveckling, att särskilda observatörer och instrument er
fordrand e ortbestämningsmetoder kunna ifrågakomma, ej bel
ler torde de taktiska förhållanden, under vilka våra Juftnavi
gntörer f. n. kunna väntas uppträda, påkalla införandet av 
mera kriivancle ortbestämningsmetoder. 

Sjöfart. 

Unele r år 1917 har elen svenska sjöfarten, liksom ÖYriga Allmänöver-
neutrala länders, genom de av världskriget skapade förhållan- sikt. 
dena blivit ännu mera kringskuren än vad fallet varit uneler 
de föregående krigsåren. 

Det förut gängse uttrycket >> den fria sjöfarten >> kan n u
mera sägas sakna varje motsvarighet i verkligheten. 

De omständigheter, som i synnerhet verkat till sjöfartens 
lamsl ående äro dels det av Tyskland fr. o. m . februari månad 
proklamerade skärpta undervattenskriget och utvidgandet av 
spärrzonen, dels ententemakternas, si-irskilt efter Förenta sta
ternas inträde i kriget, allt längre drivna åtgärder i syfte att 
tvinga det neutrala tonnaget i sin tjänst ävensom att förhindra 
varje trnfik, som kan misstänkas i någon mån lwmma eentral
l11aktcrna tillgodo. 
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Den närmasie lid<'n efter den tyska proklamationens ut

Girclancle avstann:1de praktiskt Laget all vår sjöfart västerut : 

man nns:"tg sig icke hava rätt att riskera personalens liY , ej 

heller det fiir vårt land så värdefulla tonnaget. I grannlän

dcrna förhöll man sig ej lika avvaktande. Särskilt i Norge 

fick sjöf:nlcn fortgå tämligen oavbrutet trots de så väsentligt 

ök:Hic riskerna, vilket emellertid resulterade i en mängd far 

tygs s~inkningar, delvis med avsevärd förlust av människoliY . 

Sedan antalet av undervattensbåtar sänkta fartyg under 

årets andra kvartal kulmin erat, minskades detsamma därefte r 

avsev~irt, och har Nordsjötrafiken under senare hälvten av året 

spa~·saml återupptagits. Härtill har bidragit a nordnandet aY 

ent:<'lska konvojer, vilka emellertid varit otillräckligt skyddade, 

så att de vid flera tillfällen blivit utsatta för framgångsrika 

angrepp av tyska såväl över- som undervattensstridskrafter. 

Sjöfarten på Amerika har under året varit praktiskt tagel 

nedlagd. Vad Östersjötrafiken på Ryssland och Finland be

träfTar har d<'n varit avsevärt mindre än under år 1916, vilket 

förklaras av tyskarnas allt mera obestridda herravälde i delta 

farvallen ävensom av minskningen i transitogodset. De en 

da sjötrafik som visat ett uppsving är kanaltrafiken, som fått 

övertag:t en del av del gods som förut sökt sig runt Skånl' 

kusten. 
Fartygens driftkostnader hava genom stegrade försäkring ~ 

prem i er, kolpriser m. m. ytterligare våldsamt sprungit i höj 

den. Detta har, i förening med den av sänkningarna och dc 

krigfiirandes, särskilt Englands, behov av sjötransportmateriel 

orsakade tonnagebrislen och efterfrågan å neutralt tonnage. 

som ej kunnat kompenseras genom en forcerad nybyggnad och 

ett utnyttjande av äldre fartyg, trots försök på sina håll m ed 

införande av maximifraktsatser , åstadkommit en enorm steg

ring av frakterna. Såsom exempel härå må anföras kolfrak

terna från England. Dessa belöpte sig före kriget till n ågot 

mindre än 5 shillings per ton för att år 1915 stiga till 12 och 

1916 till 20 samt i januari 1917 till 27 shillings. Vid slutet 

av år 1917 stodo de i c:a 200 kr. pr ton! 
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De svenska skeppsvarven, som laborerat med ökade svå

righeter i fråga om materialanskaffning och tillgång å yrkes

utbildad arbetarpersonal, kunna det oaktat glädja sig åt ett 

avsevärt uppsving. Under å r 1915 sjösattes av h andelsfartyg 

c:a 20,000 bruttoton och år 1916 c:a 250,000 ton. Under år 

1917 hava c:a 20,000 ton sjösatts, vartill kommer pansarbåten 

Drottning Victoria, jagarna Wrangel och Wachtmeister, ett an

tal undervattensbåtar samt en sektion av den nya flytdockan 

i Göteborg, så a tt sistnämnda år blivit ett rekordår för varvs

industrien. Vid årsskiftet voro c:a 60,000 ton under byggnad 

(m ot c:a 41,000 vid föregående årsskifte) och dessutom inne

hade varven b eställningar å inemot 200,000 ton. 

Under det gångna året har ett rekord satts jämväl i det 

avseendet, att det hittills största i Sverige byggda handelsfarty

get b livit sjösatt. Det är det av Götaverken för rederiaktie

bolaget Tran sa tiantics räkning byggda motorfartyget Bullaren 

om 9,100 ton. 
Trots dessa gynnsamma siffror synes varvens verksamhet 

för framtiden ej vara fullt betryggad på grund av materialfrå

gans hotande läge. De svenska järnverken kunna ej produ

cera den kvantitet stålplå t som är erforderlig , och den utländ

ska marknaden är till stor del stängel. 

Oaktat sjöfarten delvis varit nedlagd under en avsevärd . För äD;d-
l l o 191 ~ ) l . r·· l t "f o å f t . h l"!Tigar Inom ( e av ar 1 1a ~ngs or us erna 1 raga om ng ar yg oc svsnska 

motorfartyg varit betydligt större än under föregående år. 

Dessa för luster uppgingo år 1914 till c:a 10,000 bruttoton för 

att uneler år 1915 stiga till c:a 25,000, år 1916 till 33,000 och 

slutligen år 1917 till 69,000. (Till jämförelse må nämnas att 

norska handelsflottans krigsförluster till de11 l augusti 1917 

överstego 900,000 ton.) Härigenom har, i trots av att fartygs

försäljningarna till utlandet praktiskt taget upphört, tonnage

bestån det sedan årsskiftet 1916--17, då det uppgick till något 

Över 900,000 ton, ytterligare nedgått Den närmaste anled

ningen härtill är det förut nämnda skärpta undervattensbåt
kriget. 

handels
flottan. 
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::\1inskningen i det svenska tonnaget uppgick under år 
l 917 till nedannämnda ungefärliga belopp (i bruttoton): 

Å ng- och motorj'artyg. segelfartyg. 

Si:inkt m. m ............ . 69,400 ton. 7,000 ton. 
Slopat . .. ............ . . 1,500 )) 5,700 
Förså lt .. . ... ... .. . . .. . 1,500 1,000 
Prisdömt 4,900 )) 700 

Summa 77,300 ton, 14:,400 ton , 

under det att tonnage tillkommit i nedanstående utsträckning: 

:\y byggt 
I n köpt 

Summa 

Ån g- och motorfartyg. 

19,900 ton. 
15,200 )) 

35,100 ton. 

segelfartyg. 

500 ton . 
7,800 

8,300 ton . 

Tonnagebeståndets minskning utgör sålunda: 
av å ng- och motorfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,200 ton , 
» segelfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,100 

~---------------Summa 48,300 ton. 

Motsvarande sifTra för år 1916 utgjorde c:a 52,400 ton . 

Den alltmera hotande tonnagebristen gör sig kännbar ej 
endast i vårt land, utan gäller samma förhållande över så gott 
som hela världen. En väsentlig del av denna brist får visser
ligen tillskrivas den omständigheten att av världstonnaget (-!0 
u 45 milj. ton) icke mindre än c:a 12 milj. rekvirerats för dc 
krigförande regeringarnas räkning och en stor del är inter
nerat. Men då detta tonnage på grund av stark förslitning och 
bristande underhåll kan väntas bliva väsentligt reducerat i 
värde vid ett framtida fredslut, om då förstärandet aY tonnage 
a lltjämt fortgår, väntas tonnagebristen i allmänhet komma att 
göra sig kraftigt gällande även under en längre tid efter fred
slutet. Farhågorna härför hava föranlett de sjöfarande natio
nerna att planera energiska mått och steg för att i möj ligaste 
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)11 å n råda bot så väl för den nuvarande, som för den i fram
tiden väntade bristen. 

Såsom förut nämnts tillgripa sålunda ententemakterna alla 
medel för att förfoga över det n eutrala tonnaget. För Norges 
del har detta under år 1917 lett därhän, att landet mist kon
troll en över större delen av sitt tonnage. För vårt vidkom
mande har frågan på allra sista tiden b livit särskilt aktuell 
aenom vad som framkommit rörande de pågående förhand-
o 
lingarna med England.*) 

Nu nämnda åtgärder tillgodose emellertid endast en del 
av det tillfälliga behovet för ententemakterna. Tonnagebristen 
i övrigt kan endast avhjälpas genom en forcerad nybyggn ad 
av fartyg. En sådan är även igångsatt i så gott som alla län
der, men försvåras av bristen på material och arbetskraft samt 
de de lvis i samband därmed oerhört uppskruvade priserna på 
nybyggt tonnage. Till b elysande av sistnämnda förhållande 
må anföras, att priset för ett nybyggt ångfartyg vid krigsut
brottet utgjorde c:a 6 pund per ton och att under år 1917 av 
engelska regeringen för en ångare betalats 57 pund per ton. 
Japan har begärt ända upp till 81 pund per ton för att, visser
ligen på kort tid, bygga en å ngare om 6,500 ton. 

