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Några lärdomar från sjökriget. 

Den lärdom som sjökriget , liksom världskriget i sin hel- Allmä~na 

f f .. llt . . .. l .. d l"" t l t t l synpun ter. 
het, ram or a gtvtt, ar 1uru var e osa pappers ra~ ·a er oc 1 

neutr~iJg!:.§!9~t:Ji1~!,.t:ip.g~r .i grupden äro. När n ågon av de krig-

förande funnit det vara med sin fördel förenligt att bryta dem 

- ·och när han känt sig stark nog att göra det - så h ar han 

också utan tvekan gj ort det. Här är ej platsen att ingå på en 

närmare undersökning av arten och omfattningen av brotten 

mot de mellanfolkliga överenskommelserna och övergreppen 

mot de neutrala makterna, utan endast att konstatera sj älva 

faktum samt att belysa några av de fall, som kunna anses 

vara särskilt lärorika. 

Det har under kriget hänt, att neutrala staters territorium 

blivit direkt kränkt av de krigförande makterna. Exempel 

härpå äro den tyska inmarsch~n j Belgi en . omed elbart efter 

krigets utbrott, och det engelska besältandet av uneler grekisk 

överhögl~t JStåencle öar i sambaJ1cl m-ed operationerna m ot 

Dardanellexna. Belgien drogs genom kränkningen av dess 

neutralitet omedelbart in i kriget, men Grekland har i känslan 

av sitt isolerade läge och sin militära vanmakt m ås t finna sig 

i kränkningen av sitt territorium. Dessa båda fall äro synner-

1ig.en lärorika, och de understryka skarpt vad som från mili

tärt h åll i vårt land oavlå tligt framhållits, nämligen att det ej 

Tidslwift i Sjöväsendet. 22 
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är nog med att förklara sig neutral utan man måste 1 , 
' < o c (Sa 

kunna sätta makt bakom ordet för att få detta respek terat 
Kriget har visat att tiden sannerligen ej är mogen för realise~ 
randel av några välmenta avväpningsprojekt eller dimmina 

drömmar om ett framtida lycksaligt fredstillstånd mellan f~l
ken. Det är barnsligt att tro att det krig, som nu rasar , skall 

bli det sista. Kriget har jagat upp lidelserna i en grad, som 

sannerligen ej varslar om att någon försonlighetens anda efter 

fredsslutet skall få insteg hos de stridande folken, och del har 

bl~.ttat n~otsatser emellan nationer, vilka nu stå som vapen
broder v1d varandras sida, djupgående motsatser, som svår

ligen kunna lösas på fredlig väg. Man måste därför räkna 

1~1 ed, ~lt månget oväder ännu kommer att rasa, innan ett poli
tiskt Jämnviktsläge å ter nåtts, och den som ej vill draoas in 

häri b?r se t~~l, att han har kraft att stå utanför. Att n~an ej 
har nagon hansyn att vänta för sin uttalade vilja har krinet 
otvetydigt lärt - det är endast kra ft en, som i;~spekt. 

0 

En annan företeelse, som förtjänar att påpekas, är dell 
absoluta s· älvrådicrhet, som de krigf_tirancle malderna visat i 

fråga om regierandet av_ hand eln på Yärlclsha ven. Englands 

nuvarande regering· hade .endast ett fåtal år före krigets ut

brott ställt sig i spets.en för arbetet på åstadkommandet av 

garantier för att den civila, icke stridande befolkningen i ett 

krigförande land ej skulle få svältas ut under kriget. Sedan 

~ärlclskriget brutit ut, och sedan det visat sig att ett avgörand e 

till lands mot centralmakterna ej kunde ernås, kastade sammrl 

regering sina förutvarande principer helt överbord, och pro

klamerade ett fullkomligt utsvältningskrig mot hela det tvska 

folket. Denna hänsynslösa åtgärd har i sin ordning fran~kal
lat repressalier från tysk sida, vilka ytterligare ökat de svårig

heter och faror, som även elen neutrala handeln f. n. m ås te 

arbeta under. Vad som inträffat visar vilka oerhörda m edel, 

som kunna komma till användning i det moderna kriget, och 
de 'framhäva skarpt nödvändigheten av att sörja ej blott för 

en g·od mil'ifär utan även för en tiltfredsställande ekonomisk 
krigsberedskap. 
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Jag har här enelast i förbigående velat påpeka denna all

männ a lärdom av kriget och övergår nu till d e mera direkta 

sjömilitära lärdomar, som kunna dragas ut qr de hittills ut

kämpade skedena av sjökriget. 

En flotta måste naturligtvis sammansällas på ett sådant Flottans 

sätt, att den har utsikt att lös~ _de UP.pgifler, som uneler ett uppgifter. 

k rig komma att ställas på densamma. Att handla på annat sätt 

vore tydligen en dårskap, som ingen ansvarskännande män-

niska lär vilja stå för, och de skarpa meningsbrytningarna om 

vår flottas sammansältning under .senare år ha ej heller som 

r.egel rört sig om huruvida flottan bör kunna lösa sina upp-

gifter eller ej, utan snarare om vilka dessa uppgifter äro. 

A v ålder har vår flottas uppgift varit att försvara landet 

tin siöss, och det vore meningslöst att säga, att den ej har 

samma stora uppgift i den dag som är. Denna huvuduppgift 

innefaltar i sig aHa de uppgifter av olika slag, som det kan bliva 

flottans värv att lösa, ·och det är omöjligt att säga, vilken av 

dessa uneleruppgifter som är den viktigaste, då detta helt ·och 

hållet beror av krigsläget. Uneler vissa krigslägen kan land

stigningsfaran eller blockadfaran synas vara den mest överhän

gande, under andra kan det gälla att avhålla en krig.förancle 

från ait kränka vår neutralitet. Uneler alla olika krigsfall gäl

ler det emellertid fö·r vår flotta framför allt att kunna skada 

de fientli~Q;, . ·~~q§;~.); ;U ·~1a, och att kunna göra detta' till 
sjöss, innan slaget ännu har drabbat vårt land. Kan flottan 

härvid fylla sin uppgift i det ena fallet, så bör den mänskligt 

att döma kunna göra det även i de andra. 
Vissa \sjöstyrkor kunna under ett krig få sig tilldelade så

dana uppgifter som att försvara de skärgårdsområden, på 

vilka kustflottan under sina operationer måste stödja sig, och 

av dessa sjöstyrkor, vilka som regel komma att utgöras av 

äldre fartyg, kan knappast fordras att de skola vara sjögå

ende i modern mening. Huvuddelen av vår flotta däremot, 

som har att utföra d e offensiva ·operationer, genom vilka en 

fiende kan förmås att hålla sig borta från våra kuster, måste 
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ovillkorligen besitta en hög grad av sjöduglighet. Den m åste 
också inefatta .sådana vapen, att den verkligen förmår utöva ett 
hot mot en storJEaktsflotta, _och ju skarpare vi betona var 
vilja att ej låta oss indragas i andras strider, ju ensammare 
vi därigenom i själva verket .ställa oss, desto mera arbete ma
ste vi nedlägga på att utveckla vår flotta så, att elen verkligen 
lämpas för strid även mot en mycket överlägsen motståndare. 

Det har under senare år talats mycket om det hopplösa 
i a tt med en avgjort unclerlägs.en flotta söka bestrida fienden 
herraväldet över havet. För oss skulle därför endast återst:i 
att koncentrera oss på försvaret av vissa viktigare skärgårds
områden; att försvara de återstående delarna av vår kust skl1lk 
vi däremot frivilligt avstå från. 

Det ligger något ytterligt beklämmande i hela denna tanke
gång, som ·utgår från den fullkomligt .felaktiga uppfattningen, 
att då vårt .sjöiförsvar genom bristande anslag förlorat i strids
värde, så skola dess uppgifter som en följd därav inskränlws. 
Det naturliga borde väl i stället vara att Ilenom ökade ansl·1o· 

u '"t"t 

åter bringa upp nottan till den styrka, som den behöver för 
att kunna fylla .sin uppgift i landets försvar. Genom att sa
lunda insk6inka vår flottas uppgifter till det rena lokalför
svaret av i själva verket ganska begränsade områden lämnas 
stora delar av våra rika kusttrakter på nåd och onåd ut till 
en eventuell fiende, som där kan företaga ungefär vilka ope
rationer han behagar. Gäller det ett större invasionsföretag. 
avsett att hota hela vårt oberoende, eller åtminstone a lt på elt 
betänkligt sätt stympa vårt land, så kan man vara förvi ssnd 
om att fienden ti!J landstigningsplats ej väljer just ett sådant 
område, som vi beslutat oss för att försvara. Han går givetvis 
fram där det minsta motståndet möter, där han nästan kan 
sägas vara inbjuden att stiga i land, ty att landstridskrafter en
·samma ej kunna avvärja ett landstigningsföre lag har tydligt 
framgått av krigserfarenhetern~, såsom längre fram konun er 
att närmare påvisas. Den liknelsen har en gång uttalats, att 

·am vår Norrlandskust blottas på sjögående försvar, så kommer 
.h el!a Norrland' att likna ett hus, där man av fruktan för tjuvar 
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bar sa tt starkt lås för dörren, men sedan i obegripligt Hittsinne 
länmat alla fönster på vid gavel. Det ligger mycken sanning i 
denna liknelse, och den kan tillämpas även på andra delar av 

vår kust. 
Flottans nedsjunkande till ett vapen utestutande för lokal

försvaret skulle också i ekonomiskt hänseende medföra ytterst 
egendomliga konsekvenser. Om de ekonomiska uppoffr!ng~r, 
som vi underkasta oss för vårt försvar, skola komma till sm 
fulla rätt, så måste vi ordna försvaret så, att den största n}öjli_ga 
kraft kan sättas in på den eller de platser, di\I der ':.eThligen 
behö~. Det kan-~j undvikas att vissa försvarsutgifter måste 
bindas vid det fasta försvaret, som ej kan flyttas från en plats 
till en annan, men dessa utgifter böra så vitt möjligt begt·änsas. 
Att däremot gå .så långt som att låta hela den försvarskraft, 
som r·epresenteras uv den tJ·,edjedel av försvarsutgifterna, vilken 
i runt tal går till marinen, i ·de flesta krigslägen ligga obrukad, 
vore säkerligen en mycket dålig försvarsekonomi. 

Redan före kriget kunde sålunda mycket starka skäl an
föras mot den uppfattning, som velat låta vår flotta övergå till 
ett lokalförsvarwapen genom att taga bort dess gamla huvud
uppgift att försvara landet till sjöss. Att flottans uppgift är alt 
skyd'da kusten i sin hel'het har också fått ett bestämt uttryck 
såväl i Kungl. Maj :ts proposition till 1914 års senare riksdag, 
som i det av öksdagen fattade beslutet rörande nybyggnader 
för flottan under perioden 1915- 1919. Kriget bar nu kommit, 
och erfarenheterna från detsamma ha otve tydigt visat, att en 
underlägsen flottas ställning gentemot en överlägsen motstån
dare visst icke är så hopplös , som man velat göra gällande. 
Där den underlägsna flo~lan varit l~m ad fö·~· kraftio· q_ Q.ffew;iy 
operationer bar d.en tv~rtom visat sig utgöra ett synnedigen gqtt 
skyd-;'d"r'för. ~gen kust. 

Till vilken sjökrigsskådeplats vi än vända blicken - möj
licr·en med rmd'antag för Svarta havet - hava förhållandena i 
s;ort sett varit likartade . I Os tersjön har den. tyska, i N ordsjön 
den engelska och i Adriatiska havet den italienska flottan varit 
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motståndaren så avgjort överläcrsen att d · 1· 
'åcr .·· . . . t>. ' < enne eJ ,unnat veder-

' ba en avgmande drabbnmg t11l SJ.Öss. En sådar1 si · Il f 
b . . < "u e o el-

art hava lett till en katastrof. Den underläosna flott 
1 n · · · ~ .. Il t> an Iar 

J" va ' o v era t kunnat hålla fienden från livet och bel o l!· · 
. .. . l f ··J . o la a SJ n 

101 e se u 1et r ·en sa dan .grad, att den till och med förmått " ... , 
upprepade f· · t''t ·· o Oret 

c rams o ar anda mot fiendens kust D 1 · 
k . . . e ar a v den 

rys ·a flottan hava sålunda m ed all säkerhet varit ända . 
rnot tyska kusten dä. d tl ·t f . nere 

, r e u ag om ·attande mmerincrar T , J· 
h·yssaresl d' h t> · .) s "n 
" .o· c . :a rar ' ~- utsträckt sina kryssningar ända fram mot 

:nt>els_k~ l"usten, dar kustorter tagits under besk jutnino· D, 

o~~ernluska flottan slutloigien har vid upprepade tillfäll e:~ v cr~~r~ 
stalit fullkomJi,ga raider mot Italiens ostl ·ust d.. . t .. d · 
. . " , ar s a er, srgnal-

statwner, kaserner, olj eupplag, järnvägsstationer, broar och 

banvallar m. m. genom artillerieLd skadats eller förstört s. 

Dessa operationer ha varit möjliga att utföra tacl· var·-e all 
de . . .. l < ' c " n 
. ny~. flJa pm edd, som teknikens a.Jltjämt fortaående utv,..rl ·_ 

l mg st:1llt till förfogande, och vilka lånat ifrån :ar·1·t ·t'll ,~ ~~~ 
d 1 f' . o < r n etc , -
.' e or der~ undcrliigsn e. Under de stora sjökrigm1 på sen·el-

il ?t to_~·Jws tJd kunde elen i.'•yer'Jägsna flottan igenom en blocl::1cl 

~:t ~lara hall_ ful!~~oml~g t _lamslå sin underlägsna motståndare : 

olcl" denne till SJoss sa '[!Jck h an ocl·sao r· ·de fl ·t f Il · 
l 

o • _ v c ' < e s a a sn1 un-
( ·eraano· t ll .. t E o 

· o< o l mo es. ' n .sadan blockad är numera ej m öjlig att 
genomföra. 

Redan ~id tid~n för det rysk- japanska kriget had e to rpc

dens utvecklmg tvmgat den blockerande flotlan alt h ålla si na 

huvudkrafter tillbakadragna i en skvddad sFilln1
·r

1
o· b 1 .. 

o o ~ 9 
, o . J (. · ( 0 , e ageP 

pa n~got avstand fran den blockerande hamn en . Lätta be-

vaknmgsf~rtyg hö.f1os dock fram skjutna utanför hamninlop-

pet, och sa fort elen blockerade flottar1 eller· c'ela d 
. .• e r av ensa m-

ma gJorde något försök att bryta ut, blev den japanska flot-

tans huvudstyrka crcnast varsl·od:d 0 h J· d .. 
... 1• • o t> < ' c "un e upplrada utan-
for _hamnen l sa god tid\ att den utbryta nde· flot·. tan . tvangs att 
t~ntmgen vända eller omedelbart upptaga s trid . A ven i den na 

for.n~ kan blockaelen ej Hing:r e upprätthållas , sedan den un

clerlagsna flottan i U-båten fått ett vapen, som tvingar fi enden 
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att hålla sina huvudkrafter på lå ngt avstånd från de platser , där 

de ständigt skulle vara utsatta för ödesdigra anfall. De lä tta 

fartyg,en kunna då ej ·h eller upprätthåJla n ågon omedelbar be

vakning av ett hamninlopp, ty i saknad' av understöd från en 

j närheten liggande huvudstyrka skulle de löpa s tä ndiga ris 

ker att för,störas genom överraskande utfall av överlägsna kraf

ter. 
_!3lockaden i sin gaml_:'l klassiska form h ar genom dessa 

nytillk omna moment under kriget vari.!._h elt förs~llll~l__l , o.e.h 

.den underlägsna flottan. har därigenom kunnat bibehål~~ en 

hÖ"" o1·ad av ~-ö,rels efrih et. Denna har dessutom ytterligare 

ökats genom att fariygen ej ä ro beroende av vinden, utan i 

stället kunna med' nära nog matematisk noggrannhet beräkna 

den tid .som åtgår för förflyttning från en plats till en annan. 

Sjökriget :i! Adriatiska havet är i detta hänseende för oss 

sårskilt lärorikt, då fäorhåltandena där i hög grad påminna 

om dem i Öst.ersjön. SLödd på sin utmärkta operationsbas i 

d'en vidsträckta dalmatiska skärgården, och av sitt U-båtsva

pen skyddad för en verklig inneslutningsblockad , har den ös

tenikiska fJottan kunnat bibehålla sin fulla rörelsefrihet. Ge

nom flygspaning har den tydligen h ållit sig noga t~nderrä t lad 

om de itallienska sjöstridskrafternas rörelser i det tämlig•en 

smala farvattnet, vars br.edd ungefärligen uppgår till avstånd 

1notsvarande Bottenhavets på dess bredare ställen, och den har 

därigenom vid sina upprepade framstötar kunn at rikta dessa 

mot kustområden, där inga starkare italienska sjöstridskraf

ter funnits tillgängliga för försvaret. Då den österrikiska flot

tan därjämte -disponerat över m ateriel, som varit synnerligen 

väl lämpad för opera tioner i öppna sjön, har elen för italie

narna blivit en mycket besvärlig motståndare, som t vingat dem 

till vidtagande av bevakningsåtgärder, vilka ej varit erforder

liga m ot en flotta utan förmåga att röra sig till sjöss, och 

viJka lett till 'förlusten a v värdefulla fartyg. 

E darenbeterna från kri.get visa sålunda oförtydbart, att 

även en underlägsen flotta kan utgöra ett gott skydd för egen 

Opeeratio
nerna i 

Adriatiska 
havet. 
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kust, blott den är så 1sanrmansatt att den lämnar siO' för off . :.::r __ o _ en-
SIVa operationer till sjöss :.. Därmed är naturligtvis alls icke 
sr1gt, att en sådan flotta uneler alla omständigheter förm år skvd~a kusten 1mot tillfälliga påhälsningar av fienden. Kriget i1ar 
JU i de~ta hänseend~ ~isat, att icke ens världens förnä m sta sjö
makt lyckats att vid alla tillfällen avvärja överraskande an
fall mot egna kustorter, och något sådant kan därför ännu min
dre fordras av en underlägsen flotta. Vad den underlägsn a flot
tmli visat sig förmå, det har varit att förekomma varak li"arc 
och till sin 'innebörd mera avgörande operationer, och den °har 
därmed även kunnat fylla sin huvudsakligaste uppgift. 

Kriget har sålunda givit dem rält, som hållit före att ingen 
anledning finnes att helt och hållet uppg-i va allt för svar L till 
sjöss, därför att man ·ej kan bringa upp sin flotta till samma 
styrka som motståndar.ens. Det har .även genom händelserna 
vid' Dardanellerna visat vart hän det leder, när llottan ej kan 
bi~draaa till de11 ö) na kustens s-kydd. ~-- - --

Den turkiska flottan hade före kriget varit i hög grad 
föTsummad. Det förefaller .son1' man i Turkiet ej insett flot
taT1S. värde, och ansträngningarna att stärka rikets försvflrs
kraft synas. därför till s.törsta delen hava gåtl ut på att rt'or
ganisera hären och fö-rbättra det fasta försvaret vid Bosporen 
och Dardanellerna. Lika betänkligt var kanske att den fl otta 
som fanns, och som till kort tid före landets indragande i 
världskriget stått uneler engels ledning, fullkomligt synles sak
na all offensivanda; det är eljest oförklarligt att den ej för
mådde göTa sig mera gällande under det första Bal1-:ankriget. 
I Goeben och Breslau, s·amt i dessa fartygs tyska besättnin
gar, fick visserligen den turkiska flottan en ej oväsentlig för
stärkning, som dock var långt ifrån tillräcklig för de stonl 
u,ppglfteT den hade att fylla. 

Främst bland d'essa stod uneler krigets första sk.ede skyd
dandet a v sjötransporterna mellan Bosporen och den k aukn
siska kri.gsskåde latsen en desto viktig~e ~1ppgift, som fiir
binclelserna landväge~ ~~ro ytterst dåliga. Den turkiska flot -
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tan sökte lösa denna uppgift g.enom en livlig offensiv mot den 
rysl-:a Svarla-havskusten, och så länge Goeben besatt sitt fulla 
stridsvärde kunde den med framgång bestrida den ryska flot
tan herraväldet över detta hav. Sedan Goeben skadats och 
flottan dessutom lidit andra förluster, blev emellertid ställ
ningen allt b etänkligare, och vad son1; fanns kvar måste 
h elt och hållet användas för operationerna i Svarta ha
vet. Härtill kom att turkarna - om man frånser den ska
d'ade Goeben , vilk,ens stridsvärde och särskilt fart säkerligen 
voro· betydligt ·nedsatta - ej disponerade några fartyg, som 
lämpade sig för operationer mot den flotta , vilken samman
drogs mot D.ardanellerna. Särskilt måste ·den totala br isten på 
U-båtar hava kännts mycket svår, och det kan väl knappast 
r åda n ågot tvivel om att Dardanelloperationerna aldrig kom
mit till utförand.e, om turkarna disponerat över ett antal mo
derna U -båtar. Sådana företag exempelvis som att låta en 
flotta gå in i själva sundet för att upptaga en flera timma\" 
varande strid mot landbefästningarna hade då varit otänkbara. 

