1926.
89:e årgången.
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Den nya flygorganisationen.

I denn a tidskrifts 6:te häfte i år har uppställts och besvarats
frågan, hur uvida den nya flyg·organis ationen kan antagas tillfredsställand e trygga marinens behov av ett gott flygvapen.
Författaren - löjtna nten vid flygvapnet och i flottan Hård har därvid som slutomdöm e anfö rt, att den nya flygorganisationen kan sägas ur materielsyn punkt n ågorlunda väl, ur personalsynpun kt kvalitativt mindre väl och kvantitativt ej t rygga
marinens behov av ett gott fl ygvapen. I stort sett kan man
giva sitt gillande åt detta slutom döme, men i vissa fall endast
under fö rutsättning av, att det nya flygvapnets ledning äger
vilj a och förm åg·a att vidtaga de utbygg·nade r eller komplement ,
som ur marin synpunkt äro nödvändig·a. Man har anledning
hoppas att så skall b~iva fallet .
Den kritiska granskning, som utförts av löjtnant Hård
tillåter jag mig därför komplettera , varvid jag följt samma
uppställnin g.

a)

Allmänt.

Det är väl bekant, att sjövapnets målsmän samfällt ogillat
det enhetliga flygvapnet, då de ansett att sjövapnet bort få
behålla sitt flygväsende som en int egrerande del av sjöförsvaret .
Den nya försvarsordn ingen, upptagande flygvapnet som ett
t redje vapen, är emellertid nu fastslag·en och däråt är för
närvarande intet att göra. Kungl Maj :ts instruktion för chefen
T i dskrifi i Sjöciise/1( /et.
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för flygvapne t av den 18 juni 1926 (Sv. f. s. n:r 285) är i
detta avseende av intresse, enär av densamma framgår vissa
restriktion er. Chefen för flygvapne t är enligt denna instruktio n
chef för flygvapne ts officers- och underoffic ersperson al samt fiir
civilmilitä r personal av motsvaran de tjänstekla sser, men fran
honom tillkomma nde befälsrätt över flyg-vapne ts förband, formationer och anstalter äro undantag·n a de, som äro underställda
myndig·hct eller befälhava re vid armen eller marinen. I samband
därmed för eskrives att chefen för flygvapne t skall övervaka att
inom de flyg-vapnets förband, formation er och anstalter, Öl'r?l'
vilka han äger befälsrätt, krigstukt och ordning upprätthalles
samt att utbildning och övningar i vad på honom beror vi d
desamma bedrivas effektivt och planmässi gt. Vidare är f iireskrivet, att vid' utarbetan det av förslag till reglement ariska
bestämme lser, instruktio ner och läroböcke r för flygvapne t skall
i fråg-or, som beröra förhålland en vid armen eller mari nen,
samråd äg-a rum med chefen för g'eneralsta ben, respektive
chefen för marinstab en. Beträffan de övningar vid de fl ygvapnets formation er och anstalter, som i fr edstid underställts
befälhava re vid armen eller marinen, har chefen för flygvapne t
ej inspektion srätt, men äger rätt att efter därom med vederbörande befälhava re träffad överensko mmelse själv eller genom
underlyda nde chef följa sag-da övning-ar.
Marinens och armens myndighe ter ha sålunda möjlig·het
att med riktigt tillämpande av förenämn da instruktio n utöva
ett avsevärt inflytande över flyg·personalens utbildning , övnin gar
m. m. och förutsätta s måste, att så även kommer att ske.
Underlåte nhet i detta avseende från marinens myndighe ter
torde icke böra förväntas.