På tal om Japan må framhållas, att man i detta land i 
alldeles särskild utsträckning förstått att draga fördel av de 
abnorma sjöfartsförhållandena. En livlig skeppsbyggnadsverk
samhet har utvecklats i syfte dels att utnyttja möjligheterna 
inom fraktmarknaden, dels även att genom avyttring av far
tyg till utlandet inhösta stora förtjänster genom de uppskru
vade fartygspriserna. Försäljningarna hava bedrivits i en för 
lan dets tonnagetillgång oroande omfattning, så att planer äro 
å bane att införa förbud mot desamma, såsom redan skett i 
de flesta andra länder. 

Bland de åtgärder, som planerats i syfte att öka nybygg
nadsprestationen , må nämnas standardisering av fartygstyper
l1a, vilket redan igångsatts av åtminstone England, samt åter
gång till byggandet av träfartyg, vilken ide framförts i Ame
rika m en där stött på kraftigt motstånd från en del h å ll, för....___ 

*) Årsberättelsen är skriven i februari månad. 
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nämligast av det skäl att dylika fartyg ej kunna uppdrivas till 
högre fart än c:a 10 knop, vilket betraktas som alltför ringa 
med hänsyn till undervattensbåtfara n. A v ett visst intresse 
är en av träfartygens vedersakare anförd tabell , upptagande 
den procent av anfallna fartyg med olika farter , som bliYit 
sänkta av undervattensbåtar, av vilken tabell framgår att an
talet lyckade undervattensbåtanfall står i nära nog omvänt för
hållande till de anfallna fartygens hastighet. 

Tabellen har följande utseende: 

Fart. 
5 knop eller mindre 
6 )} 

7 
8 
9 

lO 
11 
12 
13 )} 

14 
15 
16 )) 

17 
18 

Procenttal sänkta 
av anfallna far tyu. 

100 
95 
90 
80 
75 
65 
60 
50 
45 
40 
35 
25 
20 
10 

För att råda bot för elen på grund av bristen på erforder
iiga stålvaror sYårlösta materialfrågan hava de tidigare utan 
nämnvärd framgång bedrivna försöken att konstruera fartyg 
av armerad betong på sista tiden återupptagits och omfattats 
med livligt intresse, särskilt i dc nordiska länderna. 

Genom det vid ett för ändamålet anlagt norskt varv, ingen
jör Fougners i Moss, under sensommaren 1917 färdigbyggda 
motorfartyget '' N amsenfjord» om 300 tons lastdryghet, vilket 
torde vara det första maskindrivna betongfartyget av mera av
sevärd storlek, synes ett beaktansvärt steg mot frågans lösning 
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]lava blivil taget. Provturerna uppgivas hava utfallit synner
ligen väl , varför varvet planerar Dygganclet av betydligt större 
fartyg på ända till 4,000 tons lastförmåga, vilka beräknas 
kunna bliva färdiga på en tid av 6 månader. 

Även vid andra norska varv har byggandet av beto ng
fartyg, n~irmast pråmar, med framgång utförts under sista året. 
Som en kuriositet må nämnas, att man vid ett av dessa varv, 
för att undvika vissa svårigheter vid gjutningen, funnit för
delaktigt att bygga pråmarna med kölen uppål och även sjö
sätta dem i detta läge, varefter de vänelas i vattnet . 

I Danmark har i början av år 1917 ett bolag bildats med 
ändam å l att upprätta ett varv för byggandet av järnbetong

fartyg. 

I Sverige, där man ej ansett sig haYa skäl att vara nöjd 
med de resultat, som vunnits m ed två stycken från Norge 
inköpta pråmar, avvaktar man tillsvidare utgången av de för
sök, som pågå i nämnda land. Aktiebolaget Skånska Cement
gjuteriet har dock under det gångna året byggt en mindre 
betongpråm. 

På en del håll har tanken på sjöfartens förstatligande Sjöfartens 
tagit sig uttryck under det gångna året. Sålunda hava röster förstdatligan-e. 
höjts i Tyskland för att staten efter fredsslutet skall överlaga 
hela sjöfarten i form av monopol. Av naturliga skäl har den-
na tanke ej vunnit anklang, men uttryck för strävan från sta-
tens sida att ingripa reglerande i handelssjöfarten hava icke 
saknats. I ett under år 1917 uppgjort lagförslag, enligt vilket 
redarna skola tillerkännas vissa understöd i syfte att sätta dem 
i stånd att ersätta sitt förlorade tonnage och täcka en del andra 
förluster, har sålunda åtnjutandet av dessa understöd gjorts 
beroende av det villkoret, att fartygen under de första 10 åren 
efter deras insättande i trafik icke få överlåtas till utlänningar. 
Ej heller skola förhyrnings- eller fraktavtal för fartygen i sin 
helhet eller de.lar därav få avslutas med utlänning utan sär-
skilt m edgivande. 
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Här i landet ,-~icktcs under förra årets riksdag motion 0111 

<lns lag till ett statsrederi , Yi lken motion emel lertid ej föranl ett 
till någon åtgärd. En liknande motion har även ~l\· Jåtits till 
innevarande års riksdag. 

l detta sammanhang må erinras om att förslag om utvidg
ning av Karlskrona-varvet föreligger, delvis i syfte att göra sta
ten oheroendc av de privata varvens leveranser. 

Lotsverkets En under föregående å rs riksdag framlagd motion om ,·issa 
omorgani

sation . 
iindringar i lotsverkets organisation har tilldragit sig ett li Yiigt 
intresse inom sjöfartskretsar. ~1otionären föreslog bl. a. att 
t i Il from ma för den m in d re sjöfarten, gränsen nedåt för lots
pliktiga fartyg måtte höjas utöver nu bestämda 40 n ettoton 
och att som en följd av den därigenom för lotsa rna minskade 
in komsten vissa ändringar i bestämmelserna om lotsningspro
visionen skulle vidtagas. För att råda bot på det under senare 
tid emellanåt inträffade missförhållandet, att lotsarna ej kun
na taga sig ut till fartygen på grund av bristfällig båtmateticl , 
föreslog motionären vidare, att frågan om kostnaderna för lots
personalens tjänstebå lar skulle utredas. Slutligen föreslogs 
dels en utredning om i vad mån det nu för vidtagande aY 

sä kerhetsanordningar för sjöfarten aYsedda anslaget på grund 
fl\ ' för sådana anordninga r inträffad prisstegring m. m. kan 
behöva höjas, dels att, för ås tadkommande av ett mera intimt 
samarbete mellan lotsverket och handelsflottan , rep resentant er 
för sjiifarten måtte beredas plats i Jotsstyrclscn. 

Den i motionen begärda skrivelsen till Kungl. Maj:t bleY 
a,· första kammaren avslagen, men har Kungl. Maj:t dock 

• under hösten 1917 ti lisa l t en kommitte för utredande av if rå-
g a v n rand c spörsmål. 

Bemannings- Dc nutida kraven å skyddslagstiftning för sjöfarten i syfte 
frågan. att i möjligaste mån in skrä nka antalet olyckshändelser be

träfl'ande såväl m ateriel som personal hava särskilt under det 
sist förflutna året vidgats till att omfatta även bemanningen 
a lwndelsfartygen. Forch-an på införandet av h emanningssl, a-

- 167-

]or för att förekomma underbemanning i såväl kvalitativt som 
kvant itativt hänseende gör sig a lltmera gällande från de sjö
fara ndes sida men har på en del h å ll , såsom i Norge, mött ett 
!o·aftigl motstånd från redarna . 

Ännu hava emellertid strävandena i omförmäld riktning 
icke lett till något positivt res ultat. Längst synes man hava 
kommit i Norge, där på hösten å r 1917 ett förslag om beman 
nin gsskala jämte lag om arbetstiden på fartyg framlagts a,· 
särskilt tillkallade sakkunniga. I vårt land har något offici
ellt ingripande ej skett förrän i slutet av november månad för
lidet år, då chefen för finansdepartementet bemyndigades till
kalla sakkunniga för utredandel av bl. a. frågan om b eman

ningen. 

Under det gångna å ret har den kommission , som varit 
tillsatt för utredning av frågan om våra sjöfartsförbindelser 
med Ryss land, avslutat sitt arbete och avgivit sitt betänkande. 
Detta betänkande är visserligen h emligt, men uppgifter av icke 
hemlig natur om förslagets huvudpunkter hava dock fram
kommit. 

Kommissionen har kommit till det resultat, att en linje 
Stockholm- Baltishport- Petersburg bör kunna bära sig utan 
statssubvention , därest densamma anordnas såsom en enkel 
ångbåtslinje för godstrafik ell er såsom en daglig ångfärjeför
bindelsc med stora, m ed tre spår förs edda färjor , avsedd att 
ombesörja såväl gods- som person- och posttrafik. Det synes 
egentligen hava varit det sistnämnda alternativet, som varit 
föremål för kommissionens utredning. 

Färjorna föreslås att erhålla ett deplacement av 5,700 ton, 
varigenom med dagliga turer en k apacitet av 110,000 ton per 
år skull e vinnas. De avses att insättas mellan Kapellskär och 
Baltishport (eller någon annan h amn vid Finska vikens myn
ning) i anslutning till järnvägsförbindelse m ellan Stockholm. 
Och elen förstnämnda hamnen. I stället för Kapellskär h ar 
även Nynäshamn varit på tal. 

Sjöförbin
delserna 
österut. 
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I motioner till innevarande års riksdag hava frågorn a o111 
såväl anläggandet av en järnväg mellan Stockholm och Kapell
skär som upptagandet av en ångfärjeförbindelse österut f. n. 
närmast till Finland, framförts . 

Sjöfartsfrå- Bland de under 1917 års riksdag avgjorda sjöfartsfrågorna 
!,S0 r v~d 19l7 m å framhållas: ändring i bestämmelserna rörande statens sjö-
ars nksdag. '] · 'd f .. l 

försäkring mot krigsfara, förlängd g1 bghetsh or agen om 
förbud mot överlåtelse av svenskt fartyg till utlandet och för 
h1gen om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med 
svenska fartyg mellan utrikes orter, förnyelse av förordningen 
om tonnageavgift samt ändringar av vissa paragrafer i sjö
lagen, i första hand avseende att förhindra anställanclet om
bord av sjömän, behäftade med sjukelom e. d . 