Bristen på sjöstridskrafter att biträda vid försvaret av 
Dardanellerna ställde faktiskt Turkiet ~ samma läge, som vi 
skulle komma att intaga, om lokal'försvarsprincipen bleve fullt 
O'enoniförd beträffande ordnandet av vårt sjöförsvar. En min~:r,e sjöstyrka, redan den i själva verket alltför svag för sin 
u ppgift, kund'e avses till skyddet av vissa delar av kusten, men 
återstoden av denna var blottad på allt sjöförsvar, och detta 
desto fullständigare, som den existerande sjö-styrkan ej innefat
tade n ågon m a teriel som var lämpad för försvaret av den kust
sträcka, där det farligaste anfallet slutligen kom. Turkiet har 
ocl-:så ·dyrt fått be tala sin brist p å förutseende vid försvarets 
återuppbyggande, och de offer det härigenom. fått bringa bor
de utgöra en maning fö-r andra stater att ej slå in på samma 
väg. 

Det första anfallet mot Dardanelkrna var väl i sig själ'ft 
ej så farligt. Officiellt motiverades det med nöd vändigheler. 
av att öppna en förbindelseled in Lill Svarta h avet för att på 
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den vägen kunna tillföra Ryssland de 
a 1.1 

massor av kri as 
• v o I ~a sllag, som vor o· nöd .. d. . .. . "' ma ter i el 

D . van tga for krF'ets f t .. 
et ligger emellertid i sal· "' or saLLan cJe 

·1 , ~latur, att sjöförbind 1 · 
c e tt·anga sunden ald'ria• hi d .. . e sen gen om 

b . . --- 0 ' n e oppnas och betrycrcra 
m t de stndskrafter som f .,o b.. . --- -..: o o< s n1ed en-

.. - ' - Ian OrJan sattes i ' f" 
A ven om det lyc!·ats d C n pa oreta<>et 

' · . en orenade enaelsl· fran J fl "' . 
med stora förluster aenomföra s"·I fo '~ < s ~a . ottan att 

b.. o Ja va orcermaen o 1 
mdelsen Ji,k'väl varit J>tänaJdl f". h . .. o , sa 1adc för-

t I .. < o 01 andelssJofarte1 o 1 .. 
ur <arna annu hade stra .. I d . . . . < 1, sa ange 

. . · 1· ema 1 s1tt våLd o 1 d ' 
naturhgtv1s ej ta a as i b, .t t . · c 1 ess a kunde 

' o e sJ mng a v de S'va "a I d t' . 
delningar, som flotta 1, .. ·f . .. < o• an s Jgnmgsa;·_ 

<n OI ogade o ve'· M o 

utsätta, att den första D ·d.' II • . . an mas te därför f ii r. 
aJ an e opera t10 d ·k 

politis,J,;:a motiv i d et l nen I ·terats av ren t 
:--~~~~_:.,___, man loppats att med o d 
kunna brinoa de tvel·saJ B-

1 
• · nagra · underslag 

0 ' < nma a J: rmstate .. 
sida. ··< · · rna over på ententens 

Utgång·en blev emellertid e· den ... 
beräknade. De från öp ... J ' a~. fmetaget···s upphovsmiin 

. pna SJOU atkomJJaa b f' t · 
de VIsserli a en t . 1· 1.. .. .. , ,. ·e as m ngarna k u n_ 

o em Igen att forstoras av d .. . .. 
som under de lånavariera J J·. . . en oveilagsna flottan, 
. o < o• }es ']utnmO'arna e i . d 

f1entliaa U-båt . D o .. 
0 • " Oioa cs av n ao-ra 

. o . aJ. a ·daremot efter en S·' .· f" ·b . o 
ratwner huvudsal·I· · eue Ol e1edande opc-

, ' < ' Igen avs,edda att o· • • . 

danrödjande b . d' .. < oenon1 rnmhn.Jernas llll-

. . el e a manoverutrvmme f" . . .. . . ... 
mne l sundets yttre del tt J • . or en stolle SJostyrka 

riktacl'es mot de inre b ~:- ll~lvudanfall slutligen den 18 mars 
c as nmgarna blev d t t t 'Il.b . 

med så .svåra f6rlus~e. f" . d , ' · e a J aka VI sat 
l OJ e anfallande att . t' " 

ste för en lån er tid 1,. . o ' ope1 a JOnerna ma-
b av -ty tas . Nao-011 an . o 

med olillräcklio-a Ille·del . ·' . o . • nan utgang av denna 
o• · ' J,oano·satta o · t' 

punkt e· I Il . .. "' 0 • • pei a w n var ur militär sYn-
J 1e el att vanta och det . t ·"ff d . 

yttcrlig<:u·e den aamla . , I 111 ra . a e bestyrker en elast 
o . legen a ttmanil ·f .. . 

att mål och medel s t·'\. . .· }· .. • . ~ng ormgen bör se till 
-------.::.::·::...:I:..:ll:_:I.:.;n~Jg!_!orhållan de till varandra. 

~andstig- D 
f å Bal-kanstaterna · J· . .. o -

mngs aran. d' .. < eJ ,unnat formas att shlla d f" 
ens oppnande erford ·r a 1 . . • c e or sun-

och då s.o "I .. er Ioa anclstnclskrafterna till förfoo-awle 
L ava vastmakternas av den o • . o ,. ' , 

prestige som R'·ssla d . lit • .~vm a motgangen skakade 
J <n s a ·l11era hetranoda r f 

gandet av kraftio·are ot .. l . " L age ordrade Yi dta-
< o• a gaH er måste en J d . · · 

' an stignmgsarme an-
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.,];:affas för operationernas fortsättand e. En sådan samman

drogs uc;;;:så under den närmast följande månaden dels i Egyp

ten och dels på öarna utanför Dardanellenm. Transporlen över 

·]lavet av denna arme till den utsedda landstigningspunkten k und c 

verkstäHas med full säkerhet, då E1ga tmjd~;:a sj_östridskrafter 

funnos till, som kunde_ oro~_tranSQOrtflottan. Det verkligt svå

ra problemet var egentligen själva landstigningen, men denna 

verkställeles på ett sätt, som gav ytterligare ett exempel på alt 

själva landsättningen av trupperna aldrig kan tillbakavisas av 

enbart landstridskrafter. De utsedda landstigningspunkterna 

voro kanske de svåraste, som kunnat väljas, belägna som de voro 

inom en stark kuslfästning, där dessutom m ycket betydande 

rörliga stridskrafter voro koncentrerade. Landstigningen verk

ställdes sålunda under d e tänkbarast ogynnsamma förhållanden, 

men kunde icke desto mindre genomföras under skydd av far

tygs·artilleriets eld, som höll försvararna borta från själva strand

kanten och området närmast innanför denna. 

En annan omständighet av stor betydelse är den oerhörda 

snabbhet, med' viU::et~ Jandsjigningen verkställc\es. _ Landstig

n ingsarmens styrka har beräknats olika, men den tord e väl kun

na uppskattas tiU 80~100,000 man, och större delen av denn~ 

styrka synes hava landsatts under loppet av 2~ Limm~r, och 

även under denna tid hava fö rsetts med så mycket artilleri och 

materiel av olika slag, att d'en kunde gripa till en kraflig affensiY. 

Turkarna disponerade emellertid över så starka stridskrafter, alt 

allt vidare framträngande mot befästningarna kunde förhindras , 

och de kunde även under de närmaste dagarna tvinga en del 

av de landsatta trupperna att :lter embarkera. På två stä llen 

lyckades emeHertid de anfallande att hålla sig kvar, och dessa 

områden ha die icke blott lyckats behålla, om än under svåra 

förluster, ulan de hava även tack var·e den obehindrade tillför

seln av förstärkningar lyckats vinna terräng. Vilken utgången 

av denna operation skulle hava blivit, om dc starka och över

raskande snabbt landsalta trupperna endast kunnat mö tas av 

svaga lianclstormsavdelningar , ~ir ej sYårt alt inse. 
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Utan tvivel var en större rysk landstigningsor.:eration av
sedd _att t~tföras mot Bosporen_i sam~ani_ n! ed landstigningen 
vid Dardanellerna. Rysslanels militära läge vid denna tidpunk t 
i slutet av april månad, var ej sådant , att en arme ej kunde av
ses för detta ändamål. Det .synes också vara säkert att en 
större landstigni'lTgsarme sammandragits till trakten av Odessa. 
Att landstigningen ej kom till utförande k an sannolik t anses va ra 
beroende på att ryss~_rna ej ansågo sia kunna trygg~_Qverskepp
ningen och l andsätt~_nde!_ av trupperna.. Goeben och Breslan 
hade ännu i mitten av april månad visat s1g ända uppe vid Krim 
och där växlat .skott med ryska fartyg , och så länge dessa bada 
farlig1a motståndare ännu kunde röra sig fritt, var det ej at t tän
ka på att söka föra en transportflotta över Svarta havet. 

Dessa båda krigshändelser, den förberedda m en av fru k
tan för de turkiska sjöstridskrafterna inställda landstigningen 
vid' Bosporen, och den av framgfmg krönta landstigningen vid 
Darclanellerna, där försvararen ej disponerade över en sjöstyr
ka, visa kJart vil'ken of:mtJilg betydelse flottan äger vid av' ii r
jandet av ett invasionsföretag. Endast en sjögående fl otta för
mår göra detta , men därav följer också att vi måste ägna den 
sjögående delen au var flotta en uidcc större up pmärksamhet. än 
som skett under senare år. Turkiets' nuvarande svåra läge är 
oss en allvarlig varning för vart en försummelse i detta h änse
ende kan leda. 

Dardanelloperationerna äro även lärorika ur elen syn
punkten, att de visa det stora värdet av att äga rörliga strids
krafter, särskilt när det gäLler alt till det ytters ta utnyttja en 
vu nnen framgång. T urkarna hade, som förut påYisats, lagt ned 
stora kostnader på det fasta försvaret av Dardanell erna, där de 
anlagt flera gTupper av befästningar bakom varandra. Det sto
ra anfallet den 18 mars bröts redan vid den andra befästnings
gruppen, och den anfal lande styrkan måste draga sig tillbak a 
med en förlust av tre .slagskepp samt med flertaLet andra far
tyg mer eller mindre svårt skadade. Den kunde emellertid dra 
ga sig tillbaka utan a tt oroas. Hade däremot turkarna v:id detta 

.. 
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· ·· 1·· 1· crt sa·111111a11~att s.]· östvrka, in-ti:llfälle d1sponerat over en am p 10 - - J 

f ttande även starka och .snabba pansarfarlyg, som kunnat ne a . o föfa efter .den vikande och ma tilltygade fienden, sa h ade denne 
Qn;d all säkerhet ti11fogats betydligt stÖJT~ förluster.. 

En flotta behöver utan tvivel under ~ma o eratJoner fasta __ 
stödjepunkter, d'är den kan r ep!!rera lidna skador och komplet
tea sina förråder , samt p å vilka den kan stödja sig, då den l~olas 
av överlägsna stridskrafter. Då de för fö,rsvarsiindamål chsp?
nilbla medlen äro b egränsade måste man dock noggrant se t1ll 
att ej lägga n ed mera på de fasta försvarsanstalterna, ä1~ s?m 
ä;r absolut nödvänd'igt. Det kan eljest lätt inträffa att sa htet 
blir över tiH vidmakthållandel av de rörliga stridskrafterna, 
som ensa:mma kunna· utnyttja vunna fördelar och gripa de till
fäHen till anfall, vilka krigsläget kan erbjuda, att de ej räcka till 
för sina uppgifter, och hela målet med försvarsutgifterna kan 
på så sätt fö.rfelas. 

Det fasta 
kustför
svaret. 

Kriget har också tydligt visat, att det fast~ försv~ret ~v 
en flottas operationsbaser numera kan ·ordnas pa ett v1da bJl
Ji,crare sätt än förr. Om man frånser Dardanellerna, där för
s~aret ej understöddes av någon sjöstyrka, har sjökriget ej gi
vit något enda exempel på att ens d en mest överlägsna flotta 
vågat rikta ett anfall mot fi endens operationsbaser, och detta 
kan utan tvivel tillskrivas utvecklingen av min- och U -båts
vapnen .som i detta fall visat sig utöva ett betydligt infl yt~n~de 
på sjökriget. Redan förut är påvisat, att tillkomsten av U-bals
vapnet har tvingat d'e större fartygen att h ålla sig på avst~~1d 
fr ån de platser , .där fientlig'a U-bålar med säkerhet kunna van
tas uppträda, d:. v. s. framför allt från fiendens fasta op~~·a
tionsbaser. Lika omöj ligt som det nu synes vara a lt uppratt
h ålla en ordentlig Mo.ckad, lika omöjligt blir det säkert hädan
efter för en flo tta att uppehålla sig framför en kustfästning 
under den långa tid, som erfordras för att undanrödja minlin
jerna och tysta fästningens artilleri. Risken för att under denna 
tid bliva utsatt för framgångsrika U-båtsanfall vore uppenbar
ligen allt för stor. Ännu mindre kan man då tänka sig, att en 
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modern stormaktsflotta skul'le k unna vedervåga ett sådant före

tag som alt tränga djupt in i en skärgård för att anfalla 
d,.. ··d b 1·· l en 

arsta es e agen mst- eller snarare inomskärsfäslninn ]) 
. .. . . o· en 

saJ.mar till en borJan matenel, som lämpar sio· för en dvliJ -
• o • • b J " o pe-

ratwn, da de enda arbllenfartyg, som numera byggas, äro allt 

för stora och djupgående för att röra si::! i tråno·a och n 1.11 1 . ~ b t> DC -

uppfyllda skärgårdslede1·. När härtill 'komma de h 1·o1· , ' ' .,oJn 
hota genom min- och U-båtsvapnens utvecklino· blir clcl t:1· t>• . ·111-

ligen klart, alt man ej längre behöver räkna med möJ' li"'hl•lc· 
. n n 

av att se en fientl ig slagflotta försöka forcera sig in i vara 
skärgårdar. 

Vad man hädanefter har att räkna med torde endast ntra 

överraskande framslötar av lätta ochs Jwbhä"'fartyg, vilkas upp 

gift år alt utlägga mineringar i havsbandet och utfarslcclern" 

och det fasta försvaret bör då hm;udsakligen - inriktas pa a'~~ 
avvärja sådana anfall. Uppställandel .av svårt artilleri, aYSe lt 

att bekämpa de fientliga slagfarlygen, kan möjligen anses vara 

av behovet påkallat på sådana kustfästningar, som äro beliignrr 

invid öppna .sjön, då det kan tänkas att några större fi entliga 

fartyg för en kortare tid 'kunna uppehftlla sig framför fä stnin

gen för att stödja de lättare fartyg, .som fått i uppdrag att ut

föra mineringar, anfalla sjöbevakningen o. d ., och alt skydda 

dessa under reträtten. Däremot skulle det vara fullko1~1ligt 
meningslöst att utrusta en: djupt inne i en skärgård belägen 

lästning för strid mot fienll iga slagfartyg, då en sådan fästnings 

nästan enda uppgift hädanefter torde bliva att skydda den egna 

flottans rörelsefrihet z1nåt, där ingen fiende hotar. För var del 

ha vi säkert icke råd till sådana överloppscrärninuar och det 
t> b ' 

~ir för oss vida angelägnare att se tm, för det första att vi icke 

lägga ned' så stora kostnader p å det fasta kustförsvaret, att sjö

stridskrafternas utveckling därigenom äventyras, och fö r det 

andra att det fasta kustförsvaret ordnas1 på sådant sätt, att det 

fönnår stödja vår flottas rörelsefrihet utåt. Att skapa innanför 

varandra belägna försvarszoner, vilkas stridskrafter ej vid be

hov kunna understödja varandra, är ett taktiskt missgrepp, och 
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detta än mera, om n ågon användning under krig knappast kan 

tänkas för de i den inre zonen bundna kaftcrna. Skall försva

ret verkligen: bliva effektivt, så m åste alla krafter samlas till 

det område, där ett anfall verkligen kan tänkas förekomma . 

Kriget har givit oss mycket att bnka på i detta hänseende, 

och det är av vikt att planerna för ordnande/ av det fasta kust

försvaret, och därvid särskilt au det fasta försvaret i Stocldwlms 

sk0·gårcl, med ledning cl'V' krigserfarenheterna underkastas en 

grundlig revision - innan det blir för sent a tt vidtaga de er

forderliga ändringarna. Vi ha, som nyss betonats, absolut icke 

råd att lägga ned några kostnader på försvarsanstalter, vilkas 

värcl'e m ås te på det skarpaste betvivlas, och en gång begångna 

missgrepp kunna ej åter gottgöras, utan de i onödan utlagda 

medlen äro och förbli! borta. Denna revision bör vidare omfatta 

ej endast själva planläggningen av försvaret, utan även anord

nandel av de olika försvarsanslalteTna. Det vill nämligen nu

mera synas, sont .om' d'et vore de gamla hederliga jordvallarna, 

och ej pansar- och betongkonstruktionerna, vilka bäst stå sig 

emot fiendens eld och även lättast kunna iståndsättas efter un

der en strid lidna skador. Är delta verkligen fallet, så vore det 

ju ej blott ett fullkomliigt slöseri, utan även ur försvarssynpunkt 

orätt, att ej använda det billigare materialet. 

Att döma av de olika förslag till ordnandet av vårt sjöför- Flottplanen. 

svar, som framlades vid 1914 års försvarsriksdag, synas alla 

partier inom landet hava varit fullt eniga om att vår flotta i 

huvudsak bör sammansältas av pansarfartyg, jagare och U-

båtar. Beträffand'e de båda sistnämnda fartygstyperna rådde 

ock så full eniighet i fråga om själva typen, och även i fråga om 

antalet fartyg av olika slag rådd'e stor överensstämmelse mel-

lan de olika förslagen. Däremot gingo meningarna fullkom-

ligt i sär beträffande de pansrade artillerifartygens så väl typ 

som antal. Regering·sförslaget ville tillförsäkra vår flotta åt-

mins tone ett minimiantal av sjögående pansarbåtar, lämpade 

för de operationer, so:m dessa fartyg! måste kunna utföra, om 

vår flotta skal[ kunn a fylla sin uppgift i lancl'els försvar. Vän -
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sterpartierna d äremot önskade en >>förskjutning >> till fö rman för 
torpedvapnet, och föresln~o att åstadkomma denna icke "etlo ' t> l1l en ökning av antalet torped'fartyg, utan genom a tt i väsenlli<> 
grad draga in på d'e med el, som avsågos till vår pansarflotta~ 
förnyande. Ej blott antalet fartyg skulle härigenom komma aU 
på ett m ycket betänkligt sätt nedgå; även de förordade pansar
bå tstyperna voro a lltför svaga och J'ångsamma för sina uppgif
ter . 

Man motiverade d'essa förslag m ed att U -båten under se
nare tider nått en sådan utveckling, att den skulle kunna tvinga 
d e stora fartygen: att fullkomligt försvinna från öppna sjön, 
och den skulle sålunda ensam kunna Ö·verlaga det egentliga sjö
försvaret. Pansarbåtarnas uppgifter d äremot skulle i huvudsa k 
inskränka s till att försvara de skärgårdsområden, på vilka U
bå tarna und er sina operationer behöva stödja sig. Denna upp
fattning grundade s ig på det begångna misstaget att mäta ell 
nytt vapen~ stridsvärde efter erfarenheterna från några få freds
övningar, och kriget har nu visat det fullkomligt obefogade i 
de hög1:spända för väntningiar, som sattes på ett i krig fullkom
ligt oprövat vapen. Fackmännen hade hela tid en varnat fö r 
denna Ok\ritislm överskattning, och Englands marinminister 
Mr Balfour har givit dem rätt, i det han förklarat att U-hatarna 
- om man frånser deras' uppträdande i handtlskriget - ej 
utfört mera än vad fackmännen väntat att de skulle göra. 