-

juni 1926 (Sv. f. s. n:r 286). Men med avsee~de på flyg~apnets
ledning- får icke förglömmas, att kommand oarendena v1d flygvapnet äro förlagda till sjöförsvar ets kommando expedition .
Den av löjtnant Hård uttalade farhågan för att beträffand e
avvägning·en mellan armens och marinens intressen in om f1yg·vapnet förhålland et kan bliva mindre lyckat, därigenom att alla
dc hög·sta befälspost erna kunna komma att besättas av officerare ,
som samtli ga tillhört antingen arme eller marin, borde därigenom.
vara upphävd. Visserlige n är det riktig-t, som löjtnant Hård
säg·er, att alla befordring ar ske på förslag av chefen för flygvapnet, men enligt nu utfärdade bestämme lser (Sv. f. s.
264/ 1926) skall förslag till besättand e av officersbe ställning·a r
vad beträffar majors (kommend örkaptens av 2. gr.) och högTe
beställning- ske efter samråd med chefen för generalsta ben och
chefen för marinstab en, vilkas yttrande skola bifogas förslaget.
Vidare äro i den del av tjänstg-öri ngsreg-lem entet för flygvapne t
(g. o. F : 11 1926 bil. 2), som hittills fastställts , intagna bestämmelse r, vilka avse att åvägabrin ga en lämplig· förde]ning
av de högre befälspost erna inom flygvapne t.
Det kan således tryggt påstås, att såvida försvarets högsta
mynchghe ter ha den rätta förståelsen för såväl marinens som
armens krav beträffand e flygvapne t , bör detta vapens ledning
kunna ordnas på så tillfredsst ällande sätt, som över huvud är
möjligt med flygvapne ts nuvarande organisati on. Att marinens
flygintre ssen bättre skulle bliva tillgodosedela genom en annan
org·anisation, i vilka marinens myndighe ter haft direkt inflytande
på det marina fl ygväsende t är en sak för sig·.
c)

b)

Flygvapne ts ledning.

Flygvapne ts ledning utövas av 2 myndighe ter, nämligen
»chefen för flygvapne t» och »flygstyrelsen». Instruktio n fö r
den förstnämn da har i det föregåend e berörts och för flygstyreisen är instruktio n fastställd genom nådigt beslut den 18
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Personal och utbildning.