Sjöfarten Till slut må anföras , huru man såväl inom de krigförande 
efter kriget. som de neutrala länderna allt mera inriktar sig på att möta 

de förhållanden inom sjöfarten, som väntas inträffa efter kri
get. Härvid framkomma de mest skilda åsikter från olika håll. 

Sålunda saknas ej röster, som hålla före att tonnagetill
gången i förhållande till behovet ej kan undgå att relativt taget 
kraftigt springa upp med anledning av det redan, särskilt i 
Amerika och Japan igångsatta forcerade nybygget, frigöran
det av nu genom internering och krigstransporter m . m. bun
det tonnage och avskaffandet av de långa omvägarna och uppe
hållen. 

I allmänhet synes man dock såsom förut nämnts hylla elen 
uppfattningen, att tonnagebehovet under den närmaste ticlen 
efter fredsslutet fortfarande kommer att göra sig gällande och 
att det är av vikt att tillse , att erforderliga sjöförbindelser kun
na upprätthållas med det egna landets tonnage, om man skall 
hava utsikt att bestå i elen väntade konkurrensen. Med hän
syn härtill planeras därför vidtagandet av kraftiga åtgärder i 
form av bildandet av rederitruster, meddelandet av statsunder
stöd, åstadkommande av en forcerad nybyggnad m . m . 
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Flygbåtar. 

Blicka vi tillbaka på flygmaskinens korta historia, kan 
man säga, att flygproblemet var praktiskt löst, när \Vilbur 
Wright elen 17 december 1903 företog sin första flygning. 

De första användbara aeroplanen voro avsedda för ma
növrering från och till land. Först senare uppträdde de flyg
maskiner, vilka kunde starta och »landa >> på vattnet. 

Visserligen experimenterade österrikaren Kress redan år 
1900 med hydroaeroplan, men hans försök kröntes med föga 
framgång. År 1905 och 1906 lyckades fransmännen Voisin 
och Bleriot utföra några korta flygningar på Seine, men resul
taten voro av föga värde. 

Den första, som frambringade ett användbart hydroaero
plan, var fransmannen Fabre. Något senare konstruerade den 
amerikanske aviatören Gleen Curtiss en liknande farkost. 
Nämnda konstruktörer hade, för att få sina aeroplan att kunna 
framfö ras å vattnet, försett dem med flera pontoner. 

År 1911 frångick emellertid Curtiss detta system och kon
struerade i stället för pontoner hela kroppen i båtform. Unge
fär samtidigt hade Donnet och Leveque i Frankrike en lik
nande konstruktion färdig . Denna typ har sedermera betyd
ligt utvecklats och användes numera mycket vid de franska 
och amerikanska flygstationerna. 

Tyskarne utexperimenterade tidigt flygbåtar av den typ, 
som var försedd med pontoner. 

De båda systemen, som vi kunna kalla centralflottörsy
stemet och tvåflottörsystemet, hava uneler årens lopp utveck
lats jämnsides med varandra. Båda slagen hava sina för- och 
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nackdelar, men för våra förhållanden lämpa sig bäst flygbå tar, 

byggda efter tvåflottörsystemet. Fransmännen använda huvud. 

sakligen flygbåtar efter centralflottörsystemet, tyskarna det 

andra systemet, och engelsmännen och amerikaname hava 

båda systemen. 

I. Motorer. 

En flygmaskins egenskaper bestämmas i första hand av 

motorn eller motorerna. De all ra första flygmotorerna Y oro 

fasta, luftkylda. Så t. ex. använde Bleriot under sin världs

bekanta flygning över Engelska Kanalen l 909 en fast tre

cylindrig, luftkyld Anzanimotor. 

Först med de roterande motorernas tillkomst, tog flyg

ningen verklig fart. Urtypen för dessa var Gnömemolorn. 

Dess upphovsmän voro fransmännen bröderna Seguin. Tan

ken på att låta motoraxeln stå stilla och cylindran1e rotera 

är onekligen genialisk. Omkring år 1909 gjorde också denna 

motor sitt segertåg genom världen. Då var denna motor ut

märkt, men nu är den omodern. Lika kärkommen, som mo

torn var då, lika svår tycks den nzz vara att bliva av med -

åtminstone i svenska flottan . 

Motorns största nackdel ligger i onormalt stor förbruk

ning av benzin och olja. En 80 H. K. Gnöme drager cirka 40 

liter benzin och 7 a 8 liter olja i timmen. En modern 100 

H. K. flygmotor i allmänhet drager ungefär hälften. 

En utveckling av Gnömemotorn är Le Rhönemotorn. 

Denna motor är nu fullt utexperimenterad och använd <'S i 

Frankrike och Amerika. 

Det torde ej vara tvivel om, att en roterande motor k all 

gå lika bra som en fast sådan. Vår största och numera enda 

flygmotorfabrik, den Thulinska i Landskrona har utexperi

menterat en 100- 110 H. K. roterande motor av Le Rhönetyp. 

Motorer hava levererats till armen och flottan. Denna m otor 

har emellertid kommit i misskredit hos oss, och beror detta på, 

att flottan fick de första av de motorer, som tillverkades inoLll 
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landet . Men efter det erfarenheter vunnits, har typen kunnat 

förbättras, och nu finnas motorer, som gå bra. 
Det är emellertid beklagligt, att den inhemska industrien 

så litet understötts av staten. Hade så ej varit förhållandet, 

hade vi säkerligen nu haft starkare både roterande och fasta 

motorer utan allt för bittra erfarenheter. 
T yskarne konstruerade redan tidigt fasta, vattenkylda mo

torer. De övergingo till dessa ungefär samtidigt, som en del 

andra länder fortsatte med Le Rhöne-typen. Med de vatten

kylda hava utmärkta resultat uppnåtts. Motorstyrkan kan 

utsträckas ända till bortåt 350 H. K. 
I vårt lands dagspress diskuteras frågan om roterande 

l' iler fasta motorer. Jag undrar, hur många personer i vårt 

land, som äga erfarenhet och kompetens att avgöra, vilken 

motortyp, som är den bästa. Hava ej stormakternas experter 

kunn at göra detta, så lära ej våra kunna göra det heller. En 

sak är emellertid tydlig, och det är att de gamla Gnömemoto

rerna spelat ut sin roll. Nedanstående torde utgöra bevis 

härför. 
Vid armen utrangerades de omoderna Gnömemotorerna 

redan för ett par år sedan. Så ej i flottan, där de ännu an

vändas. En motor har en viss livs längd. Tages motorn i 

bruk utöver denna tid, måste den gå sönder. Så har också 

varit fallet. Den skadade delen har reparen1ls eller ersatts 

av en ny. Så har en tid gått, varefter den åter havererats 

och reparerats. På så sätt hava vi motorer, varav endast 

några bitar finnas kvar av den ursprungliga motorn . Genon1. 

lllotorernas ideliga haverier har misstro mot dessa av hela na

turliga skäl uppstått. Gnömemotorn har emellertid intet att 

göra med Le Rhone eller Thulinmotorn . Det torde få räknas 

vederbörande flygare till förtjänst, att inga större missöden 

inträffat, fast tillbuden varit legio. 
Med en Farmanmaskin med Gnömemotor kan man med 

Passagerare ej komma upp till mer än 30- 50 meter på 10 

tninuter, och det i gott väder, men än sämre ställer sig för

hållandet, om väderleken är olämplig. Uneler 10 minuter för-

Tidsk1·i{t i Sjöväsendet. 12 
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flyttar sig flygbåten åtskilliga k ilometer, och den stun d kom
mer, när föraren måste gira. Man kan ej allt id styra r~ltt 

fram och mot vinden. Det är bland flygare väl känt, att 111<111 

skall vara på god höjd, innan man svänger. Krånglar motorn 
i en sväng, och föraren är tvungen att gå ned i glidflykt, iir 
detta ytterst vanskligt, ty från låg höjd hinner han ej att ah~r 
svänga flygbåten mot vinden, vilket är nödvändigt för att landa. 
Dessutom måste kursen vara rak före landningen, och detta 
kan ej medhinnas, om flygbåten skall svängas från 50 meter~ 
höjd. Maskinen besitter också att avsevärt tröghetsmoment. 
Landar man uneler gir eller med vinden på sidan , är stor risk 

för att al lt skall gå i kras . 
Det är ett misstag, att tro, att de svaga Gnornemoturerna 

lämpa sig som skolmaskiner för flygare, som tagit certifikat. 
Med en starkare motor kommer flygaren hastigt upp på stor 
höjd. Behöver då en nödlandning göras , s hiller sig den 11<1 
ofantligt lättare . Föraren kan då bättre Yälja sin landnings
plats. En Gnome-motor går dessutom ej gärna mer än en 
timme i sträck. Kanske detta kan vara några skäl för att 
äntligen utrangera omnämnda motorer, vilka sannerligen tjä

nat ut sin tid . 
Detta gäller 80 H. K. Gnömemotorn. Styrkan torde för 

övrigt numera ej uppgå till mer än 60- 65 H. K. 
Felen hos motorn ligger ej i att den är roterande, utan diiri 

att den är allt för omodern. 
Helt annorlunda ställer sig förhållandena med 100 H. K. 

motorerna. Det synes mig orätt, att helt fördöma de rote
rande som sådana, därför att vi i flottan fått dåliga exemplar. 
De roterande hava sina fördelar liksom de fasta. En jäm
förelse mellan de olika typerna kräver ett helt kapitel, varfö r 
jag skall återkomma till denna fråga i en töjande artikel. 