U-båtsblockaden mot Englands kust är ju fakti skt en helt 
ny företeelse i sjökriget, som möjliggjorts uteslutande genom 
U-bålens storartade utveckling. Att m an ej förutsett denna nya 
krigföringsform är fu ll t fö rklarligt, då den grundade sig pä ett 
åsidosättande a v die mellanfolkliga överenskommelserna, som 
ej heller kunde förutses . Det ena övergreppet har h är givit upp
hov til[ det anda. U-båtsblockaden var i själva verket det enda 
svar, som det stod' i den tyska regeringens makt att giva på del 
förut påpekade oerhörda engelska tilltaget a tt söka svälta ut 
ett h elt folk , och ingendera åtgärden kan försv aras ur vare sig 
internationellt rättslig eller rent mänsklig synpunkt. U-baten 
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}1ar emel'lertid härigenom onekligen få tt en ökad. betyd else i 
sjökriget; huruvida den komm er att bibehålla denna även un
der framlida s jökrig blir naturligtvis beroende på om de m el
lan folkliga överenskommelserna - under m era belryggande 
garantier än hillills - komma att återuppstå eflcr kriget eller ej . 

De förluster, som av U-båtarna tillfogats de stridande Hol
torna, framgå av nedanstående ta'bell , omfattande tiden från 
världskrigets början till och med utgången av augusti m ånad 
1915: 

Dag. 
sept. 7 
. )) 13 

» 22 
}) 22 
» 22 

okt. 10 
)) Il 
» 15 
)) 31 

nov. 11 
d ec. 12 
jan. l 
:april 4 
maj l 

}) 23 
'l> 25 
)) 27 

juni 9 
)) 10 
}) 11 
)) 11 
)) 26 

juli 8 
}) 18 

Namn. 
Pathfinder 
H ela 
Cressy 
Aboukir 
Hogue 
8116 
Pallad a 
Hawke 
H ermes 
Niger 
Messudije 
Formidable 
L eon Gamhetta 
Recruit 
P eleng-i-Derj a 
Triumph 
Majestic 
l kryssare? 
l jagare 
2 torpedb. 
Medusa 
1 U-båt? 
Amalfi 
Guiseppe Ga.-

:aug. 
:. 

ribaldi 
5 Nereide 
8 Haireddin 

Barbaross 
9 Berc-i-Setwet 

12 u 12 
Tidsk1'ift i Sjöväsendet. 

Nation. 
engelsk 

tysk 
engelsk 

» 
tysk 
rysk 

engelsk 
)) 

)) 

turkisk 
engelsk 
fransk 

engelsk 
turkisk 
engelsk 

u 
österrik. 
engelsk 

italiensk 

}) 

turkisk 

» 
österrik. 

Typ. 
p d kr. 

p kr. 
)) 

» 
jagare 

p kr . 
pdkr. 

)) 

kanon b. 
slags k. 

» 
p kr. 

jagare 
kanon b . 
slagsk . 

U-båt 

pk r. 
)) 

U-båt 
slagsk. 

kanon b. 
U-båt 

Plats. 
Nordsjön 
H elgoland 
K analmynningen 

'l> 

» 
utanför Ems 

>> Finska viken 
Nordsjön 
D over 
Deal 
Dardanellerna 
Kanalen 
Otrantosundet 
Nordsjön 
Dardanellerna 
Sarosbukten 
Dardanellerna 
Adriatiska havet 

'l> » 
Nordsjön 
Adriatiska havet 

» }) 
}) 

» )) 

» )) 
Dardanellerna 

)) 

Adriatiska havet 
23 
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Fördelade på d'e olika månaderna ställer .sil:! sålunda 
~ · anta-

let fölorade fartyg enligt följande: 

augusti ............. . . 
september 
oktober .............. . 
november ........... . 
december ....... . ... . 
Januari .............. . 
februari ........... . 

5 
4 
l 
l 
l 

mars ................ .. 
april.................. 1 
maj .................. 4 
juni .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 
juli .. ................ 2 
augusti............... 4 

. T~bellen visar att U -båtarna vunno flere av sina . största 
f ramgungar under krigets första m ånader, innan erfarenhete 
.. l" d 11 

annu art e str.ild'ande att skydda sict mot den nya f1·e11 1 .. o < c en 
Aven frå~ krigets al1ra första skeden talas ct:ock om avslagn~ 
U-båtsanfall - exempelvis det tyska anfallet mot en engelsk 
kryssareskader i Nordsjön den 8 augusti 1914, varvid den tvska 

U 15 sänktes. Då man därtill tager i betraktande d et ;tora 
antal fartyg, som ständi·gt måste hava varit i rörelse inom de 

tämligen begränsade områden, dit U-båtarnas operationer hu
vudsakligen vadt förlagda, och jämför dem med de uppnädda 

resnita ten, kan man ej underlåta att erkänna, att U -bå tarnas 

v.~rksamhet även under detta tidiga skede av kriget icke kan 
sagas: hava varit på något sätt revolutionerande. De i sjiilva 
veTk,et proportionsvis mycket fåtaliga tillfäl1en, då U -båtarna 

· under. detta krigsskede verkligen lyckades att utföra några an
fall, visa också hur ytterligt s1vårt det är för U -båtarna att en

s~mma söka upp de fientliga fartygen ute i öppna s jön, och det 
forefaller att till en stor de~ vara beroende av slumpen, da detta 
lyckas. 

Erfarenheten har sedermera under kri o-ets fortO'åna liirl 
t 'd d o o b 

s n an .e att finna alltmera effektiva skyddsmedel mot U-bå-
tarna. Till dessa torde främst böra räknas en mycket talrik 
och utsträckt bevakning, .som redan på långt avstånd från hu
vudstyrkan hindrar U-båtarna från att tränga fram till d enna. 

Denna bevakning har bestritts, dels av lätta örloo-sfarty"' dels 
l o • ö "' 

oc 'sa I stor utsträckning av till bevakningsfartyg ändrade triJ-
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!are, vilka särskilt i N ordjön synas hava erhållit en synnerligen 
utsträckt användning i d'elta hänseende. Till skyddsmedlen mot 
U-båtarna kan vidare räknas flygspaningen, vilken, som fram

deles konuner att närmare påvisas, tmder kriget nått en betyd
lig utveckling. Slutligen tcide böra framhållas, att d'e större far

tygen med all säkerhet numera undvika långvariga kryssningar 
under sakta fart inom begränsade områden, och i stället in

skränka sina rörelser till snabba och mera kortvariga förflytt
ningar, under vilka U-båtarna -dels hava ringa utsikt att sam
manträffa med d'em, och dels, i händelse att dc upptäcka fien

den , på grund av dennes höga fart svårligen kunna hinna in
taga lämpliga anfall'slägen. 

Trots alla dessa säkerhetsåtgärder har det lyckats U -bå
tarna att tid efter annan utföra lyckade anfall, och att sålunda 
giva fienden påtagl'iga påmitmelser om sin tillvaro. I detta 
sammanhang kan särskilt erinras om de engelska U-båtarnas 

bedliifter vid Dardanellerna, där de gång eHer annan lyckats taga 
sig igenom minlinjerna i det trånga sundet in i Marmarasjön, 
och sedermera utfört framgångsrika anfall mot turkiska örlogs

fartyg, i hög grad oroat turkarnas sjötransporter och till och 
med sänkt fartyg ända im1e i Konstantinapels hamn. Vidare 
om den enastående prestation, som utförts a v de tyska U -båtar, 
vilka förflyttat sig den långa vägen från Nordsjön och ned till 

Dar.d'anellerna, där de vid sin överraskande anko·mst lyckades 
sänka de engelska pansarfartygen Triumph och Majestic, var
jämte ett s11agskepp av Agamenontypen även påstås hava blivit 
skadat genom U-båtsan fall. Slutligen förtjänar också att om

nämnas de österrikiska U-båtsoperationerna i Adriatiska ha
vet, där två italienska pansarkryssare och några italienska U
båtar blivit .sänkta. Genom allt detta har U-båtarna under kri

g'et med heder tagit sin plats. inom flottorna i besittning, och de 
utgöra utan tvivel ett synnerligen värdefullt tillskott i strids
medlen - man skall blott undvika att sätta alltför höga ford

ringar på dem, och vänta att de ensanuna skola kunna utföra 
allt det, .som endast kan åstadkommas av de olika vapnen i 
förening. 



l 
/l 
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Det har redan förut påvisa ts att U-l)a0 ta1·11 •1 tacl -
• •• l •• • • ' c c "(.. c " vare un-

dci s tod~ t a v de stor~·e a rtiUen fa rtygen, som förmå hålla fien-
dens latta bevakmngsfar tyg på avstånd uto·öra elt tt t· ·· 

1 • • l •• l ' b 111ar \.l 
skydd fo·r d~n egna flottans operatiunsbaser. Lämnade hel l 
utan unelerstod synas däremot U-båtarna åtrn 1·11st , t · 

.• • c c on e . v. vara 
mera ogonbbckels• vapen, s-om vid' vissa till'fällen lyckats att slå 
ett stort slag, m en som ej är i Sltånd att på W'en hand o·e . 
f" o ~ ~ 110111-

· o~·a nagra mera sammanhängande opera tion er. Und er hela 
kngets lopp ha de ej lyckats att avbryta eller ens i nåcron höcr. 
a . d t" . d . b bre 
o_ra s ma_ · e engelska transporterna över Kanalen, vilka dock 
hdtals. vant synnerligen om fattande men detta fo"r·h ·~ Jl d k 
. .. . . ... ' a an e ·an 
JU l110Jl!gen forklaras av a lt de mås t operera så lånot f .o ..., . 
~ .. d. o ran e0 na 
";o Jepunkter. ~era anmärkninlisvärt är däremot a lt de tyskn 
U -obåtar, S'om tagit sig ned till Dardanellerna, ej synas hava för
m_~tt att utöva något nämnvärt inflytande på operationerna där
stades. Av de sparsamma underrättelser, · som inkomma frå n 
~lenna kriglsskådepla ts, vill det synas som 0111 de större örlogs

iartygen som regel h ålla sig borta från Gallipolihalvöns närh~L 
och endas t någon g,ång nalkas det fientliga landet för alt utför~ 
en korta re beskjutning, därvid d e äro omgivna av en h el svärm 
av bevakningsfartyg, som hålla U-båtarna på avs tånd. Där
emot framföres på transportfartygen en aldria sinande strö m 

.. . b 

av ersa ltnmgsmanskap och krigsmateriel, och vid vissa tillfäl-
l~n ha b:tydande truppstyrkor förts iland, exempelvis då en
ligt uppgrft 100,000 man l1andsaUes vid Suvlabukten. Det är 
dock endast vid ytterli.gt sällsynta tiHfällen, som U -båLarna ha 
lyck~ts sänka ett eHer anna t transportfartyg, och dc lätta bc
vaknmg~sfartygen synas s:Hunda väl fylla sin uppgi-ft att skvdda 
transporterna. Man återkom mer inför detta faktum ovillkor
ligen till den förut uttalade ref1exionen, att turkarnas slällnin« 
skull.e vara vida bä ttre, om de disponerade över en väl sam~ 
mansatt s.~östyrka , innefattande jämväl' sjög·ående artillerifartyg, 
som vore I stånd att dri·va undan bevakningen och sålunda be
reda plats för U-båtarnas operationer, ty ensanuna förmå dessa 
tydligen ej att hindra d'e allierades operationer. 
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Av det sagda framgå r tydligt att U .-båtens verksamhets
område har sina givna begränsningar, men att d etta nya vapen 
:'\ andra sidan utfö-rt .sådana tjänster att det utgör en synnerligen 

värdefull förstärkning till de övr~ga vapen, som sjöförsvaret för
fogar över. De t framgår också att U -båten, för att komma till 
sin fulla rätt, kan beh öva .gö ra ]:ångn förfl yttningar och under 
avsevärd tid uppehålla sig inom områden, där utsikter finnas 
att till sist kunna påträffa och anfalla en fiende . Erfarenheterna 
frå n kriget vi:sa sålunda att utveckll1ngen av U- båtsvapnet bör gå 

i d en riktningen , att U -båtarna göl'Crs ai'Ttmera s_i ögåen de och 
beredas allt större möjligheter att under en längre Lid kunna 
vara oberoende av sina operationsbaser, och det är endas t med. 
den största tillfredsställelse man kan anteckna, att utvecklingen 
av vårt ege t U-bå tsvapen alltmera går i denna riktning. 

Det pansrade artillerifartyget har nog i den allmänna upp- Pansarfar-

f, · o t t .. f.. J t · l d l · t t t l tyget. ·attmngen sa a · saga or ora 1 z urs un er <rige , g:enom a c e 
stora och avgörande sammandrabbningar, som nog mången vän-
tat omedelbart efter krigsutbrottet, hittills h elt och h ållet ute-
blivit. Det s tod emellertid redan vicf krigets början klart, att 
någon avgörande sammandrabbning till sjöss knappast var att 
omedelbart vänta. England, som i detta: hänseende närmast 
skulle hava tagit initiativet, hade icke någon som h elst anledning 
alt vedervåga ett så ri·SJkabelt företag. Genom en våldsam fram-
stöt mot tyska kusten kunde möj ligen den tyska slagflottan hava 
lockats ut till strid, men även om denna flotta därvid blivit i 
grund besegrad, skulle segern dock hava kostat sådana offer, 
att den engelska flottan för en följd av år sjunkit n ed tilll en 
flotta av andra rang. Därmed hade emellertid ~glands h ela 
världsma ktsställning, som i _grungen vi@· på dess öveLväld W.l-
sjöss, vari t allvarligt hotad , och en .sådan eventualitet mås~ 
Enola ·ramför allt undvika. Det behöver sin mä kli ga flotta 
vid och efter fredss lutet, och jn mera kr.i<get blottat dj upgående 
in tressemotsatser m ellan cen tralmakternas många fi ender, mot-
satser , som ulan tvivel i sig bära frön till framtida konflikter, 
desto angelägnare är det för Eng1an.ct: att ej förlora sin domine-
rande stäl lning till sjöss. 
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Tyskland har ej heller hittills haft någon anledning att 
tvinga fram en sjöstrid, som rent av sku1le kunna medföra för
inlandet av dess slag-flotta. Den tysl~a flottan har visat sig ut
göra ett gott skydd för landets kuster, och starka landstrids
krafter ha-.säkerlig~n därigenom l"Z"unnat frigöras för använd
ning på annat håll. Någon anledning att ändra detta sakliirre 

-.. h 
finnes t. v. ej, och även Tyskland har dessutom behov av sin 
flotta vid den slutliga fredsuppgörelsen. Hotet om en slrid pa 
liv och död, som skulle tvinga ned England från dess härskar
ställning på världshaven, kan lätt leda till att öriket fogar sig 
i villkor, smn det under andra omständigheter aldrig skulle tänka 
på att antaga. 

De't är sålunda över huvud taget tvivelaktigt, om det verk
ligen kommer ti:l~ en avgörande kraftmätning till sjöss und er 
detta krig. Sintlie emellertid denna kraftmätning komm a, sa 
kan man också taga för avgjort alt det blir artilleriet, som kom
mer att fälla utslaget. Så har varit fallet i alla de mindre stri
der, som hittills utkämpats under kriget, och ingen anledning 
finnes att förutsätta, att ej detsamma skulle bliva förhållandet 
äv·en i en framtida strid. Att torpeden ej kom till n ågm1 an
vändning i sj6drabbningarna vid Coronel och Falklandsöarna 
är ju förklarligt, då .i'Tiga torpedfartyg deltogo i dessa strider, 
och den förlorande styrkans kryssare redan på långt avstånu 
bl1evo så överväldigade av artillerielden, att de ej kunde kom ma 
åt att få något bruk för sina torpeder. Däremot är d et i h ög 
grad anmärkningsvärt, att tOt'peden gjorde så ringa insats i 
striden v~d derr engelska framstöten mot Helgoland den 28 
augusti och i sjöslaget i Nordsjön den 24 januari , i vilka strider 
torpedfartygen voro talrikt representerade. Visserligen påstas 
från tysk sida att under Nordsjöslaget en tysk jagare skulle 
med torpedskott hava sänkt den engelska slagkryssaren Tiger. 
Denna uppgift förnekas dock från engelsk sida, och under alla 
omstäl11digheter framgår även av den tyska uppgiften, att denn a 
tilldragelse sku1le hava inträffat först sedan dc ledande engelska 
fartygen i tur och ordning blivit så illa åtgångna av elen l~'s ka. 
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:artillerielden, att den engelska styrkan såg sig tvungen att av
bryta .striden mot de tyska slagkryssarna, för att i stället vända 
sig mot den efterblivna och illa skadade Bliicher, mot vilken 
det borde varit tillräckligt att .sända några lätta l;;ryssare. 

Det .synes sålunda fullt berättigat att antaga, att artilleri
-fartygen alltjämt komma att bibehålla sin betydelse, när det 
galler .sammandrabbningar mellan .större sjöstyrkor. Härige
nom uteslutes naturligtvis icke, att även de andra fartyg,sty
perna kunna utöva ett betydligt infl'ytande på striden, och sär
skiU bör framhållas att den befälhavare kan anses hava stora 
utsikter att vinna framgång, som bäst förstår att åstadkomma 
en nära samverkan m ellan de olika vapnen. Den slutliga ut
gången kommer dock att bero av artillerifartygen, utan vilkas 
ocHagande en avgörande strid dessutom ej är tänkbar. Redan 
förut har påvisats att U-båtarna, för att med framgång kunna 
fylla sina uppgifter, ofta fordra elt direkt understöd av artilleri
fartyg1et, och man kommer sålunda vid en granskning av krigs
erfarenheterna ovillkorligen till den slutsatsen, att pansarfar
tyget måste bibehållas som det vapen, på vilket hela vår flottas 
effektivitet ytterst beror. 

Det återstår då att unelenöka huru den pansarbåtstyp 
bör vara beskaffad, som skaU kunna lämpa sig för att ingå 
vår flotta. 

Viklen av att den huvuddel .av flottan, som avses för kus
ternas skydd och ej endast för lokalförsvar, skall kunna upp
träda till sjöss och även kunna verkställa snabba förflyttningar 
till hotade punkteT, har av krigserfarenheterna skarpt under
strukits. KustHottans pansarbåtar måste därför äga hög fart 
och god sjöduglighet, så .att farten kan hål'las även under ogyn
samma väderleksförhållanden. De måste vidare äga el t sådant 
:sh:icd'svärde, att de förmå driva undan en fi.endes bevaknings
fartyg och därigenom bereda plats för egna torpedfartygs opera
tioner, även om den fientliga bevakning:en understödes av så
dana äldre kryssare och pansarkryssare, som en fiende kan 
:tänkas vilja riskera för operationer i våra kusters omedelbara 



Sverige
typen. 
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närhet. De måste slutligen förf•oga över ett så kraftigt artilleri, 
att de kunna upptaga strid även mot en fiendes största fart ya 
och ej behöva ri•skera att i likhet med. de tyska pansarkryssat:J:~ 
vid Falklandsöarna skjutas i .sank utan möjlighet att dessför
innan å tminstone kunna til'lfoga fienden allvarliga skador . 

Granskar man Sverigetypen ur dessa synpunkter finner 
man till en början, att farten ännu kan anses vara tillfredsstiil
lande vid' en jämförelse med farlen hos flertalet av de slagfar
tyg, <Som Nord- och Östersjöstaternas flottor förfoga över. l\Ian 
måste dock vara beredd på att stormakteTna på grund av sina 
eTfarenheter från kriget framdeles komma att lägga större vikt 
än hitHUs vid slagkryssarna, och en sammansmältning av slag
skeppen ·och slagkryssarna till en enhetstyp är möjligen att 
emotse. Härmed följer en allmän fartökning hos slagfartygen , 
och i denna måS'te vi föl'ja med. 

Sverig'etypens stridsvärde m edger den att utan svårighet 
lösa sin uppgift gentemot en fientlig bevakning, och dess huvud
bestyckning, 28 cm. kanonen, synes, att döma av ·erfarenhe
terna från Nord-sjöslaget, åtminstone hava uppnått den minimi
gräns, där cl'et blir möjltigt att upptaga strid även mot fientliga 
slagfartyg. A v de tre tyska slag kryssare, s·om deltog o i denna 
strid, voro två bestyckade med 28 cm. och den tredje med 
30,;; cm. kanoner. De .engelska slagkryssarna, som avgjort sy
nas hava legat under :i: artilleristriden, förde däremot en be
,s tyckning av 34,3 och 30,5 cm. kanoner, men kunde trots denna 
överlägsenhet i kalibern e j vinna övertaget i .striden. Mot kali
bern synes sålunda ingen invändning kunna göras. En ökning 
cru antalet kanoner genom ins-tallerande! av ännu ett 28 cm. 
dubbeltorn akterut synes däremo-t i hög grad önskvärd, på det 
att underlägsenheten .särskilt under en reträltstrid ej skall bliYa 
för stor. 