Rekryteri ngen av flygvapne ts fast anställda personal ävensom kommend ering till flygvapne t av stamperso nal från marinen
och armen tillför flygvapne t fackmän från Övriga försvarsgT enar.
Denna samhörig·het är ytterligar e stärkt genom förordnan de om
(se Sv. författnin gssamling 264 1926), att till beställnin g å fly gvapnets stat från armen eller marinen överförd officer eller
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underoffic er kvarstå r under sex år med bibehållen tur lönlös
i flottan (kustartilleriet) eller i r egemente eller kår av armen
samt att den, som sålunda kvarstår och därstädes icke före
anställnin gen vid flygvapne t fullg jort minst tre års t j än st i
annan tjänst än fl ygtjänst, är skyldig· att inom tre år efter
det transport till flygvapne t vunnits, tjänstgöra , vad beträff ar
armen och kustartille riet vid vederbörli gt t ruppförba nd under
en tidrymd, som motsvarar tiden för de värnplikti gas fö rsta
tjänstgöri ng och en r epetitions övning vid truppslag et ifråga,
samt vad beträffar flottan, f yra sommarm ån ader eller sex
vintermån ader vid detta vapen.
I 1925 års f örsvarspro position har vid beräknand et av
flottans och k ustartiller iets personalk adrar visserligen medtagits
ett icke obetydligt antal officerare och underoffic erare, som
för utbildning skulle tj änstgöra vid flygvapne t. Flottans och
kustartille riets personalbe hov är beräknat att kunna tillgodoses
g·enom övrig personaL Men, som löjtnant Hård erinrar, man
kan med fog fråg·a sig, dels huruvida marinens behov av personal verkligen kan tillgodoses efter denna ytterligar e r educering, dels huruvida det för tjänstgöri ng vid flygvapne t avsedda
p ersonalan talet kan uttagas på fr ivillighete ns väg, därest icke
särskilda förmåner vid dylik utbildning stjänst beredes. Slutligen
återstår behovet såväl vid marinen som vid flygvapne t av erforderlig personal vid mobiliseri ng. Sistnämnd a fråga är icke
löst utan vidare och kommer med all sannolikhe t att g·e anledning
till slitningar, vid vilka trolig·en flrygvapne t kommer i efterhand.
Vid begrundan det av dessa fråg·or, framkomm er som ett
oavvisligt krav nödvändig heten av att för flygvapne t snarast
möjligt utbildas egna officersas piranter. Anledning finnes att
antaga, att förslag härom inom kort kommer att framläggas.
Det är så mycket mindre anledning att dröja härmed, som det
åtminston e mellan raderna kan utläsas i 1925 års försvarspropositio n, att ett dylikt förfarande för att säkra officersbehovet vid flygvapne t icke kan undvikas . Att utbildnin gen
därvid av office rsaspirant er för flygvapne ts marina del bör ske
vid sjökrigssk olan parallellt med utbildning en av marin ens
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]{adette r är uppenbart , ävensom att på så sätt utb~~dade .. offivid flyuvar)ne t skola åläggas obhg·aton sk tJanstgon ng
cerar e
"'
o
o
.
..
vid flottan eller kustartiHe riet under sa lang tld , som a~ ~r.forclerli g för bibrin gandet av kunskap om _och erfarenhe~. 1 SJOkrigför in g·en. Ty utan dylik kunskap ocl1. erf_a renhet a~ den
marina flygperson alen, särskilt spanarne, till nnga eller mgen
nytta.
..
.
Enligt de planer för flygvapne ts sammansattnm_~' som
förelad es och godkändes av 1925 års fö r svarsutsko tt, beraknade s
antalet marinbem annade flygplan till n ågot över 40 '/o av ..flygvapnets samtliga för krig·sbruk avsedda flyg?lan; medrak~as
.. n der)å- och reservflyg plan ökas proportJO nen av marmave
..
bemannade flygplan till 43 '/o. Vilken uppfattni ng man an
må hava, om denna proportion s lämplighe t, så är uppenbart ,
att motsvaran de proportion bör finnas mellan flygvapne ts pe~
sonal och således något mer än 40 '/o av personallen vara marm
sådan. Enligt 1925 års försvarspr oposition är också s~ fallet,
beträffand e elever, som avses att uttagas fö r ~~tbildmng. v1d
flygvapne t, i det att för utbildning till flyg·are beräknas ~rli~en
14 elever från marinen och 20 från armen och för utb1ldmng
till flygspana re 8 elever från marinen och 12 från armen
(marinens del sålunda 41 resp. 40 J"o ).
Vid överföring från marinen och armen till flygvapne ts
stat bör o-i vetvis marinens del ävenledes vara något över 40 '/o ·
Såsom a: nedanståe nde tablå framgår ha marinens berättigad e
krav härutinna n, åtminston e f. n. ej helt blivit beaktade.
Till flygvapnets stat överförda
fdm marin en

Officerare .... ......... . , ......
Intendent urofficera re ······
Underoffi cera r e .. .. ..... .. ....
Till verkmästa re o. d. transporter ade undrofflce rare
och vederlik ar ............