II. Olika flygbåtstyper. 

Sedan numera konstruktionen på vingar och kropp blivit 
utexperimenterad, blir nästa uppgift, att genom lämpligt för 
hållande .mellan motm·styrka, bäryta och flygbåtens uppgifter 
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sanuna ns~itta liimpliga lyper. Utomlands synes man JUl vun
nit fu ll stadga beträffande dessa. Nu tillverkas huvudsakligen 
några standardtyper, och från dessa göras endast de avvikel
ser , som~ beling<1S av motorernas ytterligare utveckling. Från 
den utländska facklitteraturen erfar man ytterst litet om flyg
båtar, under det att landmaskiner ofta omtalas. 

Så länge vi hålla oss lill de medelstora flygbåtarna , synes 
tvåflottörsystemet vara att förorda. Tyskarna använda också 
detta system för sina medelstora flygbåtar . :\feel dessa kunna 
de också starta och landa i rätt så grov sjö. Våra skärgårdar 
erbjuda stor:1 möjligheter för flygbåtars uppträdande även i 
hårt väder. De olika typer, som förekomma iiro: 

Spanings- tillika eldledningsflygbåtar, 
Luftjagare, 
Luftkryssare eller bombkastningsflygbåtar. 
Vad de olika typerna beträfl:'a, torde för våra förhållanden 

böra fi nnas : 
spanings- tillika eldledningsflygbåtar och 
luft jagare. 
Vad luftkryssare beträffa, äro dessa naturligtvis önskvärda, 

men torde av kostnadsskäl tillsvidare få lämnas ur räkningen. 
De fordringar, som ställas på flygbåtar, äro beroende av 

förh ållandel mellan 
fart, 
bärförmåga , 
stigförmåga, 
ak tionsradie, 
sjövärdighet. 

Dessa faktorer få avvägas med hänsyn till ·de olika flyg- Spanings
båtstypernas uppgifter. Sålunda skola spaningsflygbåtarna flygbåtar. 

givas stor fart och aktionsradie. Som de även torde bliva 
nödsakade att utföra offensiva företag, måste bärförmågan be-
aktas för att möjliggöra medförande av bomber. De skola 
även medföra spanare, kulspruta och gnist. Detta ställer ytter-
ligare krav på bärförmågan. Göres d~nna stor, ökas det skad-
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liga motståndet, och när deetta ökas, måste motorkraften göras 
stor, för att farten ej skall nedgå. Alltså är stor motorstyrka 
nödvändig. Drivmedelsförråden böra tillåta flygning 6- 8 
timmar. På spaningsflygbåtar får stigförmågan bliva den, so111 
kan uppnås, när ovannämnda fordringar tillgodosetts. 

Luftjagare. Annorlunda ställer det sig med luftjagarne. Dessas för. 
nämsta uppgift är stigförmåga. Eftergifter måste då göras på 
aktionsradie och bärförmåga. J agames aktionsradie behöver 
ej uppgå till mer än 2 tinunar. Som jagarue äro ensitsiga 
och ej försedda med gnist utan endast kulsprutor och möjligen 
ett par lätta bomber, behöver bärförmågan ej vara stor. D . v. s. 
Yingarne kunna göras mindre, varigenom farten ökas, om mo. 
torstyrkan är den samma som för spaningsflygbåtar. En flyg
båtsjagare bör kunna stiga till 1,000 meter på cirka 5 minuter. 

Eldlednings- För eldledning vore naturligtvis bäst att hava särskilda 
flygbåtar. l . l . l . . .. t f ll tf "" 

Motor
styrka. 

Luftkryssa
re. 

mas uner, 1nen \.unna spaningsinas unerna 1 vars a a u ora 
denna tjänst. Dessa kunna i så fall minska på drivmedels
förråden, ävensom borttaga beväpningen. För eldledning torde 
även äldre, i andra linjen varande, flygbåtar böra avses. 

Vad motorstyrkan beträffar, bör detma sättas till omkring 
200 H. K . Det är också önskligt, att samma motortyp kan 
användas på alla flygbåtar. Härigenom kan man lätt utbyta 
en motor mot en annan, och så får man blott en typ resen
delar, vilket är av betydelse, då man tänker på, hur ofta re
servdelar måste ins~ittas . 

När luftkryssare, som man väl ändå får hoppas, en gång 
k omma att anskaffas , hava naturligtvis fordringarna i hiig 
grad ökats, men redan nu fordras av sådana stor bärförmåga 
för att kunna medföra stor last men dessutom stor fart och 
aktionsradie. För att möjliggöra detta, måste de stora flyg
båtarna vara försedda med flera motorer och kraftiga sådana. 

För alla flygbåtar spelar sjövärdigheten en stor roll. Sjö
värdigheten bestämmes särskilt av pontonernas egenskaper. 
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pontonerna skola vara lätta, men på samma gång så starkt 
konstruerade, att de kunna tåla någon sjö. Hela flygbåten 
måste vara av så stark konstruktion, att den tål de starka 
påfrestningar, som uppstå vid gång på vattnet. 

III. De olika flygbåtames uppgifter. 

De olika uppgifter , so.m tillkomma flygbåtar , äro: 
Spaning, 
Eldledning, 
Offensiva företag, 
Avvärjande av fientliga luftföretag. 

För en sjögående flotta och för kustfästningar är det av Spaning. 

största vikt, att en effektiv spaning kan upprätthållas. Denna 
torde numera till viss del böra överflyttas på flygbåtar. I och 
med motorernas utveckling kunna flygbåtar uppträda även i 
ganska hårt väder. Genom det stora synfält, som stå flygarne 
till buds, behöva dessa ej heller avlägsna sig allt för långt 
från baserna. 

Spaningen kan uppdelas i strategisk och taktisk. 

Den strategiska spaningen eller fjärrspaningen kommer till 
utförande vid flygbåtars uppträdande i förening med sjöstyrka 
eller kustfäst}1ing, och avser utrönande av fientliga styrkors 
uppehållsplats och anmarsehvägar. Spaningen utföres antin
gen genom att spaningsflygbåtar framsändas från flygstatio
nerna, eller därigenom att moderfartyg framsändas till lämplig 
plats, varifrån sedan flygbåtar uppsändas för utförande av an
givet uppdrag. 

Rapporter avgivas antingen direkt till huvudstyrkan eller 
genom moderfartyget till vederbörande befälhavare. 

Som bevis på spaningens effektivitet, kan anföras, att från 
1,000 meters höjd över Karlskrona man kan överblicka en 
sto!· del av södra Östersjön , om sikten ej är allt för dålig. 

Den taktiska spaningen eller närspaningen omfattar ut
rönande av fientliga styrkors sammansättning, rörelser och 

strategisk 
spaning. 

Taktisk 
· spaning. 
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f'ormering:tr. AY stor vikt är iiYen observationer ay tllinor 

och u -hå tar. Flygbåtarne kunna tjänstgöra såsom etl slags 

beY;tkning. U-bå lnr torde hanl god nytta av flygspanin gen. 

Ar u-balam es synfälL begränsat, så är flygbåta m es desto större. 

Hiir komplette ra dc Y:trandr;t v~il , Y:lrom mera framd eles. 

Eldledning. 

SiirskiiiL för kustf'iistning;u spe lar eldledning frå n lufll'n 

en stor roll. Yfen fl ygbåtarn e böra med fördel äveq kunna 

:mviindfls för nedslagsobservationer för en sjögående flotta el ler 

anclr:t nrtillerifartyg. Fiir kustfii stningarnes eld på kortare aY

stancl kunna dock dragballonger nyttjas. Dessa äro emellertid 

ej lämpliga i hå rt ,·ii cler eller fiir stora avs tå nd. Då m åslP 
fl ygbå tar L i Il gr i pas. 

O ff'ensiva l u j'tj'örctag. 

För att kunna utföra offensiva företag i form av bom h

kastning mot fientliga fartyg och platser, böra luftkryssare an

viindas. Bomberna representera en avseviircl tyngd, och fi'll' 

dessas framförande fordras stora maskiner. Bombangrepp mot 

avlägset belägna må l kunna ju tänkas utförbara även m ed 

spaningsflygbåtar, men som blott ett fåtal bomlwr kunna med

föras, k:m ifrågasiitlns, huruvida spaningsflygbå tar böra in siil · 

bts mol avl~igset bel ~ig na mål. Mot krigsfartyg, försedda med 

antilufbrt illeri , torde anfall med spaningsflygbå tm· ej höra nl· 

för:t s . Diiremot kan gott resultat viintas av ett anfall å en 

transportfl o tta. Denna är :1lltid ett begä rligt m å l. Flygbålnr 

böra kunna , om ej direld förhindra , så åtminstone i hög grad 

försvå r;t debarkering:1r av trupper och landstigningar. Bom

berna kunna här ås tadkomma stor verkan å de obehicld:1 trup
perna. 

För utförande av torpedanfall kunna u-båtar och fl yg

båtar med fördel operera tillsammans. Flygbå tarne uppsöka 

liirnpligt må l och rapportera härom till u-båtarne. lVfed 
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gnistens hjälp meddelas den fi entliga styrkans sammansätt

ning och framfiir allt dess anmarschvägar, varefter u-båtarn e 

framgå och utföra sina anfall. 

. lvvär jancle au fi enlliga luftföretag . 

Luftjagames plats är i närheten av örlogsstationer, depåer, 

viktigare förråd och upplag. D y lika bliva alltid ett begärligt 

mål för fi endens l uftstridskrafter. Anfalles platsen, blir det 

jagm·ncs uppgift att förhindra de fientliga flygbåtarne att kasta 

bomber, oc h om detta ej kan m edhinn as, snarast möjligt för

driva elle r söka nedskjuta de fientliga maskinerna. 

Dc stora bombkas tningsmaskinern a eller Juftkryssarne äro 

tunga och manövrera ej så lätt. Här komma de hastigt sti

"ande och lättmanövreliQ'a Juft].a!larn e till sin rätt. Hastigt 
t> \.J • u 

svinga de sig upp till så stor höjd, att de ovanifrån kunna 

anfalla med kulsprutor ell er möjligen bomber. 