Genom en ökning av farten och antalet svåra kanoner h os 
vår pansarbåtstyp blir givetvis dess framkomlighet i skärgård 
förminskad. Detta är d'ock av mindre betydelse, då kustflot
tans huvuduppgifter äro att .söka till sjöss och ej inomskärs, 
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och då dessutom ett tillräckligt antal såväl utfalls- som förb'in· 
delseleder, till'gängliga även för vida större fartyg än Sverige
typen, utan tvivel kunna taglas upp i våra sk ärgårdar. Det gäl
ler här som i fråga om ordnande! av det fasta kustförsvaret 
endast att beslutsamt slå in på den väg, so1n anvisas av krigs
erfarenheterna. 

Alt tanken på en sådan utveckling av vår pansarbåtstyp 
kommer att mötas av ett våldsamt motstånd på många håll är 
uppenbart. Det vore dock barnsligt att tro, att utveckTingen 
har nått sitt .slutmål med Sverigetypen. Liksom vi förr ha fått 
övergå från den ena typen efter den andra till allt större och 
dyrbarare, så komma vi ock framdeles att få gå samma väg, 
om vi över huvud vilja fortleva vårt liv .som ett fritt folk. Kost
naderna böra e j verka avskräckande. Hava vi kunnat bära 
kostnadsökningarna förr utan att behöva draga in på våra nöjen 
och njutningar - motsatsen h ar nog snarare varit fallet i fråga 
om utgifterna för de båda senare- .så kunna vi nog också med 
litet god vilja bära försvarskostnaderna i framtiden. Vi få 
blott icke inrätta oss så, att vi först se efter vad allting annat 
kostar och sedan lämna återstoden till försvaret, d . v. s. sätta 
försvaret sist. Försvaret bör i stället komma främst, ty på 
det hänger dock ytters t om viJ själva skola få någon nytta av 
våra övriga stats u t gifter. 

Det å terstår nu att granska den tredje av vår flottas huvud
typer, jagaren. Då denna fartygstyp först gjorde sitt inträde 
i den engelska flottan avsågs den, såsom också namnet torped
båtsförstörare antyd'er, huvudsakligen att vara etl m ycket 
snabbgående, till skydd mot torpedbåtarna lämpligt bevaknings
fartyg. Torpeden ingick emelle-rtid också redan i de första ja
gartypernas bestyckning, och på grund av sin större sjödug
lighet, s.om gjorde det möjligt för jagaren att under alla väder
leksförhållanden följa flottorna, övergick elen nya fartygstypen 
med tiden allt mera till alt bliva det för användning i öppna 
sjön a vs edda övervattenstorped'fartyget. Att jagaren härvid 
även ansetts särdeles lämpad för att uppträda i förening med 

Jagaren. 
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slagflottorna och att ingripa ~ dessas strider kan tagas för aY
gjort. Massanfall av jagare genom luckorna i slagskeppens 
formering har varit en så pass vanlig företeelse vid' de tyska 
manövrerna, att dien här endast behöver i förbigående omniim
nas. Att även ryssarna tänkt sig en motsvarande användnin n 

t"> 
av jagarna framgår av deras' nybyggnadsprogram, enligt vilket 
i varje eskader skuUe lngå 36 jagare, vardera bestyckad m ed 5 
dubbeltuber. Det är ju tydligt att ett i rätt tid och från rätt 
riktning insatt torpedanfall från .en sådan flottilj skall kunna 
utöva ett betydligt inflytande på artilleristriden mellan slag
skeppen, ty ingen slagskeppseskader lär vä~ vara hågad att fort
sätta sin kurs genom .ett fält av 360 ungefär samtidigt avskjutna 
torpeder. Genom ett sådant anfall kan fienden sålunda tvingas 
till en kursförändring, .som .sätter honom i ett för artilleristriden 
ogynsamt läge, och en befäl'havare kan därigenom, som förut 
antytts, genom en väl beräknad samverkan mellan de olika vap
nen vinna avsevärda förd elar över motståndaren. 

Jagarna hava under kriget icke kommit att användas p:1 
detta sätt. Det enda til'lfälle, där så kunnat ske, var i Nordsjö
slaget, och av den tyska rapporten framgår också att man fran 
tysk sidla avsett att sätta in ett torpedanfall, som dock aldrig 
kom till utförande på grund av att striden just då avbröts. frau 
.engelsk .sida. Om torpedvapnet under kriget framdeles skall 
komma till användning p å detta sätt beror h elt och hållet pa 
om några större .sjöslag komma att utkämpas eller ej. Om sa 
ej skulle bliva fallet är det dock intet skäl att draga in på nna 
jagares torped'bestyclming. Särskilt för en underlägsen flotta, 
som måste räkna med' att under si11a operationer i öppna sjiin 
nödgas föra en reträttstrid mot överlägsna krafter , är det av 
.stor vikt att disponera över ett vapen, som kan tvinga den fi)r
följande fienden att för en stund bryta av från s in kurs. Tid 
kan därigenom vinnas att nå ett skyddande skiirgårds·område. 
Ur denna synpunkt är den stora ökningen au torpedbestyck
ningen på vår nya ,iagartyp väl befogad och bör utan tviv rl 
bibehållas, även om kriget ej skulle komma att giva något exell1 
pel på dess användning. 
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Genont att de stora .sjöstriderna hittills uteblivit hava ja
..,.arna ej kommit att göra någon nämnvärd direkt insats i kri
"' t och de tillfällen d·å de med sina torped er lyckats sänka ae' ' 
~törre fartyg, äro lätt räknade. De ha i stället kommit att an-
vändas i den mindre tacksamma, men därför e j mindre krä
vande och maktpåliggande bevakningstjän.sten, och sålunda på 
sätt och vis återgått till .sin ursprungliga uppgift, fast nu m ed 
]luvuduppgift att skydlda nottorna mot u -båtarna. under den
na tjänst har deras artilleribestyckning kommit att vinna i be
tydelse, och man m åste se till alt de även i detta hänseende 
fylla de krav, smn kriget kan ställa på dem. Det kan ej förne, 
J;: as att våra jagares artilleribestyckning ur denna synpunk t 
förefaller alltför svag. Redan de tyska med 8,s cm. kanoner 
bestyckade jagarna synas hava lega t under i strid mot de engel
ska jagarna, av vitka de nyare föra en bestyckning av 10 cm. 
·kanoner. Sistnämnda kaliber har som regel kommit till an
vänd n ing på flertalet moderna jagare, exempelvis på de ryska 
.och franska, och det förefaller därför önskvärt att även vi öka 
.våw jagares bestyckning tm samma kaliber, även om detta 
måst e ske p å bekostnad av antalet pjäser. 

En fartygsklass, som under kriget erhållit en .synnerligen Spanaren. 
mångsidig användning, är den lätta kryssaren. Dess använd-
lu~ng u te på världshaven i handelskriget är väl känd genom de 
b edrifter, som utför ts av de tyska k ryssarna Emclen, Karlsruhe 
och andra, och även på huvudkrigsskådeplatserna har denna 
klass av fartyg gjort synnerligen .stora tjänster. Den har an-
vänts till att dels i förening m:edl andra fartyg och dels ensam 
utföra offensiva framstötar mot fiendens kust, varpå de östel·-
rikiska lätta kryssarnas operationer i Adriatiska havet, samt 
Breslaus och andra turl'li,ska kryssares operationer i Svarta 
havet , utgöra gocl'a .exempel. Den har vidare i .stor utsträck-
ning använts i spaningstjänsten .samt för att stödja jagarna un-
der deras operationer på längre avstånd från egna operations-
baser och slutlio·en har den kommit till användning för att ' . " 
·stärka bevakning1en av egna kuster , och skyelda de i bevaknings-
t jänsten använda mindre fartygen från överraskande anfall av 
lättare fientli ga fartyg. 
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Den lätta kryssaren har i vår flotta varit r epresenterad, 

dels av torpedkryssarna och dels av pansarkryssaren Fv]n· 
. "Ja . 

A v dessa besitter Fylgia tillräckligt stridsvärde för att r,·l l .a 
en del av de uppgifter, som tillkomma de lätta kryssarn a, ;lch 

dess fart 1i1 edgiv.er även att fartyget skall kunna lösa åtmin~tone 

en del uppgifter i spaningsväsend'ets tj änst. Torpedl,;ryssarna 

äro däremot numera alltför svaga och långsamma för att kunna 

:-nvändas i spaningstjänsten. Inför utvecklingen av jagar typen 

mom stnrmaktsfloUorna är det ·också blott en ren tidsfråga, nilr 

torpedkryssarna ej längre kunna fylla någon av de övriga upp. 

gifter, som tillkomma de lätta kryssarna, och red an nu kan 

sägas att de knappast kunna skänka torpedfartygen någo t \"l'rk

ligt stöd emot anfall av en överläusen styrka av fientli aa J·.,o··1r·e 
u b . '-'t"'- 1. • 

Torpedkryssarna äro också enligt flottplanen avsedda att under 

de närmaste åren för~svinna ur kustflottan i sin egenskap a v 

stridsfartyg, för att i stället övertaga uppgifter, som tillkomma 

vissa slag av specialfartyg. 

Någon ersättning för torpedkryssarna är ej förutsa lt i den 

för 1914 års försvarsriksdag framlagda flottplanen . Det vore 

emellertid ett misstag att trn, att elen Hitta kryssarens uppgifter 

försvi'nna, därför att själva typen hotar att .ej längre blint re 

presenterad i vår flotta . Uppgifterna måste alltjämt lösas, och 

elen enda utvägen blir då att låta den nya pansarbåtstypen med 

liden övertaga de lta värv. Det vore emellertid i hög grad be

klagligt att behöva använda dessa fartyg för utförandet a v upp

drag, som rätteligen tillkomma vida mindre och billigare fartYg. 

Riskerna för minspärrningar och anfall a v U -bålar äro SY!lllt'r

ligen stora under bevaknings- och spaningsstricler, och vi lwva 

ej r åd att förlora våm dyrbara och under ett krig oersättliga 

pansarbåtar genom att använda dem för uppgifter, där deras 

stridskraft är överflödigt stor. Våra fåtaliga pansarbåtar be

hövas dessutom m er än väl för fyllandet av sina egna uppgifter. 

Från sjömilitärt håll har också vid upprepade tillfiillen 

framhållits nödvändigheten av a tt flottan til1föres en för spn

ningstjänsten lämpad farlygstyp , avseeld att ersätta torpeclkrys-
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saren . Att denna spanare ej upptagits i flottplanen torde hu

vudsakligen vara beroende av ekonomiska skäl. En lucka har 

emellertid därigenom uppkommit i flottplanen, och särskilt i 

belysniingen av krigs-erfarenheterna, som visa den lätta kryssa

rens stora värde och mångsidiga användbarhet, synes det vara i 

)lög grad önskvärt a tt denna Jucka med det snaraste fylles 

genom införandet i fl'ottplan en cw en för sina uppgifter v·il läm

pad spanar ty p. 

Minan har und er kriget hävda t sin plats som ett syn ner- Min vapnet. 

!igen effektivt och tillika lömskt vapen, ofta nog 1Jika farligt för 

vän som för fiende. Offensivmineringen har använts i mycket 

stor utsträckning, varpå m ånga exempel kunna anföras . För 

att inskränka dessa till d.en oss närmast liggande sjökrigsskåcle-

platsen, Östersjön, anföras här endast de 1111ineringar, som den 

ryska flottan uneler sina framstötar utlagt ända ned mot tyska 

ku sten, samt d'e tyska mineringarna utanför Finska viken, vil-

kas u tläggande b1ancl annat ledde till förlusten av minfartyget 

Albatross. Man har i själva verket i offensivmineringen på sätt 

och vis fått en ersättning för blockaden, vilken, som tidigare 

påpekats, numera ej gärna kan bibehållas i sin gamla fmm. 

En allt kraftigare utveckling av minvapnet i offensiv riktning är 

därför önskvärd, och även i detta hänseende synas vi vara inne 

på rätt väg. 

En fråga, s·om i detta sammanhang triinger sig alltmera 

i förgrunden, är den om minutläggning från U-båt. Det har 

mer än en gång påståtts att de tyska U-båtar, som användas 

i hand el'skriget mot England, skulle vara apterade för minut

läggning. Detta fö refaller dock knappast att vara fallet, ty i 

händelse minor utlades från de tys-ka U-båtarna borde ett stort 

antal fartyg hava sänkts ill eller närmast utanför hamninloppen, 

vilket ju icke varit händels en . Alt denna fråga redan före· kri

get varit uneler prövning åtminstone inom den ryska flottan 

framgår av uppgifte rna i ·olika handböcker om att elen för 

Svarta havsflottan byggda U-båten Krab varit avsedd till minut

läggare. Huruvida problemet blivit slutligt löst är ej känt, men 
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förefaller ej troligt, då man i så fall borde sett några resulta t 

därav. Uneler alla omständigheter förtjänar det att följas med 

stor uppmärksamhet, då minvapnet genom dess lösande skulle 

betydligt vinna i värde, och f;ienden skulle tvingas till än större 
försiktighetsåtgärder. 

Minans förnämsta insats i kriget bar vällegat däri, att den 

tvingat de olika flotto·rna till att ;iakttaga stor försiktighet. De 

örlogsfartyg, som verkligen blivit sänkta av minor, i:iro däremo t 

tämligen lätt räknade, vilket visar att skydelsmedlen m ot mi

norna hållit jämna steg med minvapnets utveckling. Till dessa 

skyddsmedel höra främst cl'e lätta fartyg, som hava till uppgift 

att genom minsvepning, kontraminering o. d. undanrödja mi

norna. Riklig tillgång' på materiel och god organisation och 

träning äro här faktor.er av .stor vikt, och vi hava i detta h iin

seende mycket att lära av såväl tyska .som ryska marinerna, där 

denna fråga sedan lång tid ägnats stor uppmärksamhet. Ju 

mera minvapnet utvecklas, desto angelägnare är det för oss 

att såväl sjöstyrkorna som d'eta$ operationsbOlser äro väl' m stode 

för uppsökande och oskadliggörande au fien tUga mineringar. 

Minsvepningsfartygen hava i sitt arbete en god hjälp av 

flygvapnet, som uneler krig;et kommit till stor användning fö r 

att uppsöka fientliga mineringar, var.igenom dessas oskad lig

görande hastigare kunnat äga rum. Ä ven för att rekognoscera 

befintligheten av minor i en sjöstyrkas eller ett fartygs marsch 

väg har flygvapnet i stor utsträckning använts, och det kan 

nog till stor del skrivas på detta vapens konto, att så få örlogs

fartyg under krillget förstörts genom minsprängning. 

Flygvapnet. Flygvapnet har under kriget ej kunnat motsvara de hög t 

uppskruvade förväntningar, som kanske allra mest i Frankrike 

S1attes till d'ess förmåga att tillfoga motståndaren materiella ska

dor. Flygfartygens bomber ha va visserligen visat sig äga en 

mycket stor förstörande kraft, men svåigheten att träffa det 

utsedda målet har å andra siclan var.i t s:"t stor, att luftbombar

demangens verkan som regel varit förfelad. Endast ett exem

pel har givits på att ett i gång varande fartyg förstörts genom 
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bombkastning, och även luftanfallen mot inclus·!riella anlägg

ningar o·. d. i land, s·ynas som regel hava gått värst ut över elen 

civila befolkningen. Det kan därför ifrågasättas, om icke flyg

vapnets användning i detta hänseende mera har bidragit tiU att 

ytterligare steg1·a ett red'an förut alltför högt uppjagat national · 

I1a.t, än till att utöva något verkligt inflytande på lmigföringen. 

Särskilt beklagansvärt måste det vara, att flygvapnet fullt med

vetet har begagnats till anfall på obefästade platser i avsikt att 

utöva repressalier, varpå som exempel kan anföras det franska 

luftanfaHet mot Karlsruhe med förstörande av .slottet som an

givet mål. 
I bevaknings- och rekognoscei<ing-stjänsten har däremot 

flygvapnet gjort de .stridande utomordentligt stora tjänster. 

Flygarna hava visat en beundransvärd förmåga att även under 

cl:e m est vidriga väclerleksfö·nhållanden l'ösa sina uppgiifteT, och 

de av dem utförda prestationerna utvisa en anmärkningsvärd 

grad av fullkomning hos materielen, l;iksom också en mycket 

högt uppdriven yrkesskicklighet och uthållighet hos personalen. 

I detta hänseende har flygvapnet fyllt eller till och med 

överträffat de på detsamma före kriget ställda förväntningarna, 

och särskilt de mindre nationer, som endast hava råd att under

hålla ett begränsat antal spaningsfartyg, kunna hädanefter räk

na på att iii flygvapnet få ett gott hjälpvapen för spaningen. 

En kraftig utveckling au marinens flygvapen är därför med kri

gets lärdomar för ögonen en angelägenhet av högsta vikt. Med 

det förhållandevis begränsade antal flygbåtar, som vi förmå un

derhålla, är det vidar.e nödvändigt att marinens flyyvapen gives 

en fas t och enhetUg organisati'on, så att materielen kan komma 

till användning på de platser, där elen beroende av krigsläget 

bäst behöves. Att söndersplittra vapnet i ett antal från varandra 

fristående grupper, smn bindas vid i förväg utsedda · platser, där 

lie kanske uneler långa ticler ej kunna få någon egentlig använd

räng, vore clär;emot i hög grad olyckligt. 

En swmnanfattning· av det anförda visar till en början den Samman
fattning. 

ofantliga vikten av att flottan disponerar över sjögående strids-
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k_rafter; utan sådana är det otänkbart att d'en skall kunna f ,11 
S l t . f't . r·· .) a 1 1 s ora uppg1. · 1 · orsvaret. De rörliga sjöstridskra fternas 
stora betydelse framgår klart av erfarenheterna från kri O'et .1 
f
... t d . b , 0( l or a t essa stndskrafter skola kunna i tillbörliO' O'radt1t Il . .. . o t> vec ~ as 
bhr det av allt ston·e v1kt alt eJ· lä O'o-a n ed nåo-ra ono''d''O' 1 • o oo o I0 a ~ost-
nad~r pa det fasta kustfö•rsvaret, vars ordnande på gnmd av 
U-bat~vapnets_ utveckling synes h ava kommit i ett h elt ann aL 
och for oss v1da gynsammare läge än förut. 

~e~: se1~ast~ beslu Lade ökn.ingen av vår flotta synes vara elt 
s teg l ratt ~·1ktnmg . Som framtida m ål måste emellertid s tälins 
en utveckhng av pansarbåtarnas fart och artilleri, samt av ja
garnas artilleri. Kriget har också påvisat behovet av en kra(:lin 
utveckling av såväl U-båts-, som min- och fly o·vapnen äve 1~~ 
som -~1Öc~_vändigheten av att flottan tillföres en f~r sina ~1 ppgif
ter val lampad spanartyp. 

.. Fr~mför allt har emellertid kriget lärt alt man ej får m.i ss
trosta, aven om man ej kan tävla med en eventuell motstån dare 
i .. fös-~arsrustn~nga.rnas omfattning. För sina olika uppgifter 
val lampade SJÖStridskraftet· hava visat sig kunna inoiva även 
en överlägsen motståndare respekt, och avhålla hm~om frän 
mera omfattande operationer över sjön. Dardanelloperationer
na v;ilSa å andra s.idan, att bristen på ett sjögående försvar kan 
leda till i hög grad' ödesdigra följder. • 

Skall emellertid flottan kunna fylla sin stora uppgift i för
svaret, så måste också kostnaderna för dess utv ecklina tiJJo·odo
ses i rimligt förhållande till dess stora betydelse. ~·i an t> kant> utan 
överdrift säga, att flottan under en följd av år mer eller mindre 
behandlats som Iandels .styvbarn, och dess stt~i'clsvärde har tm
der denna tid varit i oavbrutet sj unkande. Genom det beslnl, 
s.~m fatt.ades a~ 1914 års försvarsriksdag, ha va utsikter öppnats 
for att flottan ater skall kunna bringas upp till en s tyrka, som 
motsvarar dess plats i försvaret. Erfarenheterna från luiocl 
hava .. emellertid visat att mycket ännu å terstår att göra, ~.,ch 
det galler nu därför att besJutsamt gå vidare på den inslagna 
vägen. 

Stockholm i september 1915. 
G. Starck. 

-365-

Utvecklingen av Rysslands "Baltiska 
program". 