Luftjagflrne hava även till uppgift att förhindra fientliga 

spaningsmaskiner att komma in över eget krigsområde för 

utrönande a v egna styrkors sammansättning, rörelser m. m . 
l 

IV. Behovet av baser. 

Fasta baser e ll er flygstationer äro nödvändiga ej blott vid Fasta baser. 

örlogsstationerna utan även å vissa platser längs kusterna. 

Flygbåtarnes små drivmedels- och ammunitionsförråd behöva 

ofta kompldteras . Detta kan möjligen göras i en vanlig 

hamn, men flyghåtarnc och särskillt dess pontoner äro ömtå-

liga, v~nfiir de ej länge kunna ligga i vattnet, utan att detta 

så småningo m tränger in . Det tunna trävirket frätes lätt sön-

der. Även under normala förhålland en m åste pontonerna ofta 

ombytas. 

Å flygst:1tionerna böra finnas anordningar för utförande 

av smärre reparationer. De böra vara belägna i närheten av 

större städer. Genom städernas transportmöjligheter kunna 

fl ygbåtames behov lättare tillgodoses. Anordningar för be

l'edande av vila åt personalen bör likaledes finnas . Flygtjän-
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sten ställer så pass stora fordringar på personalen, att denna 

mer än andra bör beredas lättnader, som också är fallet i alla 

länder utom i vårt. Utomlands hava också vederbörande in st>tt 

flygvapnets stora betydelse. 

Behovet av flera flygstationer framstår recl~n nu. Som 

hangarer ställa sig· mycket billiga i jämförelse med andra mili 

tära anläggningar, vore önskvärt att flere flygstationer snarast 

anlades. Som nu är kunna ej alltid flygbåtar färdas från en 

station till en annan. Fulla förråd måste medtagas, och clella 

gör, att både motor och flygbåt frestas mycket hårt. En molor 

frestas mera, om elen går exempelvis 5 timmar i sträck , iin 

elen gör, om den går 10 med vissa avbrott. Dessutom torcl e 

av strategiska skäl ett flertal flygstationer vara nödvändiga. 

För nybyggnader och för utförande av större reparationer 

bör finnas en stor flygmaskinsverkstad. En dylik anläggning 

fordrar väl utbildad personal och speciella arbetsmagasincr, 

varför ej mer än en sådan torde kunna anskaft"as. 

Rörliga 
baser. En sjögående flotta kan ej gärna tänkas medföra flygbåtar , 

utan att för dessa särskilida moderfartyg medföras . Ett elylikt 

fartyg bör i första hand besitta så god fart, att det kan åtfölja 

de olika förbanden , torpedfartygen möjligen undantagna. Vi 

dare bör finnas anordningar för medförande av ett stort anbli 

flygbåtar, ersättningsmateriel av olika slag, reparationsverk

städer och anordningar för beredande av vila åt personalen. 

V. Flygbåtars uppträdande under världskriget. 

Tsingtau. Första gången man hör något mera ta las om flygbåtar~ 

uppträdande uneler kriget var vid japanernas belägring aY 

Tsingtau 1914. På halvön Kiautschau anlade japanerna en 

flygstation, utrustad med 8 flygbåtar. Hela halvön är bergig 

och mycket svårtillgänglig. Enda möjligheten att åstadkom 

ma någon effektiv spaning var genom insättande av flygbåtar. 

Säkerligen hade japanerna stor nytta av dessa, vare sig d<' 

användes för spaning eller för bombkastning. 
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Vid Tsingtau hör man också omtalas, hur flygbåtar upp

trädde mot en landmaskin. Beväpningen synes dock å båda 

sidor enelast hava bestått av revolvrar, och några strider äro 

ej att anteckna. Den bekante »flygaren från Tsingtau >> kap

t~ nlöjtnant Pliischow lyckades ständigt gäcka sina gule mot

ståndare. Detta får väl dels tillskrivas elen tyske flygarens 

skicklighet och tur, och dels elen omständigheten att en lanel

mas kin i regel har större fart och bättre manöverförmåga än 

en fl ygbåt, vars egenskaper förminskas genom de tunga pon

tonerna. 

Uneler Darclanellerföretaget kommo flygbåtarue ofta till Dardaneller-

använclning. Här möta vi också för första gången moderfartyg na 

för flygbåtar i form av en lastångare, Ark Royal, som om

ändrats för sagda ändamål. Detta var i början av år 1915. 

Den 20 februari hör man sålunda omtalas, att engelska flyg-

båtar företagit rekognosceringar över de den 19 beskjutna be

fästningarna vid Sadil Bahr och Kum Kale. Nämnda befäst-

ningar befunnas då demolerade. 

I början av mars samma år företoga de allierade ett be

tydande minsvepningsarbete för Dardanellernas klargörande, 

för att de stora fartygen skulle kunna inlöpa. Arbetet utfördes 

av trå lare, u-båtar och flygbåtar. Häruneler fingo de senare 

en stor uppgift att fylla, och denna bestod i upptäckandel av 

och fastställandel av minornas lägen. 

Så t ex. var det flygbåtames förtjänst, att ett av minfälten 

111ellan Darcianos och Soghan Dere upptäcktes. 

U n der hela företaget använde turkarne sina flygbåtar för 

a tt söka utforska de allierade flottornas lägen och rörelser. 

Genom flygspaningen underlättades de försvarandes arbete. 

Materielen å ömse sidor synes dock ännu hava varit rätt svag. 

Varken engelska eller turkiska flygbåtar voro utrustade med 

anordningar för bombkastning. 

Bombangrepp mot lanclstigningarne hade säkerligen i hög 

grad försvårat dessa. Landstigningar, som i allmänhet äro 

svåra att utföra , försvårades än mer här genom terrängens 

ogynnsamma beskaffenhet. 



Skagerack. 

Cuxhaveu. 
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t början av siageL vid Skagerock -medförde engelsmännen 

ctl moderfartyg för flygbatar. Från detta uppsändes en flyg. 
!Jat, från vilken snart värdefulla rapporter avlämnades. Ami
ral Be~1 tty si1ger därom , >> (lit flygbåtar under elylika omständig 

heter äro utmärkt värdej'ullct>>. 
Att flygbåtar under slagets fortgång troligen ej använts, 

synes berott cHirpå, att moderfartyget ej ägde den fart, att del 
!~uncle medfölja de snabbgående förbanden. Här iksom alltid 

inom en flotta spelar farten en stor roll. 

Den första större flygoffensiv , som utförts med flygbåtar . 
iir engeslka flygares anfall å Cuxhaven juldagen 1914. Flyg
båtarne framfördes av moderfartyg till en punkt utanför Helgo
lancl . 9 båtar sattes i sjön. 7 av dessa kommo i väg, men 2 
[ingo återvända. Under det att idealiska väderleksförhållan 
den rådde ute till ha vs, var så ej fallet vid kusten . Här för
svar~1cles sikten av tjocka, men denna dolde också de anfal 
landes manövrer. De anfallande mottogas av antiluftartilleri , 

Zeppelinare och flygmaskiner. Någon egentlig luftstrid ut
kämpades dock ej. Därtill var materielen ännu allt för out
,·ecldad . En del bomber kastades , och förvisso ansl~illdes en 
del skador, i1sen mn dessa \'Oro mindre än, vad engelsmännen 
uppgiva, och större än vad tyskarne angiva. Någon fly~b:ctt 

nedskjöts ej. Diiremot synes en av de engelska förlorat .?nen
l:eringen , gMt ned i havet och sedermera förolyckats. Ovrig<t 
iltcrväncle. En del upptogas av moderfartyget, andra av tor 

pecHarlyg . 

U n der de senare krigsåren hava upprepade anfall itgt rum 

dels från Englands kust mot Flandern , dels därifrån mot Eng
land. N u mera meddelas ej några detaljer, men säkert är, att 

resultaten i många fall varit avsevärda. Vid Tysklands, Eug
lands och Frankrikes kuster finnas otaliga flygstationer, var
ifrån så gott som dagligen flygbåtar utsändas för bevakning 
och rekognoscering, vare sig denna gäller fartyg, u-båtar eller 

minor. 
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Flygbalarne hava lättal på bc,·akningsfartvgens arbete , 

~i l lllinslone i Y~ld som angår kustens omedelbara hcvakning. 

Några reflexioner. 

v~td l'örst motorerna betriifTa, är det vanskligt all ~äg~l. 

\'ilken typ, som ~ir den bästa. På grund ~w de roterandes ueh 
dc faslas olika egenskaper, tror jag för min del, all de på ett 

lyl'kligl säll komplettera var~tndra. 

v~ld flygb:'\.Lstyperna a n gå, torde y j av koslnaclsskiil få 

niij ~t oss med Lvå, n~imligen spaningsflygbålen och flygbåts
jagaren. Men dessa äro dessto nöch·äncligare. Fiir min del 

undr:ll' j~tg, om ej en hel del a,· den rena spaningstjänsten bör 
överflytLas på flyhåtar, förutsalt att vi någon gång i fram ticlen 
få några moderna såda n a. 

Angående flygames tjänstgöring kan jag ej underlåta att 
påpeka, att det är a v stor vikt, atl flygame ständigt hållas i 
L61ning. Om. en person tager risken att bliva flygare, och d~tr
till erhåller utbildning, bör väl hans färdighet få bibehållas 
och ulveeklas. Att som nu är l'allel a,· nåd då och då få flyga 
ett par månader för ::ttt seelan tj~instgöra på annat håll, kan 
ju ej inverka fördelaktigt. Inom en specialgren, som flygYä
senclet, där personliga egenskaper spela så stor roi l, och där 
riskerna iiro större än å andra håll , är det nödvändigt, att det 

finn es någon plan för utbildningen och för färdighetens bibe
hå ll ande, och att denna plan följes. 

Trots krigets erfarenheter är det förvånansvärt, vad in
tresset för och förståelsen för flygvapnet är ringa. Detta torde 
dock bero på de klena resutat, som uppnåtts inom flygvapnet , 
~n en det i sin tur är ej beroende av bristande vilja och in
h·esse, ulan en dålig materie'!. 

Till sist vill jag anföra , att dessa mina åsikter eJ aro ut
tryck för flygarnes åsikter, ty vi sättas sällan i tillfäl le att ut
by ta åsikter genom våra kommenderingar på alla andra håll. 

S. A.. Flory. 
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Sjöofficerarna och U-båtsvapnet. 

Herr Redaktör. 

Ovanstående rubrik fiirefaller mållända vid första påseen 

del un derlig, men av en del anledningar kan det vara skäl 

~ 1tt beröra detsamma. Ty, även om u-båtsvapnet genom sin 

kraftiga, för mången L. o. m. ov~intat kraftiga insats i det på

gaende kriget Himligen a llmä nt vunnit det fackmässiga erkän

na nde, som det för tjäna r, torde det ej vara så beställt, som 

det bör, med sjöofficerarnas kunskap om ifrågavarande vapen. 

Detta i sin tur beror i vanliga fall icke på brist på intresse hos 

\·ederbörande sj~ilva, utan fastmera på den djupa hemlighets

fullhet, vari det mesta av u-båtarnas konstruktions- och tj än

steförhållanden äro insvepta, vilket föranlett att kunskapen 0111 

desamma varit svår att förskaffa sig för utom specialvapn et 

stilende officerare. Då det emellertid icke kan o·å fo·· r s '1a ·ttl 
• c. h b' '" 

l liingd<·n flottans kanske förnämsta vapens konstruktion oell 

ii ndamålsenl igaste anYändande förblir liggande så att säg~1 

utanför medvetandet hos en majoritet av sjöofi'icerskåren, in om 

vilken troligen de flesta av de förnämsta befälsposterna i krig 

skola tillsättas, förefaller det alldeles nödvändigt att i berörda 

a \'St•ende åvägabringa rättelse. 

De övriga vapenslagen inom marinen , artilleri-, torpcd 

och mi n väsende, kustfästningar m. m., äro seelan länge före

mål för allmän behandling i marinens undervisningsanstalter 

f' iir officerskåren , både vad beträffar teoretisk un dervisnin a i 

sjökrigs- och sjökrigshögskolorna som delvis även prakti s~~ ; 1 
öv nin gar å befälskurs efter avslutad sjökrigsskoleutbildning. 

Det föreligger minst lika stort skäl, att beträffande u-håtam a'-

- 188-

säregna fartygs mekanism m eddela Sjöofficerarne så pass stor 

bild ning, som erfordras åtminstone för en bedömning av detta 

vapens möjligheter och svårigheter , och förutan vilken sjöoffi

cerskåren icke kan sägas vara allmän-utbildad för sin uppgift. 

Enelast en kort belysning av förhållandena torde erfordras 

för att motivera den gjorda anmärkningens berättigande. Det 

är h elt säkert så, att vilken sjöofficer som hälst, vilken i tjän

sten Yisade sig obekant med exempelvis antalet kanoner och 

kalibrar på våra pansarbåtar m ed rätta skulle anses som täm

ligen ointresserad. Och han skulle anses oduglig för beforrl

ran till ledarestä llnillg, om. ban vad som rör pansarbå tens tak

tiska användning, artillerisliska stridsavstånd, signalering, be

vakning, minsvepning m . m. givit prov på mera framträdande 

okunskap. Men när det gäller min- eller torpedvapnen betrak

tas genast obildningen som lättare ursäktad, och den kan ändå 

icke på grund aY ;1U dessa iim nen dock äro föremål fö r be

handling i skolorna, i fu ll ständighet jämföras med elen brist 

på förutsiittningar att rätt fö rstå och elisponera u-båtsvapnet, 

som anses tolerabel. Denna ojämnh et i utbildningen berätti

gas på intet sätt av de olika vapnens betydelse för sjöförsvaret, 

vars efl'ektivitet i högsta grad beror av förmågan hos befälet 

att låta en ingripande samverkan mellan de olika stridsmed

len äga rum. I viss mån, ehuru det ligger utanför det rubri

cerade ämnet, gäller naturligtvis det ovan påpekade även flyg

vapnet. 
Den utbildning till kunskap om u-bå tsvapnet, som torde 

bliva nödvändig, borde göras tillgänglig för alla sjöofficerare 

av stammen i praktisk tjänst. Det kan anses berättigat, att 

redan i sjökrigsskolan ämnet u-båtskunskap endera gives själY· 

ständig plats eller också någorlunda självständigt behandlas 

tillsammans med ämnena torpedlära eller skeppsbyggeri. Om 

sådan sammankoppling m ed annat ämne skulle anses lämplig, 

vore emellertid att iakttaga, att det väsentliga i unelervisningen 

borde syssla med, ej så mycket konstruktionsdetaljerna som 

Ined de möjligheter konstruktionen erbjuder att militärt ut

nyttja u-båtarna. Ä ven på det förberedande stadiet i sjökrigs-
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skolan kan därför undervisningen i u-båtskunskap anses biira 
l~iggas rent militärt, vilket icke hindrar att kursen, som på det 
stadiet endast är en fiirberedelse för sjökrigshögskolans , syss
lar mera med konslruktionsgrunderna, än elen seelan gör i 
högskolan. I sjökrigshögskolan bör i alla händelser äm n el 
u-båtskunskap på så sätt göras fristående från annan under
Yisning, att den endast meddelas av fullständigt militärt fack
utbildad lärare, ämnet vidare vara helt militärt disponerat oc h 
dispositionen av ämnena taktik, torpedlära och u-båtskunska p 
i detaljerna ordnad så, att de fackmässiga föreläsningarna i cl t' 

olika ämnena komplettera varandra. 
Helt naturligt ä r det icke tillfyllest med ovan skisserade 

utbildning, enär den icke träffar den avsevärda och betydelse
fulla del av sjöofficerskåren, som redan lämnat skolornas sta
dium bakom sig. För att nå ett sådant syftemål torde det 
bliva nödvändigt att en gång för alla och samtidigt å stationt'r 
och sjöstyrkor anordna föreläsningskurser enligt gemensamt 
av Kungl. Maj:t fastställt program. Innehållet i dessa för e
l~isningar, vilkas åhörande bör vara obligatoriskt för alla stam
officerare, vilka avslutat kurs i sjökrigshögskolan, torde lämp
ligen böra auktoriseras genom Chefens för marinstaben och 
Inspektörens av flottans övningar till sjöss gemensamnw 
i samband med föreläsningen dess resultat befiistas genom 
efterföljande, fri diskussion. 

Ovan skisserade åtgärder att upphäva en brist i sjöoffi
cerskårens allmänutbildning för sitt yrke, förefa lla icke så 
omständiga, att de av den anledningen böra avskräcka. Del 
ii r j u naturligtvis möjligt att icke alla anse bristen eller ]w

hovet att fylla bristen så stor. Men i så fall finns det säker1 
så många flera, som anse det så mycket angelägnare. 

Carlslu·ona i februari 1918. 

Birger Z and er. 
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sjökrigsrustningen mot Danmark 1689. 
AY lrclamotcn Ernst Hol111b rrg. 

Efter det stora sjökriget mot Danmark under Carl XI :s 
regering, som medförde kännbara förluster för svenslw flot
tan , intr ädde åter en kortare fredstid, varunder vårt sjövapen 
hann att hämta nya, välbehövliga krafter. Det skul le nämli
gen ej komma att dröja länge, förrän det åter blev fråga om 
ny krigsrustning. Danske konungens egenmäktiga förhållande 
till den holsteinske hertigen, som var Carl XI:s morbror , gav 
härtill anledning. Då man ej på diplmnatisk väg kunde få 
honom att taga reson, beslöt Carl att använda kraftigare åt
gärder. Svenska flottan skulle så manstark och skyndsamt 
som möjligt utrustas för att under I-lans vVachtmeisters befäl 
avgå till Y stad och där förbliva detacherad under avvaktan 
på dansk a flottans återvändande till Köpenhamn. Verkan 
härav uteblev icke. Genom freden i Altona återfick hertigen 
sitt fråntagna landområde jämte nöjaktig skadeersättning, och 
blev på detta sätt freden i N orden tillsvidare bevarad. 

Som vår marinlitteratur skäligen knapphändigt behandlar 
denn a sjörustning, - varken Tornqvist eller Gyllengranat upp
taga i sina sjökrigshistoriska arbeten någon skepps- eller be
fäls fö rteckning - torde en kompletterande framställning här
av, grundad på arkivariska källor, ej sakna sitt intresse . Fastän 
denna sjöexpedition avlopp helt fredligt utan någon samman
stötning med motparten, avlägger den dock ett vackert vittnes
börd om, att svenska flottan under sin målmedvetna ledning 
åter hunnit växa sig stark nog för att kunna bjuda vederhörli~ 
respekt åt Sveriges politiska intressen . 
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Enligt den fastställda skeppsförteckningen bestod 1689 ars 

eskader av icke mindre än 37 vä lrustade fartyg, fördelade pa 
trenne »skvadronen. 

Första skvadronen. 

Carolus undecimus på 82 kanoner. Befä let: K. Rådet, 

amira l-generalen Hans vVachtmeister, död 1714; major Paul 

Rump, död 1718; artilleri-kapten .Johan Lejonfelt, död 1707 

som tygmästarc; fyrverkerikapten Gustaf Mein, adlad Grana

tenf lycht, död 1693; skeppskaptenerna Jakob Dahlkarl, död 

1699, Johan Brandt, adlad Ankarcreutz, död 1698, Karl Ruuth, 

död 1736 som amiral; överlöjtnanterna Mårten Olofsson 

Spaak, död 1709 som kapten, Johan Mollet, adlad Stjernankar, 

död 1700 som kapten; underlö jtnanterna Olof Edman , cli>d 

1703 som löjtnant, Olof Hellberg, död 1704 som kapten, Hans 

Hvass, död 1702 som löjtnant. 