(Ur Kungl. Krigsvetenskaps-Akademiens Tidskrift.) 

Alltsedan Peter I. har Rysslands strävan till havet stått 
på dagor-dningen. På grund av händelsernas utveckling un
der hans ti.cJI, var det naturligt, att hans tankar i främsta rum
met skulle riktas m •ot Östersjön, och av hans efterlämnade 
anteckningar framgår tydli;gt hans avsikt att »skaffa Ryss
la11'd en hamn vid Baltiska havet». De vid olika tillfällen 
urrder åren 1702- 1714 vunna framgångarna mot svenskarna, 
tillförsäkra<cl'e honom också b~anc\1 annat Diinamiinde, Permm 

och Reva!. 
Något varaktigt skydd för huvudstaden samt för den av 

honom nybildade nottan ansåg han emellertid ej kunna er
hållas, förrän inloppet till Finska viken behärskades av ryska 
kantoner. I dlen avsikten beslöt han att anlägga en krigshamn 
å sagda viks södra kust. Därvid föll hans fö·rsta tanke på 
Reva!, men då dienna pl:ats då för tiden ej ansågs passande, 
b eslöt han i stället förlägga krigshamnen längre västerut. Ge
net1a1amiral ApTaksin, som ledide uudersökningarna, säger i 
sin rapport härom. »Från Reval följde jag stranden ända till 
Rapsal men fann irngen annan lämplig hrumnplats än Rogö
vik. Mi\tt i viken, ungefär 3 verst frål1 stranden, li.ggta två 
öar, Stora och Lilla Rogö. MeHan LiUa Rogö och udden 
Packerart ha:r sundet .ett djup av 10 sachen.»

1 
Peter I., som 

1 Hapsal, stad å Estlands kust, mitt emot Dagö. Rogavik eller 
Rågorvik, omkring 45 'km. väster om Reval. 

1 rysk sasche = 2,13 m. Förf. 

TidslcTift i Sjöväsendet. 24 
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år 1715 personligen und1ersökte de platser, som eventuellt kun. 
de ifrågakomma ändla ned till Vindan ·OCh Libau, b esökte även 
Rogövik .och bestämide definitivt den 23 juli att här bygga en 
krigshamn.1

) Enligt gamla handlingar i ryska arkiv påstås att 
>> från ·obekant tid, men troligen då staden befann sig under 
svenskt välde, anlades vid Rogövik en hanm, vm·av ännu (1 879) 
delar kunna urskiljas, ävensom några befäsh1in:goar. Platsen 
bär ännu i dag 1av ortsbefolkningen namnet 'schwedskaja ga
vanj' (sve11!ska hamnen) >> . Peter den store fann platsen syn
nerligen lämplig, ·m en diet dröjdie en tid, innan arbetena kom
mo .j;gång, och först år 1718 skedide den egentliga grundlägg
ningen av ·Peter själv ·Och under mycket högtidliga former. 

Planen för befästninf(lan1a omfattade ett fort å Lilla Hogö 
•och ett av ungefär samma utseende å den öster därom ut
skjutandle udld'en Packerort . Från vardera stranden skulle 
dessutom: byggas Cill vågbrytare av kmftig konstruktion, var 
och en av ·des,sa å sin yttre die! förseelid med ett batteri. Ar
betena utfördes huvudsakligen av .so1dater jfrån olika rege
m enten, m.enr äv.en fångar komm:o i ganska stor utsträckning 
tiU användning. Dessutom befalldes g.enom en ukas 172'2, att 
alla sekterister, d e s•. k . >> raskolniki >> , samt vis,sa straffångar 
.skulle ditsändas för att användas. vid arbetena. I medeltal 
m·betades m ed 2,280 man årlig.en. >> Och så uppväxte ur öde
marken tack vare Peters. smlle och energi en av den lidens 
starkaste krigshamnar och betfä:stningar», säges i den förut an
givna mim1ess,lu<iiften:! 

Efter Peters d'öd 1725 avstannade arbetena under vissa 
perioder, enär man började uttala tvivel om fästningens värde. 
År 1751 sattes emeUertid ny fart i byggandet, och det befall
des bland' annat, att >> alla bt,oltslingar, som blivit d'ömda till 
dodsstraff eUer förvisning', .skulle från hela Ryssland utom från 

') Med anledning av att 200 år förflut it den 23 juli innevar ande
år, sedan krigshamnen Rogövik (Baltischport) grundlades, har en 
särskild minnesskrift utgivits härom på för anstaltande av marinmi-
nisteri et. Förf. 

"' ' '" 
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guvernementen Simbirsk, Or·enburg och ASitraoh'an skickas till 
Rogö•vik». Fältmarskalken greve Miinnich omfattade Peters 
tanke med d'et största intresse och tlippgjor:de förslag till åt
skill'iga: utvid'gninga[· av krig·shamnen, som åT 1762 erhöll 
namnet Baltischport. Så t. ex. planlade han ytteTligare be
fästningar å Lilla Rogö :samt å udden Packerort, varjämte han 
ansåg, att ktaserner för 10,000 man infanteri, 1,500 artillerister 
och 4,000 matroser bord1e byggas. Planen kom dock ej till 
utförande. Generalen g11eve Panin var nämligen av en an
'Il!an ås~kt och ansåg, att Kronstadt borde äga företräde såsom 
flottstaHon på grund av sitt läge i förhållande till huvudsta
den, oaktat isförhållandena voro• ogynnsammare än vid Bal
tischport Katarina II. bestämde också i enlighet med greve 
Panins förslag, att inga nya arbeten skulle få utföras å sist
nämnda plats .. 

År 1768 bestämdes, att alla arbeten .skulle avstanna . Vad 
som: hittill's utförts bestod i två vågbrytare om 180 och GO 
swschens längd', 10 l9aschen:s bredd. och 3 saschens höjd över 
vattenytan, varjä'rnte fäs,tning•en å Packerort med 5 bastioner 
Vlar fullt färdtig .enligt plan. Totalkostnaden hade varit 495,3 72 
rubel. 1

) 

BaHischport råkade härefter en lång t~dJ nästan i glömska, 
och d'e framställningar, som tid efter annan gjordes för dess 
underhåll, föranledde ej till några åtgärder. En år 1803 till
satt k:ommitte för reorganiSiation av flottan ansåg, att Reval 
ur flera synpunkter lämpade sig .såsom. krigshrumn. Emel
lertid sk'ed!de .efter Krimkriget ett omslag ·i meningarna. E n 
säl'Sikild' tins•att genemlkommission (bland medlemmarna 
marMes dlen seder.mem bekante general Miljutin), som erhöll 
i uppdrag att :avgiva fö1~s~a.g, »v aT våra förs•ta klas.sens sjömi
litära anläggningar böraJ befinna s·ig>>, eTkände nödvändighe
ten av en stödjepunkt för flottan och gav enhälligt sitt för 
OI'd M Baltischport Kommiss~onens förs~ag stadfästes av tsa
ren, och så fortsattes än ·en gång arbetena därstädes efter en 

') Officiell siffra i marinministeriets ark i v . Förf. 
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omarbetad plan . General Totleben uppgj-orde ävenled.es ett 
tkast till befästande av Stora Rogö, men som dock eJ .kom 

~ill utförandie. J{,o<srl:nadenra för modernis·ering av Ballitsch
port beräknadie ko~mmissionen till 24 millioner ru~eL ~.v d•et 
storartade förslaget blev emellertid ej my.~ket .utf~:·t, enar re
dan p å 1880-talet en ny mening började gora. s1g ?allande, som 
resulterade i anläggande alV en krigshamn v1d L1bau. Denna 

[ 

var avsedd att bl1va huvudbas•en för bal·liska flottan, men .. g~~1-
ska snart kmn man till insikt om platsens olämplighet harfor. 
Huvudstationen för baltiska flottan är fo•rtfarande Kronstadt, 
vars befästningar funno sin fulländning under åren 1856-71, 
huvudsakligen efter plan av general Totleben . 
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I sammanhang med baltiska flottans pågående nydaning efter år 1905 har man sett sig om efter en ny flottbas, som de1s skulle :skapa en skydda<d utfallsport ur Finska viken dels även av.Sipärra tillträdet till sagda vik. Man har funnit en sårdan i 1injen Porklwla--Reval. Hela det här uppväxande befästningssystemet kommer att erh ålla det stolta namnet , P eter den stores· fästning >> , och sålunda erinrande om upphovsmannen till d et baltiska progra:nm1et! 

Reval, vars fästning'sa<nläggningar beräknas bl~va färdiga den l januari 1916, är avsedd ·Såsom en marinstödjepunkt a v första ordningen med befästningar både åt sjö- och landsidan. Enskildheterna rörande arbetenas. omfattning äro tillsvidare ·obekanta. Bestyckningen kommer emellertid enligt vad m an förnummit att bestå av omkring 20 st. 30,5 cm. och 40 st. 25 cm. kanoner, 40 st. 20 cm. hubitsm· samt 70 st. snabbeldspjäser med mindre kaliber. Ungefär mitt emot Reval på finska sidan befinnrer sig högra: befästningsgruppen i dletta storslagna system, nämlig.en vid Parkkala sm.nt Hermansö (något öster om Hangö). P.orkikala torde närmast lämpa sig såsom bas för mindre fartyg, upde1· d'et att hamnen vid Herm.anrsö (Lappv·iik) är tillgänglig' även för de mest d'jupgåen!de. Dessutom harva befästningarna viclJ Sveaborg och Helsingfors moderniserats. 

Beträffande Aland, har visserligen frågan om dess befäs tande tillsvidare bragts ur världen geno:m det s. k. Östersjöa vblet 1908, men Rysslands >> baltiskJa program>> kvarstår dock fortfarande, varå de utilitära åtgärderna i Finland' och vid Finska v·iikens mynning giva ett otvetydigt vittnesbörd. Ä ven ett icke befäst Åland: erbjuder emellertid för de ryska sjöstridskrafterna i Östersjön en län1plig operationsbas, särskilt sedan Peter den stores fästning nålt sin fullbordan, ty dels bildar Ålandsgruppen en verksam 'fl'ankställning gent emot en fiende, srom vill intränga i Finska viken, dels spärmr den tillträdet till Bottniska viken samt srkyddar direld sydvästra kus-
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" et " ende krig ej be-. d Att . rssarna under nu .pat>a ten av Fmlm:l' .: I), beror ju uteslut~ande på baltiska flot-g.agnat si.g av ogruppen, 

t ans sva~het.l) l"t" l"a t.estamente» såsorm p t . s k )) po 1 rs... c Ä ven om tsar e ers.. . . .. d k innehållet äkta från k t ··r oa1"ta :ar · oc ' h "storiskt .do "um en a ' " ' m äro Pe-t . D däri framställda tankarna, so· , . b örjan till ·slut. e . f llb ·&m och Rvsslands utn-l delvis gått 1 u or c ' " å ters egn. :a, 13:Va . f"" . f Jl . .fortfarande vara baserat pc 1.· • k roctranr ore a er · k esporihS a p t> c .• S ·t ha·vet och Östersjön. .. l "lt b traffande var a d'etsannn:a, sars u e Hill. 

Några anteckningar om pesten i Blekinge och 
på örlogsilottan 1710- 1711 

av 

O. T. Hult. 

har under flv.dda tj.der ofta spelat en Staden Kra.rlskrrona . "h. ·toria och i dess gamla 11 . o fo~1 ' sJukdomars ·ts c, ödesdiger ro l vara , ... . ·1 .. ·d om de tusen och å ter . . talanrde vittnes )Or · 1 arkiV fmner ,man c • . " de n1ånaa be-.. . fa··soter oc.h JOl'dats pa t> tusen, so:m skordats av c " l . t·'d'en Ä ven för landet i · 1 t · . i och on1 n·m.g .s « ' · gravmngsp aserna f ·l· cr . tr;idesr)ort för en del Kar1sl' rona en ar 1t> 111 
< sin helhet var · " L 

• d bältre äro utdöda . 1 d'Olnar som numera . ess c smitlosamma SJU (• · ' .. 
1 a under syd1iaare kli-.l Svercte och ursprungligen hora 1emm ~ ·- l fla"~c] - - och t> . · d 'f' . ' n S'l n1e'C . " m:at . Så var det troligtvis me , ross·a ' L 

. . f"renad >~v cnsk-engelsk eskader ut anför ') År 1808 befann sig en o . <l l - ff"cer·arna under en rekog-. d · de en ge S· ca o 1 13alti~chport , ~:arvi e~ a:v ad e detalj skiss över Saltischpo~t och_ d~n nosenng upprattade bifog . . _. f" . ett pnvat hrbho-.. d (Q 1·1 o·1n alskrssen mnes 1 ryska flottan därst a es. "' Förf. tek i Stockholm). 
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återfalls tyfus, rödsot och ä ven böldpesten. Smitta förvärvades. 

under sjöexpeditioner i främmande hamnar, trångbod'dheten 

och den dåliga hygienen ombord gåv.o sjukdomen god 'lläring 

och från KaJI"lskrona S·om fö·rs,ta anhaltspunkt spriddes smit

tan medl ·diet hemvänd'and:e sjöfolket till viH skilda trakter av 

landet och gav upphov till epid'emier, vilka betecknande nog 

gingo under ll'a·nmet »båtsan:ansfebTar ». 

Alltsedlan häVdpesten på sitt härjningståg från yttersta 

Östern svepte över l1ela Europa och i slutet av 1349 un der 

namn av Digerdöden nådide Skandinavien, blev denna sjuk

dom för århundraden tämli1gen bofast i vårt lnnd, så till \'ida 

att den tid! efter annan med' större eller mindre tidsintervaller 

sta·ck upp sitt hems•ka anlete och utandades dödl och förstö

relse. Dess särmärken känner man .allt för väl igen vid stu

diet av en mängd pestböcker, s-om under tidernas· lopp sågo 

dagens ljus, och någon tvekan bör ej 'råda angående sjukdo

mens: rart. I Stockholm dogo enligt gamlra anteckningar 1451 

9,000 männ~srkor av pesten, 1485 15,000, 1495 18,000 och lika 

många 1565. Om dessa senare skriv.er bis.kop Svedberg1 ) alt 

»die begrovos tillhopa på varandra i stora vida grifter, liksom 

man plägar salta fläsk». 1623 var åter ett svårt pestår och 

i Stockholm räknade man 20,000 döcl'a . 2 ) 

Enligt tid'ens tänkesätt såg man i folkets syndfullhet den 

förnämsta .anledhi11'gen tiU sjukdomen, och en författare, me

diidne dhktOT Guilielmus Lemnius, som 1572 utga:v en skrift 

emot pestilentien, tog till måtto den vise Syrachs ord: » Thcn 

som för sinom. s·kapare syndlar, han .måste komma läkarenom 

i hänrder». ett hot som då innebar åfs,ldUigt mer än nu föt· 

tidel1'. Dettw hindirar dock ej att man tog till mera praktiska 

åtgärder för att värja s'ig mot den dubbla far:an. Då man oh

serverade aH sjukdbmen merendels. tog s,jn början i hamnstä

dierna S'åsom Stockholm, Vaxholm eller Ralmar och därav slöt 

l) Gudelige Döds Tanckar, Skara 1711. 
2

) Kort förteckning uppå de namnkunnigaste pestilentstider i 

Sverige, Sam. Lcon bom. Svenska Archivum Tom. I . Stockhclm 1766. 
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l börJ"ade man använda 
1 köpmanss ~epp, 

att 'den införts genon kaTantänsförfattningen 
1 157 7 såg den första 

Sipärrningar, oc 1 t besök alltmera 
. .· Så småningmw blevo pes ens o 

diaa,en l Sveuge. "Idar·"' Men ännu en gang, 
o . l dl s former 1111 < ..... 

säl'lsynta och SJU { ome~1 . "'0 o .· o• vila i s-in fulla, hemska 

. . d Ien S'JO' efter u -m lo < • ·L 

den S'lSta, VIS'U< e .( o . . ·t J .·as olyckO'r hade Vk 
' . 1710 Ett långvang mn . 

kraft Detta var . . k .. ·diar dry«'a utlagor 

dennt~ t1d hemsökt Sverige, f.·elsiagna s -.~di· oc,h dy; tid och 

o • ollade huncrersnol , 
täta utskrivnrngar va ~' o '. 

och ··1 beredd 
.. . esten kon1, var marken va . . . 

nar p . f . o. de av ryssarna ockupe· 
d' fly ktmaar I an 

Smittan kom. me . o d' f" .. ta pestfallen konstatera-

raide Östersjöpro~ms:rn~, ~c:~. eEh~~~~u man av flera skäl, _sär

des i Stockholm l auoush l d l· att benämna SJUk-

.. . l s l. öhandleln, un ve~ " . 

del'es for att eJ s ·Oppa . . dd' . 1an si<' dock pa dess 
d ··tta namn her e e n< o 

eliomen med! . ess ra '< c ,o ;·l Rådet s:om de lokala myn-

allvarliga bekämpande, och sava a·· .. . kunde. De sjuka 

. ·t d' n aJ·orde vad sorn ooras. .. . 

digheterna l s a. e o .... at de död:a bortfö.rdes, Idader 

isoileradies så mycket som-crr;~~~~; , l1oacrrann upp·sikt höils· vid 

brändes eller rena;dles SOin a lo 't.. oboestämmelserna skärptes. 
... l 1:11' och karan ans ' l 

tullar och SJO 1ann < k . utfärdades oc l 
f"" . 1 .. ·ner om d'essa sa er 

Författningar och ores dJ. l ·aodstugor landet runt, och 
f o ·edil· stolar oc 1 r · . 

kungjordes ran pt '. . . l f e län noaa urppstkt ge-

. l öllo 1 sma respe { r v o d' o 
~a!l1d'shö-vdmg!arna 1 ' . c u· o medicmn d'en a-

h·· · dsfo~dlar o egmm · ' . 

IJIO'm: läns- och ar a . o < .: . I· h bland folket spnda 
d .. · 1 tyreisen lat tryc ,a oc . . 

varande rne 'o~cma s ' . . 
1 

bekämpande och m-
f ... l ·"fter för SJukdomens .. 

detaljerad~ ores 
01 

. 1 
. let r·apporter o~n m·r.ss-

f o r· k ·na ute l anc. < 
fordrrade från d'e a a ar < l ·tt aktat spred' sig sjukdo-
.. · I· d· . ..fall Men allt .c e a o .. o 

tanlda SJU ~' ·Oms · . b 1 hemsokte sma-
dl t"ll tad från hy bli Y oc 1 

m en från s.ta, I .s c ·, l .. d., delarna av landeL 
.. h la mellersta o c 1 so I a 

ruingom nastan e< b" d de bevis ådaga-
. f . ·I· ·. ,a har med rn an 

En senare hdls: 01 s. ~nmo . 
1 

råttorna 

h d' al·licren spndes genon . ' 

lagt, att böldpesten u~u Ser··'. o 11r"tta·11 Pestens bacill upp-
l tf crJJO"a . OI Sl ' · 

vilka äro myc ~et mo an ° d . ·1 .dem vegeterande 
· ]·· ·åttornas blod av · e P< . 

su,o·es .med de SJU 'a 
1 

. · 
1 

hett föra hactl-

" vil'ka: i sin ordmng genom .sma o r·· ·h?J-

råttlopporna, råttindivider och under vtssa or et 

1erna vidare till andra 
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ianden även på människorna. Utom ra' ttoi·na k .. 
.ct d' · · unna aven 

. ra JUr, huvud:srakligen ti1lh6rande crna·cr . ]'' l an. 

m . ld ' . b .,ares a {fet sås 
m me . JUr, VIssa ekon·arter ocl . , om 

• c 1 1narsvm. 1nen ä v , 1 
·Och .s.vm upptae1 1 · . . ' · < en ;:attor 

er . ba oc 1 spnda sm ittoämnen. Detta sk . 

benom loppo·rna.s medverkan även creno·m f" ·t" . . de r u tom 

P est d'"dl di' .. b Ol aian et av . 
en . o a : ~ur. Aven kläder . l d c l 

oc I an ra effekter anses I· 

n!a vara: s:mittfö.randle <renom bestidl' d < -..un. 
.. u mg) n1e var ur· l! 

tarmuttomningar från de SJ.u'!- Il . ' m e er 

Sl . ...a e ei genom meclföljandl l 
. uthgen kan äv·en smittförande . . e o l yra. 

der: där råttor eller människ~r red~~y~~b/~:mas kvar i b?stii

.spnd:es oftast SJ.Öva··aell' Ill"""'' l o tavpe.st. Smittan 
<b . v u; s ;:eppsratto. 

träffas döda · . rna, som kunna an-

.. l nmssor ·O•mbord, men ä ven utm d d . . .. 

vagarna till land's föl' . ott , .. e e stma fa rd-

J. Ja Ia orna ·med sadesforor h 
IvsnTedelstransporter. oc a ndra 

Sa>n1Jma vägar som i våra da"'ar . föl' .. 

irfråga.varande svåra ep 'd . b jde pesten aven under 
" I •em1en 1710 och de ·t . 

terna av trupper och l ' d l o .: . s ora hanspor-
Ivsme e saval hll Ja d . 