Civilpersonal: styrmansdirektör Peter Gädda, död 1692 som 

lotsdirektör, skeppsbyggmästare Charles Sheldon, död 1739. 

skeppspredikant Mikael Karreus, död 1693 som kyrkoherde 

i Lösen och bördig från Finland, fiskal Ni ls Kanterhjelm, diid 

1712 som sekret. i am:ts-kollegiet, justitie-notarie Erik Stjern

borg, död 1700 som advokatfiskal vid flottan, gevaldiger Olof 

Skog, död 1693, apotekare Mårten vVerner, död 1699, mäster

barberare Johan Stenberg, död 1700, jämte t renne >>gesäller» , 

direktör .Johan Otto, död 1694, med 7 skallmejblåsare och l 

pukslagare, skvadronskrivare Gustaf Boethius, död 1696 som 

reg.-skrivare, skeppsskrivare Daniel Granberg, död 1704 som 

reg.-skrivare, kopisterna .Johan Hökenberg, död 1719 som 

komp.-skrivare, och Gustaf Falkman, som avled 1690 i Mar

strand under auxiliar-exped. mot Holland. 

skeppsförteckningen upptager 15 )) kajutpersoner )) samt 

672 man underbefäl och gemene. Besättningen utgjordes av 

volontärer, båtsmän, tyska matroser, timmermän, 3 skeppsgos

sar samt lantmilis, dessa senare under befäl av överste Cron

hjort, kapten Sparin, löjtn. Fredrik Drake samt fänrik Georg 
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Rosenbjelke. Den fö r denna expedition kommenderade Jant

milisen var tagen ur Kronobergs och Kalmar läns infanteri

regementen, ur det förra 1,122 man och ur det senare 536. 

Mön stringen på Carolus skedde den 15 juni. 

W ende n på 80 kanoner. Befäl: vice-amiral Gustaf Sparre, 

död 1692, kommendör Mårten Olofsson , död 1704, kaptenerna 

Rolof Andersson ,som med 1697 försvinner ur rullorna och 

Clacs Fle~nmin~, clöc~. 1706; artilleri-löjtn. Wi lhelm Ho~pen, 
adlad Le.J onstrale, dod 1701 som art.-kapt. ; löjtnant Jean 

Bruhn , död 1690; unelerlöjtnanterna Peter Andersson Preen 

som 1710 blev som kapten för överskriden permission strukel~ 
ur rulla n, och EYert Lnrsson som 1706 sFll' so 111 O'r·1t··1]· ·t 

' c:: - - n c:: Ii(. 1S . 

Som sk eppsskrivare nämnes Joh. Tranman, avsked 1690. 

skeppsli slan upptager 10 kajutpersoner samt 495 gemene. Som 

o.~icerarc för soldaterna nämnas major Isak Silverhjelm och 

lo.Jtnant .Toh. Svinhufvud. 

Prins Carl på 80 kanoner. Befäl: sehoutbynacht Fredrik 

Rothkirk , död 1696 som vice-amiral; kaptenerna Mats Bör

ge.sson, död 1691, och Bertil Kock, död 1699; överlöjtnant 

Mich el Ceder, död 1699; unelerlöjtnant Jakob Thuraw, som 

avlecl .. 1693 un.cl.er tjänstgöring i kejserliga marinen. Som kap

te.n. for lan Lnullscn ombord närmnes kapten vYerner Tranfelt. 

c.IVJ]a: skvadron]Jräslen vid Cronhjorts reg. Anders Schatelo

vms; komp.-skrivare Nils Bengtsson, död 1692, samt barberare 

Joh. Albrecht. Gemene 463. 

U!ricct på 80 kanoner. Befäl: amiral-löjtnant Fredrik Evert 

Taube, död 1703 som amiral, kapten This Ankarstjerna, död 

l692, överlöjtnanterna I\ a r l Raab, död 1724 som holmmajor 

~ch .. Sven ~ånsson Falk, död 1728, unelerlöjtnanterna Eril~ 
.. ~ol sson, dod 1696, samt Peter Biuhre, död 1696 som över

lo.]tn. CiYila: präst Justus Kristoffer Hauswolfl', död 1722 som 

~astor i tyska förs. i Karlskrona, skeppsskrivaren Joh. Hinders

on , avsk. 1701. Gemene 463. 

d"d Finland på 60 kanoner. Befäl: kapten Hans Ankarcrantz, 

d~ d 1708 som schoutbynacht, överlöjtnant Lars Hasselgren 
0 1705 som kapten, unelerlöjtnanterna Benjamin vV esterman: 

Tidskrif~ i Sjöväsendet. l3 
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död 1692 och Zachris Brusell, död 1704. Civila: präst Sven 
Grysenius fr. Kalmar stift, skeppsskrivare Peter Törnblom . 

Gemene 463. 
Gottland på 56 kanoner. Befäl: kapten Abraham Y. 

Schröer, dömd 1695 sin tjänst förlustig, överlöjtnanterna 
Daniel Kristoffersson, död 1695 och Joest Länsman , död 1692. 
Skeppsskrivare Karl Fägerman , som 1711 nämn es förrymd. 

Gemene 291. 
vVachtmeister på 50 kanoner. Befäl: kapten Johan Oxen

stjerna , död 1690, överlöjtnant Anders Carling, död 1707 . 
underlöjtnanterna Jakob Braun, död 1746 som skeppskapt. , 
oc h Johan Poit, död 1695. Skeppsskrivare Joh. Ahlin, avsk 

1690. Gemene 291. 
Skåne på 60 kanoner. Befäl: kapten Peter Pley, död 1711 , 

överlöjtnant Jakob Mittler, död 1703 som. k apten , underlöjt
nant Erik Alm, död 1698. Som konstapel nämn es Gustaf Psi
landcr , död 1738 som amiral och president. skeppsskrivare 
var Johan Fridell, död 1690. Gemene 291. 

H erkules på 60 k an oner. Befäl: kapten Mich el Hall, död 
1694, överlöjtnant David Hayock, död 1699 vid skeppet Mar
garetas förolyckande; underlö jtnant Johan Brandt. Skepps
skrivare Claes Böös, avsk. 1701. Gemene 411. 

F regatten Riga på 32 kanoner. Befäl: Otto Kröger, adlnd 
Sjöstjerna, död 1709 som a miral , överlöjtnant Peter Thoms
son, underlöjtnant Hans Raab, död 1696. Skeppsskrivare Frans 
Schröder, a vsk. 1701. Gemene 177. 

Wissnwr på 46 kan oner. Befäl: kapten Tomas Gee, död 
1696, överlöjtnant Daniel Olandius, död 1695. skeppsskri 

vare Kling. 
Fama på 16 k anoner. Befäl: kapten Jonas Falk, död 

1690 ; löjtnant Daniel Bilde, avsk. 1693. 
H oppe t (brännare), under befäl av löjtnant Tomas Setthen. 

Andra skvadronen. 

Sverige på 70 kanoner. Befäl: amiral Hans Clerk, död 
1711 , kommendör Jakob Gris, död 1705, artilleri-kapten Johan 
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Ankarfelt, död 1698, skeppskaplPnerna Lars Gryta , död 1691 , 
och :\tfarkus vVern le, död 171 O som amira l, överlöj tnanlerna 
Anund F}igerman, död 1700 som kaplcn , och Johan Springer, 
avsk. 1701 , underlöjtnantern:1 Paul Rump, död l 7-±0 som kap
ten , och Nils Oxelgren , död 169±. Som officerare för den om
bordvara nde lantmilisen nämnas överste-löjtn. Magnus Gripen· 
wnld, kapten Johnn Lejonhjelm , löjtnant Tore E nem an samt 
fän r i k en Barthold Hnmmarhjel ll l. Cicilpersonalen: .iustitiarien 
Teo filus Ehrenstjerna, död 1689, medicus Johan Rothman, död 
1693, mästerbarberaren Johan Starck, död 1709, skeppspredi
kant Sten Radier, död 1697 som a m:tspredikant i Karlskrona , 
skvadronskrivare Erik Sjiiling, död 17n som sjömililie-kom
missarie, skeppsskrivarne Johan Gentleman och Karl \Vigg
man. Underbefäl och gemene utgjorde 619 man, dä rav 500 
båtsmän. Musiken ombesörjdes av 4 skallmejbl åsa re och l 
puksl agare. 

H edvig på 90 kanoner. Befäl: vice-amiral \Verner v. Ro
senfelt, död 1710, kommendö r Anders Hysing, död 1700, k ap
ten N ils Ersson vVrång, död 1707, artilleri-löjtnant Anders 
Torsk, död 1710, överlöjtnanterna Håkan Liderus, död 1711, 
och Anders Mers, död 1693, underlöjtnant Olof Bränni.iö, död 
1699. Som officer vid lantm i li sen står kapten Erik Silfver
sparre. Civilpersonalen: skeppspredikanten Daniel Blekingdal , 
död 1692 som komminister i Ronn eby, skeppsskrivaren Olof 
Åkerman , död 1690, samt mästerbarberaren Rudolf vVagner. 
Gemene 463. 

I-1 eclvig-Sofia på 70 kanon er. Befäl: Schoutbynacht Axel 
Leijonhufvud, död 1717 som vice amira l, kaptenerna Axel An
karclou, död 1729, och Erik Ankarfjell, död 1726 sam kom
mendör, överlöjtnant Johan Mannerfelt, död 1690, underlöjt
nanterna Nils Christensson, död 1698 som överlöjtn. , och 
John ~örgesson Toth , död 1701. Officerare för Jantmilise n 
voro: l<apten Anders L ejonhjelm och fänrik H enrik Gripen
Wald. Civi lpersonalen utgjordes av sk eppspredikanten Magnus 
Stagnelius, skeppsskrivaren J onas Nordström , som torde hava 
dött 1701 på skeppet Skåne, samt barberaren Kristoffer Schrö
der. Gemene 463. 
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Bohus på 70 kanoner. Befäl: major Johan Bogman, död 
1710 som schoutbynacht, kapten Michel Albrechtsson, död 
1698, överlöjtnanterna Per Nilsson, avsk. 1698, och Sven Lilja, 
död 1701 som kapten, underlöjtnant Lars Dahlberg, avsk. 1715 
som artilleri-kapten. Löjtnant för lantmilisen var Emanuel 
Örnflyckt. Civilpersonalen: skeppspräst Jonas vVahr, död 
1719 som kyrkoherde i Ausås, skeppsskrivare Jonas Ekman. 

Gemene 463. 

W remgel på 70 kanoner. Befäl: kommendör Anders Ap 
pelbom, död 1721 som amiral , kapten Olof Törnbuske, död 
1692, ÖYerlöjtnant Gustaf Sturck, troligen död 1703. Löjtnant 
för lantmilisen Jonas Starenflycht. Gemene 463. 

Solen på 70 kanoner. Befäl: kommendör vVilhelm Gyl
lcnskepp, död 1689 och efter honom kommendör Kristoffer 
Wernfelt, död 1691, kapten Jonas \Vallerstedt, adlad vValler
hjelm, död 1693, överlöjtnant Axel Raab, död 1704 som kap
ten, underlöjtnant Johan Rooth, död 1,690. Skeppsskrivare Erik 

Berg. Geh1ene 463. 

Estland på 50 kanoner. Befäl: kapten Gustaf Soop, död 
1690 vid skeppet Skånes för'olyckande, överlöjtnant Erik Bjöhr, 
död 1691 och underlöjtnant Olof Björk, död 1696. skepps
skrivare Lars \Vetterhamn, död 1711 som reg.-skrivare. Ge

mene 291. 

Halland på 56 kanoner. Befäl: kapten Gustaf B uh re, död 
1728, överlöjtnant Peter Buhre, död 1691, unelerlöjtnant Peter 
\Vl'ssman, död 1703. Gemene 291. 

stenbocken på 36 kanoner. Befäl: kapten Jakob de Proii, 
död 1711 som amiral, löjtnanterna Johan Svensson, död 172-!. 
och vVilhelm Skotte, död 1704. Gemene 232. 

Andromeda på 40 kanoner. Befäl: kapten Krister Boje, 
av sk. 1700, löjtnanterna Peter Berg och Karl N oth. Skepps
skrivare Isak Cronstrancl, död 1730 som reg.-skrivare. ' 

Falken på 26 kanoner. Befäl: kapten Olof W ernfelt, död 
1731 som amiral, underlöjtnant Nikolaus Schulz, sedan 1692 
utrikes permitterad och ej sedan avhörd. Gemene 130. 
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Jägar en, på 26 kanoner, under befäl av Samuel Karlsson, 
död 1691. Underlöjtnant Edvard Henrik von der Locle, ut
struken 1696 ur rullan som utrikes permitterad och ej avhörd. 

Tredje skvadronen. 

Göta på 80 kanoner. Behil: amiral Erik Sjöblad, död 
1725, artilleri-kapten Sefring Jönsson, död 1714, skeppskapte
nerna Anders von der vVik, adlad Sjöhjärla, död 1701 som 
kommendör, Karl Uggla, avsk. 1697 och avliden omkring 1709, 
Erik Persson i Lyan, död 1698, överlöjtnanterna Anders Kloc
kare, död 1694, Sven Bogman, död 1717, och Gustaf Malm, 
död 1696, underlöjtnanterna Jakob Mers, död 1705 som över
löjtn. , Sven Hansson, död 1691, Sven Klint, död 1690 vid skep
pet Skånes förolyckande , och Gustaf Klöfverfelt, död 1706 som 
kapten. Som ofl'icerare vid lantmilisen stå överstelöjtn. Johan 
Schmittberg, löjtnant Per Kempe och fänrik Erik Rappe. Civil
personalen: skeppspräst magister Laurentius N ortman, mäster
barberare Georg Ziegelhoff, död 1711, skvadronskrivare Jonas 
'i\1aclman , död 1696 som reg.-skrivare, samt kompaniskrivare 
Olof Geting, död 1708 som adjutant. För musiken svarade 4 
skallmejhlåsare. Gemene 619. 

]{ ariskrona på 80 kano1wr. Befäl: vi~.:e-amira l Cornelius 
Ankarstjerna, död 1714 som amiral, kaptenerua Olof vVrång, 
död 1695, och Per i Sandgården, avsk. 1()98 artilleri-löjtnant 
Matias Grabbe, clöd 1710 som kommendant ;å Drottningskärs 
sjö kastell, överlöjtnant K ristoffer Mnthisson, död 1715 son~ 
kapten, unelerlöjtnantern a .Johan Mattsson Aberg, död l697, 
Johan Hogg, död 1708 som kapten, Peter Slaf, dömd 1691 från 
tjänsten, samt Henrik Schyrman, död 1692. Skeppsskrivare 
Bartold Schwartz , död 1700. Gemene 463 . 

Små/ond på 80 kanoner. Befäl: kommendör Jonas Gyl
lenacller, död 1726, kaptenerna Paul Kohlhoff, död 1690, och 
~lenrik Knees, sedan 1691 utrikes permitterad oeh ej avhörd, 
overlöjtnanterna H åkan Roos , av sk. 1698; och Peter Brandt 
som 1701 blev hamnmästare i Karlshamn, unelerlöjtnant Erik 
Uhlberg, död 1692. Skeppspräst .Johan Tillancler, död 1690 
so111 kyrkoherde i Lösen. Gemene 470. 
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Blekinge på 70 kanoner . Bdi1l: kommendör Erik Gyllen 

boj , cliid 1703, kaplen Mårten Dynkark, diid 1692, ÖYerlöjtnan l 
Giin1n Småkopp, död 1695 , underlöjtnant Samuel Rollfink 
ctöd 1719. Civilpersonal: skeppspräst Nils Törnbom , skepps

skri,·are .hirgen Hysing, död 1709, harberare Henrik Burmci

slcr. Gt•mene 463 . 
./u pi ter på 70 kanoner. Befäl: kommendör Paul Qvickel 

hng, qöd 1693 som. schoutbynacht, kapten Gustaf Wattrang. 

död 1717 som amiral , överlöjtnant Anders Blom , död 1690, 
underlöjtnant Hans Bruhn, död 1698. Civila: kompaniskri 
,·n re An·id de Cour, död 1703, fältskär \Vilhelm Mesterton . 

Gemene 463. 

O land på 50 kanoner. Befäl: kommendör Johan Eken

berg, död 1693, överlöjtnant Folkart Aveman, död 1704, under
löjtnant I-lans Röling, död 1708 som överlöjtnant. Gemene 291. 

Li(flcmä på 50 kanoner. Befäl: kapten Erik Ribbing. 

eliidsskjuten 1695 under en aktion med engelsmännen. över
löjtnant Lambert la Bä, död 1698, samt underlöjtnant Nil s 
Andersson \Vik , adlad Sjöhjärta, död 1716 som kommendör. 

Gemene 291. 

O sel på öO kanoner. Befäl: kapten Peter Ljung, död 

1705 , överlöjtnant Cornelius Schwartz, död 1694, underlöjt
nant Nils Ohding. skeppsskrivare Samuel \Vibbling, död 

1737. Gemene 288. 

Månen på 50 kanon er. Befäl: kapten Peter Ankarstjerna. 

död 1708, löjtnanterna Samuel Sylven, död 1692, och L:u,<, 
Andersson Falk, död 1722. Skeppsskrivare Jakob Stigman. 

Gemene 253 . 

Spies på 50 kanoner. Befäl: kapten Jonas Dufva, adlad 

Ankarlou, död 1694, överlöjtnant Johan Wilhems, död 171 1, 

underlöjtnant Reinhold 
Stettins föro lyckande. 
Gemene 253.· 

Kohl, omkommen 1704 vid galeoten 
Skeppssln:ivare Magnus vVichtman . 

Fredrika på 36 kanoner, under kapten Lennart Roos, död 
1711. Underlöjtnant Peter N eide lberg, död 1696. ·Gemene il27 . 
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Svan på 16 kanoner. Överlöjtnant Johan Kyhl , ad lad 

l{uylenstjerna, död 1745 som kapten. 
Enligt en anteckning i den gamla skeppsförteckningen 

vill det synas, som om åtskilliga av de till denna expedition 
utrustade fartygen sedermera avgått åt Holland och först i 

september avmönstrat. Båtsmännen, vilka utgjorde den vä
sentliga delen av besättningsmanskapet, voro från skilda delar 
av landet, både från ost- och västkusten, från Roslagen och 

Aland samt från det nyligen upprättade båtsmanshållet i Ble

kinge, som utgjordes av 9 kompanier. Dessutom deltoga även 
åtskil liga i Tyskland värvade matroser jämte våra egna volon
tärkompanier samt ett mindretal skeppsgossar. För övrigt av
lopp hela denna vidlyftiga expedition utan några märkligare 

tilldragelser och sällsamma äventyr. Från övningssynpunkt 
hade den tvivelsutan sin stora betydelse. Som ett litet bely
sande exempel på, vad en dylik stor fartygsutrustning krävde 
i omkostnad , må anföras, att i och för kommunion ombord 

rekvirerades ej mindre än 720 kannor franskt och spanskt vin 
samt 63,000 oblater. Redan den 1 juni hölls nattvardsgång 
på skeppet Hedvig Sofia samt elen 13 juni på amiral-generals
skeppet Carolus den XI. Som ett vackert minnesblad i vår 
Bottas krönikebok skall denna sjöexpedition från Carl XI:s tid 
alltid stå inristad. 
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