. o-ynnade i 1 .. o- • d' . . c n s s·om till sjös 

o .. 10b gi ar smuttans spndning. 

Annu dren 12 okt 1710 l- d . . 
. -..un e •arJmrahtet r ' 

naeus, SOin nyss hemk·onlimit med stor . " s~nec Icus f ra-

nina i d' , I- f a flottan fran dess kryss-
o ans -..a arvatt.en, rapporter fil C Il . . 

att »Gud'i lof I.. . a J o eguun meclrilcum l) 

, . . , 1ar u tv Karlskrona så vid A mimlit , . 

landet uh provinse11 e: å I~ . etet som pa 
· J n a,on ' ebr s . t l · ·1· ( .. 

eller farsrot f b 1 pe ec ua ts flacktyfus J 
mnes vara». Emellertid' t I f 

norrifrån t T. . .. ' yc ;:es aran närma si o· 

" • Y I an1aeus hUa ooce . · , . b 

rättas fuller a:H uti K l oo I l samma slovelse: »Det be-

" a mar en faTSot shlll · 

d'ära·v tvenne hus skulle hava utdö ' e ,_va~·a mkommen, 

s~ag:ne » .2) Däremot .. ' . . tt och darfore husen fil

namnes eJ l denna ·rapport om någon sva· 

l) Colleg. med. act a och relatione t· R 'l l 
2) T 'll 1r 1 

· 1 rsar c 
1 '- a mar föreles smit t 

enlig t annan upp o-ift Blcl . . a~ .. genom e tt kronaskepp Halland -

från Stockholm I~ ed l'I~g - ort av k apten Snack OC'h kommande 

. nyvar vat mansk ap T o 1 
land l St ockholm, inj sukn ade om b ·d i .va s ' _GPP ar c, som va rit i 

avJ.edo båda den 4 sept h . Ol oc l fordes Iland i K alm ar. Dc 
· oc mom en månad vo · , · t ]' . , 

samma hus döda. (Land h t 'll K . 1 0 ~am tga m van a re i 

.ark.) s · 1 ungl. MaJ :t den 10 nov. 1710. R iks-
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rare sjuklighet ombo·rd under den tilländalupna expeditionen.') 

Anri110rlunJdia var förhållandet på den s. k. Nyenska eskadern, 

som ,samtid'ig·t under vice ramiral \Vattr:angs befäl låg på kryss

ning' i de finsoka farvattnen. Från amiralskeppet Estland till 

ankars i Björ1kö sund sikriver expeditionsmedicus Linder till 

Col1egium medicum den 10 okt. 1710,2
) hurusom ända sedan 

sommar•en >> en smittosam sot tagit vida kdng sig med nästan 

alla de symptomatis, .som vid pestilentialisk Feber vanka ». 

Många hade >> på en tid och i hastighel :angripits med utvärtes 

rysningar och invärtes hetta, kräkningar, huvudvärk och svin

die}, dufne ögon, anrcJieqväf, .s·vart tun~a , outsläckelig törst, stin

kaiide andedräkt, skarpt utseende, .stor matthet, oupphörligt 

Il'äsblödandle, svar~a bö1cller, stickande durchlopp, åtskillige 

slags flåekar ö-ver h ela kroppen, kallbnmcl på händer och föt

ter och fl.ere från hjärtat avlägsnadie partier, som således en 

hastig död på m ånga i sender m ed sig förer eller sig critice för-

. !Os·er per Bubones aurinos•, laxillares aut inguinales· och efter 

s·~g i kroppen lamnar h··effelig och långvarig värk, särdeles i 

benpirporne, som hoSi alta är observm·ab. sjukdomen saktade 

av, då vädlerlek eii blev kyligare <och av många hundra sjuka 

avlecllo föga mer än 200. Linder synes själv ej vara tveksam 

om diagnosen, ty han tillägger: >> Om icke detta är en Febris 

pestilenti:alis. vore underligt >>. Ha11 samlade sedermera sina 

erfarenheter om pesten i en skrift, so m utkom av trycket 

1711.3
) I d enna beskriver han m era utförligt sjukdomarna 

på Ny.enska eskadeTI1. I början av april 1710 hade Lineler 

kommit från Karlskr ona till Kalm ar och embarkerade på vice 

') D. 9 juli 171 O avläts från amiralitetskolleg ium en skrivelse till 

prov. medicus J oh an LindeHus i ·wcxiö med begä r an om en sändni ng 

av h ans berömda pulver mot m ässling, het sig feber och pest. Bland 

örlogsfLot t ans off ice rare och gemena g id:: nämligen en »stark och het 

sig sjukdom >>. (Kongl. amiralitet skolL R egistrat ur 1710. Skeppsholms

ark .) 
2

) Coll. med. act a och r elat ioner . Riksark. 

3
) Tarr ekar och anmärkningar över clesse tijclers p estil entia, Stock

holm 1711. 
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amira1Sikeppet Estland. Väderleken var vm·m, och båtsmän 

och sol'dlater ·angrepos i stor myckenhet av »d . .s. k . skarlakans

febern » med röd!a stora fläckar över h ela kroppen, huvud

värk och heshet. Mortaliteten var ringa och sjukdomen gick 

i allmänhet till hälsa. Eskadern gick sedermera till Reval, dii r 

»f1äckfebern » .grasserade och där en stor del av :fjoJket var i 

land. Tydligen har maw härifrån förvärvat smitta, ty Uå eska

dern sed'enner:a anlände till Björkö, sjuknade folket massvis 

och d'e sj uka förlad'es i baracker i land. Sjukdomen beskrive~ 

nn ungefär :på samma sätt som i skriveliS en till Collegium me

dicum, dock med några tillägg, .som ej sakna betydelse. »De 

mesta dog o med fläckar och durchiopp » oeh .end\:tst få hade 

bölder. » Mästadeien blevo sjuka på nytt oeh föllo många gån

ger in igen>>. Detta tillsammans. med den karaktäristiska länoc 
' b 

kvarstående svåra värken i benpiporna, den relativt ring•a död-

ligheten ·och epidlemiens snara upphörande1 ) leder tanken på 

å herfallstyfus (tyfus recurrens). Linder säger emellertid själv, 

att d'et var .samma s:jukdom, som undler namn av pest gick i 

Estl:and och sedermera överfördes till Sverige. För övrigt an

märker han, att sjlllkdomen tedde sig olika hos olika indivi 

der, •och båda •sjukdbmanm, pest och återfallstyfus, kunna 

mycket väl ha varit gängse samtidigt. Linder var en fram

ståend/e I'äkare och en av de få, som vågad'e sig på att obducera 

pestlik. Att pesten svårt g<rass·erade i Reva! på sensommaren, 

under d'et staden belägrades av ryssarna, veta vi bl. a . av en 

öv;erstelöjtnant R u t.enschjölds i riksarkivet förvarad'e relation, 

1

) Viceamiral Wattrang omtalar i sin journal (Skeppsh olmsarki

vet), att vid sj ukmönstring d. 15 sept . befunnas vid sjukposten på 

Björkö endast 11 sjuka, vilka med sjukskeppet P ersianska K opman 

avsändes till K arlskrona d. 20 sept. Den 12 no'V. är antecknat, hu ru 

från Stockholm anlänt en skuta med en hop frigivna ryska fån gar, 

bland vilka pesten så svårt grasserade, att r edan nära hälften avli

dit ; man förbjöd fartyget att k omma i närhet en och beordrade eld 

att genast for tsätta till sin bestämmelseort, >>såvida däruti inga and ra 

än frigivna ryssar lära finn as>>. 
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f .. b d t årsbok 1914.1
) Även 

p ublicerats i Karolinska or un e s · 

so~ d' · haoll får man veta 1att sjuklighet och dödlighet va-

fran an ra < 
1 . •• • o• Cl ·I 

:t s·våra på örlog.sflottan under 1710. Lands~ovdmo · ~~ { 

Il , . . R od' ... d 8 a r·s 1711·") >> Under for-
. N köpina .sknver till a 'eL en lll:c · o 

J Y 
15 

• • l ·· ·k ]ja avrråncr pa man-
"d' t års :sjöex,ped'Itwner har s {ett en mar e o o " o 

h e < 
'b l'' }" f ·Olen' S'l 

l ··ven sederme:ra har dlen e {~ag 11ga ars· - < -

skap oc 1 a 
. l' D , 

pesten vanli"'eil: benämnes - 'ryckt bort en stor de . en 

soiJlt . 1711 r··appo orterar likaled'es landshövdingen i G ä vieborgs 
13 maJ < · · o 

"' R o d. t 3) att a v Västernorrlands båda hatsmanskompa-
län hlil al re ' < . . •• f"" ·r 

· . som v1arit kommendierade på kungl. orlogSiflottan or I-

mer ' 
d b l-l ar.oa hr-

det år, avgått 960 man måstardels genom ,en e ' ao .lo " 

soten >> . 
. . 

Ur ett band gantia handlingar'1 ) i varvsarlovet I ~~-arlskro~a 

har jag i det följande samlat en del notis·e~-, som b]art belysa 

r ·rhållandena på örlog1s.f1ot-tan uneler p estti.den. . 

o av d;en Nven.sl{a eskadern anlände fr ån SIU 
Största delen . J -

o d 1· p 1·11s.ka viken till Kalmar i slutet a v dec. 
operationsomra re 

1710 eller första d'ag.arna av januari 1711. En del av be

sättninoarna hemförlovades till Karlskrona, under d~t att fler

talet a·~ fartygen - bl1and dem skeppen Estland, Ll'Vl~nd ~ch 
Reval _ 1ade upp för vintern i Kalmar. Gottlandsbatsm~.n

Iilen hemsän'd.es över Öland till sina rotar, andra av folket for

lades ii Norra Tjust och Södlra Möre. Till Dalarö gingo skep

pen Falken, Öland .och brigantinen .. Gö~a , unclrer det s~~ep~et 

Gottrandi lade upp i Karlshamn. Tiillsrtandet bland besattnm: 

garna tyckes ha varit högst eländigt. Kapten Han~ Wulf pa 

sk·eppet Livtand har redano de~ l ja1;. slut .. på ~-r.ov i~nte~ ~el~ 

beg;är den 23 i sam1na manad -att f a .en fal~_skar fr an_ h. ar l~ . 

krona >>a tt ej de sjuka m å försmäkta och do >> . D_~n ::> mars 

omtalar han, att 5 man äro behäftade med pestbolder, men 

anla .. nde med förstärkning till Reva l den 1 sep-
1) Rutenschiöld 

t ember 1710. 

') Riksark 
. . 

') E xtract på ankomn a brev och insinuerade memonaler pro anno 

1711. 1 
R "! k 

•) Jämf. L andsh . skr. till Kgl. Maj :t den 28 febr. 171 , HSar •. 
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tyckas komma .sig under fältskärens vård. En del av det Y~ir
vade manskapet d'ör bort av brist på kläder, s.Ii•Ot· och strun

1
_ 

pr~r. Den 3 jan. skriver kap len Jean Uggla, att besättningen 

pa skeppet Falken far illa och ej kan få S·Ltt riktiga un der. 

håH, dessutom äro en hel del nakna. Nå.gon hjälp tyckes doci

ej ha erhållits·, ty d!en 25 jan. skriver han ytterligare från Stock~ 
h~h~1, att folkets spisni<ng' knappats en tredjedel och att snart 

haltten av manskapet gruvligen kreperar och licl er stor nöd . 

Klädlerna· äro a]]:deles bortsletne och skor och strumpor sak

nas. Liknande klagan lwmmer från skeppet Öland och bri

gantinen Göj·a i Stodd10hnsskä1'en. Ombord å srkeppet Gott 

la!I1!d, som den 25 jan. ankrade på Karlshamns redd, var en 

d'el av besättn:ilJigen .sjuk av köld' och skö:rbjugg och >> allesam

man voro utav hunger mycket utmattade». De sjuke inkvar

terades tills vid!are hos borgerskapet, till dess de aenom läm!)-
} • o d "' 
Ig var blevo så pass återsrtälld'a, au de voro i stånd att m ar-

schera till sina hemo.rter.1
) Kompaniskrivaren Ekeling rap

porterar den 14 febr., att Gottlands ibesätLninO' ;småninaom 
"}}f . b ' t> 

ti Tlskrmr. Ungefär samtidi1gt skriver kapten Jonas Malmlod 

på Fam.a, -att hans besättning är frisk; endarSt 2 man är·o m ed 
dödlen avgång]ne. 

I en skrivelse dGt. d1en 2 nov. 17102
) inberätt<ar lrandshöv

ding Göiran Adlersteen till amiralitetskoUegium i Karls.krona, 

att >~den häftige sjukdomen» - han undviker att nämna pes ten 

.med d~ss fruktade namn - »si:g i någre hus yppat och in

nnn nagre dlargar bortryckt folket, så <att man billigt m åste 

befrukta, alt samma sjukdom allt mer och met· lärer sia ut

breda, där man icke i tid1 söker den förekomma ». AI~ira-
1itetspred1km1!ten Gus:taf Adolf Fult har i amiralitetsförsa m

lingens dödbok antecknat, att pesten tog sin början in menSG 

IWv·embri anno 1 71 O. Enligt dessa h åda uppgifter sk ull e så

lund'a: de första pestfallen inträffat i Karlskrona i slutet av 

oktober eHer början av no,vember 1710. 

') Jämf. Landsh. skr. till Kungl. Maj:t d. 28 febr. 1711. Riksark. 
') Riksarlc. 
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Mansa uppger i sitt bekanta arbete »Pesten i Hälsing?r 

h Kj"öbenhavn 1710 og 1711», att d1enna farsot kom till 
oc ·r ·· 
J{laa·.slkr.ona från Livland. Varifrån. han fått ~enna uppg1 t ar 

m<ig obekant, men troligtvis ligger till ·~·und ~or den~annna.·de 

111s1ka källor, som förmäla, att smitLan fordes bil Svenge 
sve T .. f'" 
(Stockhohn) med livländ1ska flyktingar. . venne va.gar .~r 

pestsmittans inför:ande i Blekinge synas• nug ha var~t moJ-

l .... a den ena över havet, särskilt med' dem av de Nyenska 
15' , . l) d 

srkCJPpen, som tidigaTe detacherats· till Karlskrona, · .en an-

dra lan-dlvägen norrifrån. Ovisst är dock om Karlskr~:~a v~r 

den .ort i BLekinge, som först nåddes av pesten. S]oborg ) 

förrmäl'eT, att vid söd1ra porten i Augerums. kyrka en gång· 

funni1ts, en sten med följande inskrift: »år 1710 den 20 oct. 

yppades pestilentia uti Angerums so~ken o.ch~. innm~ :jukd.~

nJ<en 1711 stadnade, blevo 368 menmskm· 1 forsamlm::,en d?
dia». Sålundra skulle farsoten ha visat sig här ungefär v1d. 

smnma tid som i Radskrona eller möjligen något tidigare, i 

vilket s-enare fall smi ttan kan tänkas importerad landvägen 

från~ Kalnmrtrakten, d1är pesten vid denna · tid redan fått fast 

fot. Ino·m Kmnobergs län började epidemien först senare och 

kan därföre eJ· därifrån ha förts till Blekinge. 
t till En gammal sägen förmäler, 3) att pesten importera s 

Km·lshamn n11ed ett skepp , som kommit dTivande utan be

sättning. En man, .som gått ombord ocl~ anami:rat en. k~p~

rock, blev det första offret, som sedan forde sm1ttan vidare. } 

') Den 12 juli skeppet Halland, den 20 sept. sjuksk~ppet ~ersian_:~a 

Ropman och fr am i okt. två större espingar och bnggantmen GoJa .. 

(W attran,.s journal, Skeppsholmsark.) 

') Utl~ast till Blekings historia och Beskrivning, Lund 1792-93. 

•) Wieselgren, Ny Smålands Beskrivning, ~Vexiö 1~44-45. .. 

•) Liknande fall , där hela fartygsbesättnmgar dott ut,. ber_attas 

frän flera håll. I en skrivelse från generallöjtnanten och vrce ov:r

stäthållaren i Stockholm Burenschiöld talas om ett skepp, som fran 

Estländska sidan kommit drivande in bland svenska skären, »på vilket 

allt manskapet är utdött». Lasten bestod av lin oc~ h~mpa, vara; ma_~ 

i Karlskrona var i stort behov, och man har trohgtvrs frågat s1g ~or 

om möjligheten av att få tillgodogöra sig densamma. Men resolutro-· 
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När sjukdomren fö-rst visade sig i Karlshamn, h::l'r jag ej k un
nat utleta, men redan i slutet av 1710 tyekas där ha förek om
mit misstänkta .sjukdiomsfall, ty ingen skrivelse daterad Karls
hamn den 6 dee. 1710 1

) omtalar landshövdingen Adlersleen, 
att en av d'e arTesterade upps'h1dsige bön:derna dött oeh att 
ingert vågar hålla vakt ö-ver de andra av fruktan att besmit
tas :l'V den »svävande sjukdomen>>. De111 tyekes. sålunda Yara 
a närheten, och den 3 januari skriver landshövdingen ,2) att 
»sjukdomen intet vidare gripit de inkvarteTade starkare än alt 
:6 ,soldater blivit döde» . Längre fram klagas över, att be
folkningen li.tel va.rstädes' trots förbud begraver sina död a a 
de vanliga begravningsplatserna vid kyrkorna3

) och särskilt 
g~ensträviga visa sig invånarna i Karlshamn. Här hade ett 
formligt upplopp utbrutit, i vilket såväl borgerskapet som en 
del löst folk ,cJieltogo. Från båd!e smittade ·och osmittade hus 
·strömmade folket till och d'rog ut till den av magistraten ut
sedlda begravn~ngsplatsen för pestdöda utom staden samt bu
ro därifrån in sina dödia till .stadens ky.rkogård, ja, även sa
dana lik, ,s,om i 8 eller flera dagar hemligen dolts i hu sen. 
Folkmassan upptTädde därtill hotfullt mot landshövding och 
magistratspeT.soner. Liken fingo sedan stå obegravna p[t 
kyrk,ogåJ·d'en. Ej bättre är det på landsbygden. Friska och 
:sjuka »löpa var ·om andra, dricka gravöl inne hos de döcln, 
ja d'e taga också av de Schommerska soldateTna med sig i de 
inficerade hus,en, där de sig fylla och fråssa, så länge livet i 
dem sitter, så att varken officemre, landshetjänte eller l::tnds-

nen blev att skeppet skulle brännas. - En annan odaterad skrive]c;c 
ankom till amiralitetet den 16 jan. 1711, i vilken en skeppare Lars 
Hwitlåk omtalar, att han legat på Strömmen (Stookholm~) i 3 vooknr 
och väntat p å god vind. D agen före julafton gick han till sjös ru<'ll 
måste för motvind vända åter. Nu är högbåtsmannen och 5 m an döda, 
:styrmannen och 5 man dödeligen sjuka och endast en man jämte ho
:nom s jälv frisk. (Brev och resol. pro anno 1711, Varfsark. Karlskrona.) 

') Riksark 
2

) Riksark. 
3

) Landsh. skr. till Kg!. Maj:t d . 25 febr. 1711, Riksark. 
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h
"vdin«en själv kan dem styra». Liknande historier berätta-
o b • k n 

d 
från SölvesborO'strakten. Här levde mänms OTna l (SOm es b • .. • ,, di 

i Boccaccios dagar i all slags yra, yppighet o:h ove1~a , un-
dier det de si'tgo sina vänner och bekanta pa alla s1dor om 

·a stupa he\er det i en ,gammal anteckning.
1

) 

Slo Det ~ynes som om pesten i Blekinge liksom anno'l·stäcles 
· Sverige saktat av uneler eftervintern men åter flammat upp 1 

å vårsidan. I ett n1.emorial av elen l mars' säger d':r Tra
~reus, att emedan farsoten nu är stillad i bm·ackerna är tid 
att tänka på rökning och rengöring av kläder m. m., men 
redan den 13 maj måste han konstalera nya fall, som uncl~r 
·uni blevo allt flera. 2

) Likaså rapporterar landshövdingen hll 
~wnungen, alt sjukdomen, som en tid »varit något stilla, åter 
begynt med någon häftighet».") Anledningen ansåg man vara 
dels böndernas ~hörsan1.het och larv, dels ankomsten till Karls
krona av ka1pten Feifs kompani, med vilket följde några och 
sjuttio sjul<a med pestbölder. Dessa blev o- viss~.rl~gerr genast 
utmö-nstrade och h emskiJCk ade, men hade dessfonnnan hun
nit ansticka några byar, som hittills varit fria från sjukdomen. 
Nu a'år man i KarlskroDJa och fruktar att sjukdomen skall 
ypp: sig b~and de övriga båtsmännen, som varit i följe med 
de sjuka och att smittan skall sprida s~ig vidare i staden. I 
anledning av vad som inträffat föreslår landshövdingen, at; 
amiralitetskollegium häda111efter, när båtsmännen inkallas, ma 
konunendera en officer att mönstra folket före avmarschen 
från hemtrakten för att förhindra att pestsjuka eller från pest
smittade gårdar kommande individer medsändas. .. . . 

Att döma av ·Olika uppgifter, som vid första påseende moJh
gen kunna fördalla varandra motsägande, synes farsoten, se
dan den under senvintern 1711 upphört bland Karlskrona 
staels befolkning, huvudsakligen ha grasserat bland flottans 
manskap och i stadens omnejd. Landshövdingen uppger näm-

1) Sjöborg, Utkast till Blekings hi.storia och Beskrivning 
~) Varvsark K a rl skron a. . . . . , _ 
3) L andsh. sJu. till Kgl. MaJ :t d. 27 apnl 1711, R1ksa1L 

Tidskrift i Sjöväsendet. 25 
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ligcn1
) i motsats lill sitt förut citerade yttrande, att sjukdo

men, som under förliclen hösl först yppade sig i Karlskrona 
avtog, då vintern kom me:d sin kyla och s1cdan dess ej v i~a~ 
sig bland stadens invånare. Däremot skriver en herr Sveno 
Sylv,ius, 2

) präst vid stora stadsförsaml~ngen, till biskop .Jespcr 
Svedberg i ntaj 1711: »Pesten mörda.r ännu p å många stiil-
1en ute på landet här omkring ynkligen». Amiralitetspredi
kanten Fult har i amiralitetsförsamlingens' dcdsbok antcck
nae) att pesten , som börjat i nov. 1710, kontinuerade hela 
året 1711 och först mot årets slut saktade av, uneler vilken tid 
mer än 6,000 människor skulle blivit döda . Denna siffra gii! -
1er tydligen endast amiralitetsförsamlingen, d. v. s. flottans 
folk och avser troligtvis ej .endast sådana, som dölt i land, 
utan även dem, som eliött på fartygen ute .pä redden och be
gravts i land. Härfö.r tala även de förut citerade notiserna 
om dien stora dödligheten. bland båtsmännen. 

I enlighet med det av rådet utfärdade förbudet att under 
pesttiden använda de vanliga begravningsplatserna h ade man 
i Karlskro'111a anordnat sådan:a å Aspö och Wämö, huvudsak
ligen för k.mnans folk. Ett särskilt fartyg ombesörjde dag
ligen transporten av liken. För varvsfolket bestods, åtmin 
stone så långt medel och material räckte til'l, fria likkistor') 
och sådana tillverkades i stort förråd. stundom måste m an 
då bråcl~kan att få liken i jorden var stor, även för utoms lå~ 
ende Ytna kistor från varvsfönådet, vilka .sedan ersattes. Så
lunda har major Psilander den 3 maj 1711 lämnat en u pp
gift") på 4 utlämnade kistor, 2 av ek och 2 av furu. 

Dåvarande kastellpredikanten på Kungsholmen och Drott
ningskär P<etrus Westelius har i kastellens kyrkobok anteck
nat: »i detta Herrans år 1710 äro av mig på Aspö kyrkogård 

1 ) Landsh. skr. till Kgl. Maj :t d. 15 juni 1711, Riksark. 
2 ) J esper Svedberg, Gudelige Död s Tanckar, Skara 1711. 
3 ) Ernst Holmber g, Karls,krona Kungliga Amiralitetsförsamling, 

Stockholm 1914. 
4 ) Jämf. varvsräkenskaperna, Varvsarlc Karlskrona. 
5 ) Var'vsark. Karlskrona. 
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]Jegra vd a 2, l 25 döda utom .alla dem, S'om blev o nerlagda i 
tvenne 'långa gravar, tre lik i brcd'd, utan kistor o<.:h i sina 
dödkläde r». På en annan mindre likplats nedlades med hans 
vetskap ung.cfär 60 lik. För år 1711 uppgivas' de å Aspö 
kyrkogård begravna likens an tal till 657, för år 1712 till 14:5, 
vilka alla jordfästes av pastorn själv, vartill kommer alla de 
från staden utförda liken, som jord!'ästes av undra p räster. 
I amiralitetsförsamlingens död- och begravningsbok finne5 an
tecknat, att i nov. 1710 dogo 89 personer, men scdnn upp
höra anteckningarna ända tiH 17111. Sälunda kan man endasl 
l;;onstatern, att ·dödligheten inom amiralitetsförsnmlingen un
dler nov. varit relativ t ringa. A v vad som nu arrförts fram
går, aH pesten i Karlskrona börjat i .slutet av okt. 1710 men 
först efter no,v. månads. slut tagit faT l, att dödligheten uneler 
december varit mycket .stor, samt att pesten 1711 huvudsak
ligen grasserat bland flottans folk. 

Ur den förut omniimnda volymen brev och memorial fr[m 
1711 i KaTlskronaarkivet vill jag ytterligare meddela n ägra 
anteckningar rörande tillståndet bland sjöfolket och varvsper
s.onalen. Särskilt .svårt tyckes pesten ha farit fram bland den 
senare. Den 13 jan. omtalas i ett memorial från holmamiTa
len Sparre, a ll dc flesta av arbetsmanskapet på varvet äro dö
da, varför nmn är i stort behov av en ersättning av 200 man. 
Den 31 jan. hölls mönstring av yarsfolket och befunnos. enligt 
sjömililiekommissarien Siölinghs rapporl tjänstlediga l, 120 man. 
Sedan den 16 jan. voro 105 döda. Inga drickskärl kunde i 
april levereras illl Nyenska eskadern, emedan alla tunnbin
darna voro d'öcla. Alla arbeten på varvet hlevo försenade och 
rustningarna för flottans ullöpande försvårades oerhört. Från 
Kungsholmen skriver konunenclanten Carl Ödell i .slutet av 
januari, att >> garnisonen är frisk ,och vid gott stånd». Sämre 
srtår d'et till på DTottningskär. Härifrån rapporterar kom
mendanten kaplen Philip Häger den 28 jan. , att s.oldaterna dag
ligen sjukna och bortdö. Han har snart ej så mycket folk 
kvar , som behövs för att draga upp den stora bryggan (mellan 
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Drottningskär och Aspö) och befarar att ej längre kunna stänga 
fästningen under nätterna. Den 4 febr. berättar han, aLL en 
hop l'ösa kvinnfolk hålla krog i, de små hyddorna invid fäst
ningen, vilkas ursprungliga invånare bortryckts av pesten , och 
».soldaterna inlöpa och dricka och bliva därav smittad e». 
Längre fram på våren - den 26 maj - skriver holmamira 
len Sparre, att, sedan ,en del av garnis·vnerna bortskickats, fin
nes endast 8 man friska på Kungsholmen och 6 på Drottning. 
skär och man kan ej lämtre avdela folk till vaktrrörincr och 11•to u v b . c:, t"J-

gans hissande. Den 13 juni ingår anmälan från löjtnant Gvl 
lens;petz, att av .manskapet på Skansarna äro så många bo~t
svullna, att ej mer än 17 återstå. På Aspö och Hästholmen 
had'e under våren .och sommaren nästan alla lotsarna avli dit. 
Även bland soldaterna, S'Om lågo inkvarterade i staden, gras
serade sjukdom och nöd. Många äro »helt nakne » och hava 
varken skor, strumpor eller skjortor, somliga gå omkring m ed 
oläkta pestbölder .och dödligheten är stor. Överstelöjtnant Dc 
Witte, s·om i okt. med 460 man li.gger ute på Tjurkö och lider 
svårt av regnet, törs för smittans skull ej föra folket in i sta
den. Den 30 dec. inkom ett memorial från överstlöjtnant 
Köhler, i vilket Idagas över att soldaterna i hans recremente b 

crepera och lida hunger och de, som ligga i barackerna sju ka 
av pesten, äro av hunger så försm~iktade att de därigenom lära 
tvingas till döds. Traktamente har ej utbekommits sedan den 
15 dec. A v det manskap, .som varit vid N y en, äro arrkomna 
tre skeppsbesätlningar, som om skeppsbord m åst uppehålla 
livet med halv mans förplägning och 1m äro helt utsvultna . 

Läkarvården uppehölls under denna svåra tid i Karlskrona 
av amiralitets,medicus Trana:us samt mästerbarberarna Johan 
Starck, Jiirgen Ziegelhoff och Jonas Hultntan. De båda senare 
av1edo, Z. i: .sept. 1711, H. i dec. 1710, .sannolikt av pesten. 
Apoteket innehades. av ap·otekaren Johan Eberha.rd Ferber, som 
1737 fick avsked med assessors karaktär. Ziegelhoff blev un
der pesttiden befriad från skyldigheten att i sitt hus låta raka 
underofficerare och gemene. En apotekaregesäll Derling, som 
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tjänstgj-ort på Nyenska es.kadern, stannade med sin >> Corpski_~·ta ,, 
!;.var i Kalmar. Då sjukligheten på nyåret var stor, begarde 
Trana:us, att Derl1ng måtte beordras att med kistan förfoga sig 
hem., emedan de i kistan förvarade medikamenterna väl be
hövdes för det sjuka manskapet >> Så i staden som i baracker, 
na >> . Det framgår ej huruv,ida T. med barackerna menar de 
s . k. amiralitetsbarackerna, som lågo· på Björkholmen eller 
pestbarackerna, som vmo uppförda ute på Aspö. Troligtvis 
har det sjuka manskapet .så långt utrymmet medgav inlagts 
i dessa sjukhus och de ö·vriga inkvarterats hos bo,rgerskapet, 
där man dock klagar över att folket for illa i kalla rum. 
Björkholmsbarackerna utgjorde, enligt vad jag kan finna, 
flottans försla sjukhus. Man får någon föreställning om det
tas storlek och utrustning· genom en skriftväxling angående 
kassabla persedlar och rekvisition p~t nya i deras ställe, s~om 
återfinnes i Karlskrona varvsarkiv. Från inspektören Hill
man j,nkom nämligen den 20 mars 1711 ett memorial av föl
jandie lydelse: >>Efterskrefne pestkläder, som de sjuka hafva 
legat på i barackerna och dessutom varandes gamla och för
sletna, komma· efter ordres att uppbrännas, nämligen: bolst
rar 201 sl., huvudbolstrar 166 st., lakan 230 st., täcken 5:3 st.; 
rel<vireras i stället: bolstrar 200 st., huvudbolstrar 150 st., la-
kan 200 st. 

R :s Colleg~um vill inhämta Doc t. Tramei berättelse, hu-
ruvida requisition är nöd vändig. >> Trana:us yttrande inkom 
den l april och lyder: »Hequisitioncn är h elt nödvändig och 
om man ej får dessa kläder, så måste dc sjuka crepera. >> l 
ett register över Brev och Hesolutioner pro anno 1711

1
) kan 

man leta sig till fortsättningen av delta ärende av en rekvi
sition å 200 bolstrar och 150 huvudbolstrar, dat. den 22 juni 
1711. HekviiSitionen utkvitterades den 2 påföljande aug., och 
ärendet hade sålunda tagit en tid av 5 månader, vilket förefal
ler relativt kort för den, som prövat våra dagars långa krokiga 
pappers.väg. Då farsoten i juni 1711 ånyo biossade upp och 

l) Varvsark Karlskrona. 
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tog fart , erinrade Tran::eus om, att de, som inficerals ·och hige 
i barackerna eller i .staden, skulle föras till Aspöbarackerna, 
dår medikamenter och fiiltskiirsgesäll funnes till hand s dag 
och natt eller ock föras tiill någon annan ort. De iufi ccradc 
hus•cn skulle shingas och d e sjuka där isoleras. Mot denna 
bes täm melse opponerade sig en kapten Nils St röm i e tt memo
r ial till amiralitetskoll egium, i vilket han frf1gar, om det iir 
Kgl. Collcgi i ordres, att han intet får gå utom sitt hus, där han 
l ikYäl nu ingen sjuk har, hinmaeles under Kgl. Collcgii heprii
vande, om han är smittosammare än dc .personer, som h ela 
denna sjuka liden förräl lat alla mönstringar, vilka obesm it
tade dagligen göra deras tjäns t m . m. Resolution: »Det iir 
Collegii vilja och förord11 in g, att kapten Ström l i !l någon tid 
innehåller sig i: sitt hus ». 

Ett ansenligt antal f~ilt,skärsgcsäller behövdes för den sjii 
gående fl'ottans rii lming.') I aug. 1711 funnos i Karlskrona 21 

sådana men ändock fallades enligt Tranaous beriikning fö r h u
vudflottans behov 37 stycken. Kirurgiska societe ten i Slack
hol m kunde inga anskaffa. Man skriYer till guvernörer och 
landshövdingar i1 olika lanelsdelar och ber dem sfinda dem som 
kunna a vvaras, men svaren bliva nekande, ty det är ont om 
fältsk~irer i dessa s jukliga och krigiska tider. Landshövding 
Heensticrna i Falun sänder i brist på bättre en bergsman P e
ter Voigt, >>som intet annat haver sig övat än med ftcl'erlåtandc 
och rakande>>, men är angelägen att få honom välbehällen Li ll
ba k a, om han ej kan användas. 

På Nyenska eskadern hade antagits som expeclitionsm eeli
cus under 1711 års expedition el :r Johan Rothma n från Stock 
holm och till mästerbarberare fältskären Swartz. Dessutom 
utgjor'des läkarepersonalen av barberaregesäller. En apote
kareelev omnämnes även av Tran::eus. Det var dock förenat 

')D. j3 maj 1711 anmäler Tramcus, att 5 st. barberaregesäller äro 
ankomna från Pommern och att genom mästerbarberaren i Stralsun rl 
Jacob Nirhcts försor g ytterligare kan erhållas 7 a 8 st. jämte en mäs
terbarberare. (Var'vsark. Karlskrona). 
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med svårighet att få Rotinnan och Swartz ombord.. D~n förre, 
Hl under vintern uppehållit en pestläkarebefaltnmg 1 Stock-

ls~ ]!11 Jio-crcr kvar därstäd'es och väntar på att utfå sitt arvode 
10 , ot:> r· 
D'V magistraten, och när han äntligen anländer till Kal~nm·, o or-
klarar han sig ej kunna gå ombord med mindre han iår nagra 
månnelers lön i förskolt för ekipering. S:llmma är förh ållandet 
n

1
ecli Swartz. Amiralen Olof Vcrnfclt är i stort bryderi. Efter 

otalliga svårigheter ~ir han iintligcn i det niirmastc khu:. alt __ av
segla. Det enda som fattas är ett ankartåg' och en faltskars
eresoätl på skeppet Livland. Men så slräjka i sista stund ex
~eclilionsmedicus och mästerbarberare och ha:n törs ej. avsegla 
utan .dem, ty han har sjukt ombord och maste daghgen av
poHettera av »contagionen besiJ.nittade >> . Han före~lår _därför, 
att man skall lämna de bägge herrarna nödiga elupermgsme
del i förs·kott. Hur S'aken Lill sist avlöpte förmäles ej. 

Även i Karlshamn synes pesten ha stannat av uneler cl'en 
ka:lla årstilcl'en. IVIen den 23 maj klagar landshövdingen

1
) över 

att sjukdomen ånyo iir upptänd därstädes samt i Medelstad, 
Bräkne och Listers härader. Många hemman är.o alldeles ut
döda, och den stora inkvarteringen av 3 kompanier av adels
fanan ·OCh 5 kompanier av Schommers regemente vållar stora 
besvärligheter under a'llt det övriga eländet. Folk,et bryr sig 
ej ·Om förordn~ngar ·och tillsägelser, utan »löpa tillsammans 
liksom ingen sjukellom skulle fru k tas >> , och smittan sprides ant 
mer och ·mer. Den 15 juni omtalar land's!~övdingen,2 ) alt icke 
mer ~in 1 /, av Karlshamn ];:an anses fri. Over 400 av s tadens 
invånare äro redan döda och sjukdomen har även innästlat 
sig bland garnisonen på fästningen - dock ha därstädes än
nu endast 2 dödsfall inträffat. ÖveTallt på landet är tillstån
det eländigt såväl åt Skånehållet som åt Kmnobergs och Kal
mar län. Från vm·je härad och varje socken förspörj es sjuk
domen. Värsrt är det il skogsbygden och utmed »stråkvägen >> , 
där många hemman, byar och gårdar äro alldeles öde. Båts-

l) Landsh. skr. till Rådet, Riksark. 
2) Skr. till Kgl. Maj :t, Riks ark. 
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mansuppbåden måste därföre passera genom idel smittade trak
ter och de inkvarterade trupr;erna av adelsfanan och Schom. 
merska 11egementet räkna många döda. Till skyeld för de trup
per, som sammandiro-gas i provinsen för att överföras till Pom
mern, vidtog fältmarskalken Stenbock de kraftigaste mått och 
steg. Han befallde, att krigsfolket skulle förläggas å stora 
slätter nära vägen men långt ifrån gårdarna D<it skulle för
plägnad ordnas a,v kronobetjäningen, men ingen från byarna 
fick komma att bese tropparna eller handla med dem, och sol
diatenta voro vid livs-straff förbjudna att gå in i husen. Om 
~mittosam sjukdom yppades å någon förläggningsort fick man 
genast bryta uprp till nya kvarter. 

Den 4 januari 1712 kunde landshövdingen rapportcra,1
) 

att man »inte särdeles förspörjer någon smittosam sjukdom 
eller farsot i städerna, ehuru ett ·Och annat hus ,ej torde vara 
befriat från sjukdomen ». Ä ven på landet och vid' sjösidan var 
det nu tämligen lugnt, under det att sjukdomen ännu förspor
des längre upp i skogsbygden. Sedan upphör rapporterna om 
pesten. Man får endast veta, att en mängd önskemål uppståll ") 
uneler 1710 och 1711, vilket delvis berodde därpå, att skattc
och kronabönder samt båtsmän dogo i fars.oten, så att en stor 
del åboar och hemmansbrukare måste u l tagas till båtsmän.") 

Huru livet tedde sig i en av pesten hemsökt s,lad' i början 
av 1700-talet, är ej hitt för -en nutidsmänniska att föreställa 
.sig. Tänkom oss Karlskrona på den tiden med sina små kft
kar, i vilka människorna bodde hoppackade i trånga kyffen. 
Från gatan utanfär stiger i sommarhellan en stinkande ånga 
från avskrädeshögar, vilka unde1· veckor och månader vu xit 
till berg genom allt avfall, som utkastats från husen, matres 
ter, gammal .sänghalm, trasoT, exkrementer m. m., bland vii 

1 ) Skr. till Kg l. Maj :t, Riksar k. 
2 ) Landsh. skr. till Kgl. Maj :t d. 8 april 1711 och 28 febr. 171~ 

samt 24 febr. 1716. Riksark 
3 ) Axelson, Bidrag till kännedomen om tillståndet i Sverige på 

Karl XII:s tid, Visby 1888. 
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ket allt en och annan död hund eller katt sover sin sista sö~1n. 
Men ur förgängelsen spirar livet, och bland alla dessa rante-

t 
. a"ro svinen som bäst i farten under belåtet grymtande, en ~ 

o 00 

anka plaskar i .en djup pöl, hönsen sparka och sprätta 1 smor-
. . och fram och tillbaka kila råttorna i dessa de sällaste bland 
JUll . .. ]' 1 t 
j.akbmarker. Det blev ett hastigt slut yå ~.~l den~1a h:u Jg.:e ' 
när Rådet .den 8 nov. 1710 utfärdade sm ,, formdnmg t11l ham-

1and'e av den bek1aotir:ra farsoten >> . Bort med hundar och n < . ,., ,., 
1 

.. 
kattor, bort med svinen, bort med de stora slinkande avs ua-
deshö.garna på gator och gårdar. staden förän~rar utseende, 
överallt äro renhållningskarlar sysselsatta m ed sitt arbete och 
en ständig tjock rök av tjära, enris och andra starkt luktande 
ämnen s.tiger upp från stora eldar, som unelerhållas på to~:g 
och öppna plats·er för att rena luften från pestångorna. For 
övrigt äro gatorna nästan övergivna. Man gttr ej gärna utom 
dörTen, 0 .m man ej är nöd'sakad, ty var man kommer kan man 
riskera att möta en man med en vit käpp i handen eller e.tt 
kv<i.nnfolk med ett vitt kläde bundet ÖYer munnen, tecken till 
att de höra hemma i hus, där pesten är gäst och cHirför böra 
skys av en var. Får man se ett vitt kors tecknat ~.å e~1 s~än?d 

.. d" J-l t a· for ovnat 
Port aör man en omväg, ty pesten ar ar. use r ,., 

' ,., o o J väl tillslutet och to1111t, ty invånarna med alla sma gang'- oc l 

sängkläder äro flyttade till p·estsjukhu.set utom staden eller 
annan avsides ort, där de stå under observation och vårdas av 
särskilt anställd personal. Innan huset åter öppnas och invå
fu'lrna , om de frinnas kvar i livet, få flytta in, skall det noga 
rökas, tvättas och luftas.. Där komm er en tungt lastad vagn: 
och vid sidan om den str.elande hästen gå karlar klädda 1 
långa rockar av vaxduk eller tjärad bu1dan ·OCh med stora bol
mande pirp·or i munen. Det är pestvagnen och pestgubbarna, 
s·om göra s.in rond. Än stanna de utanfö-r ett km·stecknat l1t~s, 
än mitt på gatan för att upphämta dem , SlOm pesten slag1t, 
och föra de1n ti1l begravningsplatsen, ej i den vigda jorden 
vid kyrkan utan till den hemska pestkyrJwgården utanfö1: sta~ 
den. Och inga sörjande anhöriga få följa, ingen samhug r 
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~orfj)el.~uset .med :.löj?r och Iängkappor, intet gravöl, allt sadanL 
ar .. str~ngehgen forbjudct, ty pesten smyger sig in överallt, d~ir 
m.ann1~lwr samlas_- Bönderna, som komma till staden , fa ej 
shppa m, om de C.J kunna uppvisa sina kyrkoherdars skrif lli·ra 
bevis på att dc ej haft pesten i gärden. De få eJ· rrå in i h 11 c ~· . o .,en 
utan s-tanna med sina kärror pä beshimda saluplalser, och kö-
parna kasta sina slantar i ett bredvidslående k~irl med Yatlcn 

eller ättika. Vid stadens, portar, tullar och bryggor h ålles n 0 ,..
1 

vakt. Ingen från främmande stad eller län får slippa in ut;71'1 
sundhetspas·s, och komilner man från smitLad ort, är man dömd 
till 40 dagars karantän, och bagage och kläder skola väl rökas. 
innan man kommer vidare. 1

) T. o. m. breven på posten masle 
röka,s, i1man de få passera. Inga tiggare eller lösdrivare få nu
mera stryka omkring, och de rika äro förbjudna att hålla gii sta
bud. Strängt straff drabbar den, som herbergerar misstiinlda 
individer, ·eller den hnsv ~ird, som försummar alt för vederhö

rande myndighet anmäla i huset inträffade sjukdomsfall. De 
enda ställen, där m~innil{sorna få samlas utan förbud eller straff, 
äro kyrk.orna. Här frågar ingen efter snndhetspass, alia iiro 
lika. Men även här påminnes man om död och för<1'änrrcJs e "e-

t"':) ;:, n 
nom pestbönerna och pestkungörelserna från predikstolen. Siir-
skilda gudstjänster ·med nattvardsgång voro anordnade för ar
betsfolket på varvet, och husbönderna förmanades att till ika 
med sitt husfolk flitigt bruka sina salighets•mede1. 

På landsbygden tillämpade man i möjiigaste mån sammrt 
regler som i stä-derna, men, som vi sett, stötte man på motstånd 

hos folket, vari.genom stundom svåra förvecklingar uppstodo. 
Sjöborg

2
) uppger, alt pesten i Blekinge bortryckte när1 

:) Man .s?kte doc]~ att kringgå dessa bestämm else r. D. 20 jan. 
1711 mkom hl1 holm amualen Sparre en anmälan, att en mjölna re fr ån 
Augerum kommit till vakten på Pantarholmen och ville in i staden 
med en h~p bagage. Hårt ansatt av vakten upplyste han, att hans 
hustru nyhgen dött i farsoten . Sedan han nu avvisats av vakten, har 
han sede~·rne ra.lycl~ats praktisera sig in i staden på annan väg och lig
ger nu SJ alv SJuk 1 samma »grufwa», varav hustrun dött. (V arvsar k. 
Karlskrona). 

') Utkast till Blekings historia och Beskrivning. 
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häl ften av hela befolkningen eller sammanlagt 20,000 män

nislwr, därav största delen under 1711. Han gör dock den 
reservali:mren, att uran enclas l haH reda på dem , som varil 

111antaLsskrivna, och att många bliYit i tysthet begravda. Axel-
50111) anser ej Sjöborgs siffror tillförlitliga. Själv har han .a" 
landsböckerna funnit, att anta lel umlcr 1710-ll mantalssknv
na minskats från 12,470 Lill 7,802, allts[t med 4,()68 personer. 
Han antager , a l t ungefär lika mfmga dött bland' ,i.cke mantals

s.kri!vna och får dä1'igenom summan till omkring 10,000, var
till komma de, som dött i Karlskrona av flatlans hes~ittningar 
och annan militär. Totalsumman döda i niekingc anslår han 
därför till omkring 16,000. Jlmoni2

) anför en dödssiffra för 
Karlskrona, som han dock själv anser för hög, nämligen 13,000 

och Hedin") säg·er 14,000. Varifrän de fått dessa siffror .. är 
mig obekant. Gynther~) anser, att i ~~arlskro~1a 7,000 man
niskor dött i pesten, vill<en summa narmar s1g det av Fult 

förut angivna talet i amiraliLetsförsat111lingens dödbok. 

Axelson har i sin beräkning även tagit med Oscar Fred

riks") dödssiffror för nov. 1712, tydEgen i den tron, att del 
alltjämt är pesten, .som far fram h land skeppsfolket Pesten 
hade ·emellerti1d vid denna lid upphört, och enligt vad jag se
nare skall visa, Yar det en ny far sot av hell annal slag, som 

vid .slntel a v 1712 hiirjacle bland skeppshesäl tningarna. 

Någon fullsLändig specifikation på dödligheten inom oli
ka trakter av Blekinge står mig ej till buds. Jag anför här 
följ ande siffror från Sjöborg. Inom B6ikne och L isters h~i
raders landsförsamhngar avJ.edo i Hoby 1207, i Hiillaryd 382, 
i Aryd 426, i Asarum 978, i Mörrum och Elleholm 434, i Gems
hög 176, i Mellby 629, i Gammalstorp 536, i Ysana och de 

l) Bidrag till 'kännedomen om tillståndet i Sverige o. s. v. 
2) Bidrag till N ordens sjukdomshistoria, Hälsingfors 1846. 
' ) Supplement till Handbok för praktiska läka revetenskap en, 

Stockholm 1805. 
4) Blekings historia I, Stockholm 1847. 
") Några bidrag till Sveriges Krigshistoria åren 1711, 1712 och 1710. 
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byar och torp, som ligga omkring Sölvesborg 398. I Karb. 
hamn bortrycktes enl. Cronho1m1

) 1,000, därav 800 sägas ha 
d"ött inom 3 veclwr, 2

) i Angerum (se för u l) 368. A ven Lycke
by och Lösen anses ha varit hemsökta av pesten.3

) 

Det återslår mig att nämna några ord om den föru t be
rörda epidemi•en i Karlskrona och p i't flottan hösten 1712. 
Uti en >> Relati-on rörande örlogsflottans släLla tillstånd », som 
Amiralitetscoilegium avgav i okt. 17124

) skildras med mörka 
färger eländet bland såväl officerare som manskap, vilka da
geligen och hoptals falla i sjukdom. Av manskapet , som 'id 
flottans avseglande utgjorde 11,030, voro nu 3,723 sjuka, och 
sedan expeditionens början hade 728 gemene samt ett par 
hundra av befäl och underbefäl avlidit. På grund av den r~'\
dande stora fattigdomen hade allmogen ej mäktat utrusta bMs
männen med nödiga kläder, utan voro- dessa >> helt nakna och 
på kläder alldeles utblottade >> . Lika eländigt var tillstånde l 
bland ersättningsmanskapet av lantmilitie-n (Uplands och Ge
nerallöjtnant Skyttes samt överste Seths regementen) , bland 
vilken en del av >> köld och nakenhet» alldeles försmäkta och 
frysa ihjäl. Manfallet var stort och på en del skepp fu nn as 
knappast så mycket folk, som behövdes för att lätta ankar, 
ännu mindre förrätta andra sysslor. Troligen har väl sa k en 
bringats till Colleg. medici kännedom, Ly genom skrivelse aY 
den 22 okt. 1712 infordrar nämnda myndighet upplysning fr ~m 
amiralitetsl'äkaren Tranmus, huruvida >> det är någon farsoL 
Yarav en myd:enhet båts•mtin och soldater efter expedition h as
tigt sjukna >> . Härpå svarar Tranmus den l nov., att >> d et ii r 
ingen pestis ulån en båtsman- och knektsjuka, som en febris 
eastrensis (fält-feber), vilken av fördärvat mat och drick sa 
ock att folket intet har så varit med kliider som sig bort för-

1 ) Skånes politiska historia, Lund j847. 
2) Arnold Hammar. Karlskrol'.a l680-1880. Karlskrona l884. 3 ) Edv. F(agerlund), Beskrivning om Lösens och Angerums sorknar i Blekinge, Karl skrona 1865. 
4 ) Flottans arkiv, Skeppsholmen. 
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. sio· har förorsakat»- Febern är elakar:ad och sm~tlos_m:~ sett, o . T ... ttl t och värk l kroppen, rysnmo, d fölJ·ande symptom. >> ro 1e .. d Ill·e " . .. l cl1 to··r·st olidlir:r huvudvark, oro, e-l l, ·"lr111na anr:rs an o ' o .. Y-rse, --rah o• < 0 
· • N .. · rebern sat-. .. ll"d ·ner och diarre. . ar l < . . ·er konvulsiOner, n as) o m o - h , l ln ~ .'r:r bl"va de ikteriske ·och ögonen inflammeras. Febe~n a : ter Slo, 1 

r:r 0 ·a 0111 med bvet fa . ir:r till 7 el. 9 dygnet. De som oa Ioen .. ler s o . 
1. . 1 .. a. svaoa och maktlosa ». o ara oåno·er recidivmn och 1gga anoe <o< .. 

1 nao o o f ' l.. ro vård Men tyvarr sa(-D flesta tillfriskna om de a amp lo . A . l ... e ·· ·· l-läder och annat. tl 1ar b åde lämp1ioa rum, vanne, sang~ < - .. tt nas o .. . dl" ot TranfeUS hade a ven se · är ft· åcra om n ågon pest ar ty lo · < < h eJ o . .. . . v· "cren dess symptom oc till ·äcklio·t av d'en sjukan for att .. unna lo .. l . r .. o .. . är est. Av allt att doma 1ar han sager bcslamt, att det eJ p . . . . . rte ts -tt oöra mell n åg.on tyfussjukdom. Enligt ~mna l . man a o .. . .. d t ' at si« bland folket. Os coUeg. r elation skulle a ven r o so ) ?P . . o_ ·· .- d . 8 okt ear Fredrik meddelar utdrag ur sJuklistOJ na .:or . en. ·k-
171 ') Den förra upptager av besattnmgsstyr an , och 7 nov· ~ · 4 005 · l a och . l· 3 767 döda 434 ; den senare ' SJU '-11,030 man, sJu ... a ' ' . .. . mot .slutet a,· 1,004 döda. Smittan spred Slg aven l land men 

nov . började sjukligheten avtaga. 
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Litteratur. 

Marinpolitik och maritim krigsförbercdelse, en översikt av dr 

krigförande makternas rustninga r till ojöss före ,·ärldskrigets utbrott 

av löjtnanterna vid K. Flottan K Biörklund och K Obcrg, pri-; 3 
kronor. 

Under ovanstående titel h ar nyligen på mal"inlitteraturförcJJin

gcns förlag som n:r 17 i serien utkommit ett synnerligen flkt udlt 
arbete. 

Författarna ha på ett översiktligt och lättläst sätt skildrat hur 

stormakternas utrikespolitik oundvikligt fört till vä rldskriget, och hu r 

deras marinpolitik h and i hand med utrikespolitiken varit inri k i ad 

på att förbereda en sammandrabbning under ungefär samma mnkt

kombinationer som för närvarande fön•ligga. 

Man följer Englands ansträngningar för att hävda sin ställning 

som havens herrskarinna, hur det under finansåret 1913-1914 ofh,Hle 

930 millioner kronor på sitt sjöförsvar. 

Man ser Frankrikes allvarliga strävan att återupprätta sin ge

nom politiken försumpade marin. Författarna framdraga deputcrarlcn 

Benazets anförande i sitt betänkande angående marinbudgeten för å r 

1911, att medan Tyskland under de senaste 15 åren utgivit 1,800 millio

ner på sin flotta och Frankrike under samm a tid 2,700 millioner på 

sin, hade den tyska flottan stigit från den sjätte till den andra platsen 

bland världens flottor och Frankrikes sjunkit från den andra till lkn 

fjärde. Anledningen till detta förhållande vore att söka i bristanrlc 

s tadga i ledningen. Ena året har den franska regeringen gått i un dr•r

Yattensbåtarnas tecken det andra i de stora fartygens. Nöjet att in -

1landa sjöförsvaret i inrikespolitiken har alltså kostat Frankrike minst 

tusen millioner kronor, som kunde fått bättre användning. Detta Lrk

tum är väl värt att inskärpas i vårt minne. 

En ingående skildrin g bestås den ryska marinens nydaning och 

Tysklands framträdande som en världsmakt till sjöss. 

Arbetet, som är det första i sitt slag på skandinaviskt språk 

sedan krigsutbrottet, är Yäl förtjänt att spridas jämväl utom fa ck

mannakretsar. 
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Den tyske Kryser >> Dresdens >> odeläggelse 

i neutralt Farvand .............................. ·· · 

J. R. A., sid. 206. 

J. R. A., sid. 207. 

J. R A., sid. 2l5. 
J. R. A., sid. 266. 

J. R. A., sicl. 269. 

A. T., sicl. 232. 

D. T. f. S., sid. 361. 

N. T. f. S., sid. 161.. 

M. G. S., sid. 1031. 

K. V. A. T., sid. 369. 
P. U. S. N. I., sid. 1053. 

P. U. S. N. I., sid. 1099. 

P. U. S. N. I., sid. 1121. 

N. T. f. S., sid. 147. 

M. G. S., sid. 1177. 

K. V. A. T., sid. 337. 
D. T. f. S., sid. 317. 

D. T. f. S., sid. 331. 

P. U. S. N. L, sid. 1139. 

P. U. S. N. I., sid. 1159. 

D. T. f. S., sid. 341. 
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Organisation och budget. 

Aims and methods of the war college ...... 

Intendentur. 

Sveabolagets reformer av provianteringen 

till sjöss .... . .. .... .... .. ...... ... .. . .. ... .......... . 

Bespisningen i vore Orlogsskibe fer och nu 

Navigation. 

Direktiv e luftnet og radiokompasser .... .... . 

Der Kreiselkompass .. . .... ... .. .... .. .. .. ... .... . .. . 

Der Koppaltisch zum Anschiitz-Kompass ... 

Distanzmesserbeleuchtung .. .... ... ... ... .... .. .. . 

Undervattensbåtar, torpeder och minor m. m. 

The submarin e: Its purpose and development 

Indretning till Styring af selvbevegende 

Torpedoer i bestemte Kurver ....... . ...... . 

Luftseglin g. 

Maaling av vindhastighet og mroplaners 

fart .. .............. ...... ... .... . ..... . .. . ....... ... .... . 

Handelsflottan och kolonialväsendet 

Skibsmandskapers lugarer .... . . .. ..... .. ...... .. . 

Maskinistloven ... ...... ... .. . .. ......... . ........... . 

Watertight subdivision of merchant ships 

Rättsväsende och författningar. 

Straffebestämmelser og straffesaker sie-

fartsforhold ..... . .. ..... ... . ....... .... ............. . 

Diverse. 

N a val men and their manugement .. . .... .... . 

P. U . S. N. L, sid. 1223. 

T. M., sid. 230. 

D. 'l' . f . S., sid. 347. 

N. T. f. S., sid. 170. 
M. G. S., sid. 1070. 
M. G. S., sid. 11 56. 

M. G. S., sid. 1166. 

P. U. S. N. I., sid. 1239. 

D. T. f. S., sid. 370. 

N. T. f. S., sid. 179. 

N. T. f. S., sid. 190. 
N. T. f. S., sid. 192. 

P. U. S. N. I., sid. 1205. 

N. T. f . S., sid. 184. 

P. U. S. N. I., sid. 1173. 
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Kungjorda patentansökningar. 
(Meddelat genom Th. vVawrinskys patentbyrå, Stockholm.) 

Datum 

1915 

3/7 

, 

10/7 

, 

17/7 

24/7 

14/8 

, 

28/8 

8/9 

" 
, 

l Diarii- l 
nummer 

2063/13 

1497/14 

1030{12 

1058{14 

278 1/14 

185/14 

1533/ J 2 

2800/12 

360{13 

1944/13 

2523/14 

3659/13 

Uppfinningens art 

Flytmi na. Eskilstuna Stålpr essningsaktiebolag, 

Eskilstuna. 

Reglerbart slingerroder fö r fartyg. K. J. E. J a

kobsson, Sätra, Oppeby. 

Sätt att framställa pansarplåt. Societa Anonirna 

Italiana Gio Ansaldo Armstrong & C:o, Genua, 

Italien. 

ArtilleTipjäs med eldrörsrekyL H. Lehmann och 

F. Holmberg, .Magdeburg-Sudenbnrg, Tyskland. 

SäkeThetsanordning vid handgranater. Aktiebola

get Bofors-Gullspång, Bofors. 

Inrättning för inställ ningsrörelseTs överföring på 

avstånd. R. Givardelli, Rom .. 

Anordning för förbränningsluftens uppvärmande 

vid lokomotiv- och andra pannor. Motala Verk

s tael s Nya Aktiebolag, Motala Verkstad. 

Anordning för omkastning av fl.ercylindriga för-

bränningsmotorer. E. A. Rundlöf, Stocksuncl. 

Drivanordning för fartyg. B. O. A. Sivertzen, 

Räknäs. l 
Drivanordning för fartyg. O. A. Siwertzen, Stock

holm. 
Räddningsapp arat för bärgning av personer och 

gods i rum sjö. F. Hansen, Veijle, Danmc.rk. 

H ållare för remmar å skodon och skot å segel

båtar. J. A. H åkansson, C. J . Petersson och 

A. Karlsson , Linköping. 
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Rättelser 
hiif'tc ± af Titlskrift i Sjöviisentlet, Åxsbm·iittclscn i reglementen 

och fönaHniug·. 

Sid. 244. § 5, mom. 2, skall lyda: Tjänstetiden i bevär ingen 
beräknas Jrån början av nyss nämnda år, även om 
den värnpliktige till följd av laga förfall eller beviljat 
uppskov först ett sen are år skulle bl iva inskriven. 

)) 

251. § 6, mom. 4, skall lyda: mrmads- och daglönare vid 
flottan samt vid truppförbanden anställda m anliga 
hantverkare, maskinister och eldare, under den tid 
nu omförmälda personer tjänstgöra vid mobiliserad 
avdelning av krigsmakten; 

251 . § 6, mom. 5, som utfallit, skall lyda: de, som för 
vinnande av civil ämbets- eller tjänstemannabefatt
ning vid krigsmakten för sin uthildning tjänstgöra 
därstädes. 

252. 

253. 

255. 

255. 

256. 

261. 

267. 

Rad 9 uppifrån, kommat efter alltså utgår. 

Rad 18 uppifrån, står: överornade, skall vara över
ordnade. 

Rad 4 uppifrån, står: ordförande, skall vara: ordfö
randen. 

Rad 10 och rad 21 uppifrån, står: krigsdomstol, skall 
vara krigsöve1·domslol. 

Rad 9 nedifrån står : troligen, skatl vara korteligen. 

Rad 4 uppifrån står, avgavs, skall vara angavs. 

Rad 5 uppifrån står: men att efter ingående, skall 
vara: men att man efter ingående. 