lfrån

arrnEm

l marinens
d el i "lo
l

2

3

8

12

37
40
40

lO

37

19

11

6

l
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.Emell ertid kan invänd as, att det någ-ot för ring-a antalet
tal
marm person al beror därav, att från marine n inkomm et an
rin
ma
antal
större
av
ande
anställ
it
ansolmmg-ar icke medgiv
person al, särskil t vad officer are beträff ar. Detta är riktiot
är att söka i de förhåll anden ' varuncleJ :
men
..förklar ing härtill
..
overfo randet ägt rum. Härvid f år man icke blunda för vissa
omstän dighete r, som visat sig ha haft en synner ligen olycklig
Inverk an på flygva pnets rekryte ring av officer sperson al fran
marine n. Verklig heten talar här ett tydligt språk och berättigade krav på rättvis behand ling få icke åsidosä ttas, därest
på
d.et både nu och i framtid en skall vara möjlig t att kunna
altillfred sställan de sätt rekryt era flygva pnets marina person
år
i
juli
1
som
al,
person
marina
kadrar . Må vara, att den
än
mindre
ligt
obetyd
är
Överfö rts till flygva pnets stat, endast
elen, som från marine n borde överfö rts enligt vad som av 1925
års försvar spropo sition kan utläsas, men även ett dylikt unclerskott får icke förekom ma. Ty det kan bliva konsta nt och vad
s
värre är i framtid en förstor as. Och så till sist må bealcta
ö;
f
skäl
några
s
anföra
icke
att i 1925 års försvar spropo sition
~tt marina delen av flygva pnet skall omfatt a enelast något mer
an 40 % av hela flygvap net. Detta procen ttal synes vara helt
av
godtyc kligt valt. Den av löjtnan t Hård anförd a översik ten
flygva pnets uppgif ter är i detta avseen de lärorik och vittnar
om att den marina delen av flygva pnet borde erhålli t större
omfatt ning än som nu skett.
I anslutn ing till vad ovan sagts, må det ö.p pet sägas ifrån ,
att den person alens inplace ring i flygvap nets tur- och ancien
ha
nitetsli sta, som ägt rum, i ett flertal fall icke kan anses
Det
alen.
person
marina
a
varit rättvis mot den därav berörd
är vida bättre, att denna omstän dighet ärligt framhå lles som
skäl för, att ett flertal för flygtjä nst utbilda de sjöoffi cerare
icke vidhåll it ansöka n om inträde på flygva pnets stat, än att
s
nära ett mer eller mindre dolt missnö je bakom vederb örande

rygg.

Även andra omstän dighete r böra i samban d med person alfrågan beröras , omstän dighete r som för icke sjöman nen vid
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n betydelselösa. Dessa
l.o·t betrak tande må synas vara skälige
t h'' . d
l
.
y t lo
an':'.~sa .. e.~sa
äro titel- och uniform sfrågor na. ~.et gar 1c ce at
t ill enbart etikett sfrågo r, ty det aro .~e 1cke. Den SJOmJht~r.a
och det milionalen är utbilda d i två yrken, SJOmansyrket
d f ..
. .l l ..
pers
or
tära, åt båda har han ägnat sitt arbete 1 h ca 1og gra .
Iella
.spe~
e
Do
ter.
uppgif
.att därigenom kunna fullgör a sina
fardigh et
·na titlarn a liksom uniform en äro yttre tecken pa ~··
.
m~
i dessa yrken och de rättig·h eter, som densam ma n;,e or 1
av fartyg· · Låt vara, att
o . Vld
.. fasthal landet
.seen d e Pao fo.. randet
a~
dessa yttre tecken må betrak tas som en kanslos ak, sa dtkte~.
dan
~rket,
tär~
sjö~ili
det
detta dock ytterst av kärlek till
inbegri pet även sjöflyg arnas. Och denna karlekof~r 1cke banalt
avfärd as som en etikett sfr åga, diktera d av fafang a, ty den
har långt djupar e och ädlare bevekelsegrun der. Nu. kanske
någon invänd er, att tj änsten vid marina flygvap n.et 1eke har
med sjöman syrket att skaffa. Detta är efol:ellerb~ ~tt stort
misstag , den marina flygtjä nsten sammanhan~·er. mbmt ~1ed
det sjömili tära yrket. Endast sjömän äro namhge~. 1 stand
att sjöman smässi gt och därmed på tillfred sställan de ~~t~. ha~d
hava och manöv rera sjöflyg plan på vattne t, vid SJOSattmng
m. m. särskilt under ogynns amma väderle ksförh ållande n. Erfarenh eterna från kustflo ttans flygsta tion giva tydliga bevis
o

•

a:-

härp å.
Det är därför också nödvän digt, att den marina flygper sonalens utbildn ing danar eller bibehå ller icke blott flyg- och
militär a egensk aper , utan även sjöman segens kaper. Ur denna
synpun kt kan jag icke utan vidare gilla löjtnan t Hårds uppfattnin g om att förlägg ·andet av den förberedand_: spana~ut
bildnin gen vid Malms lätt under en tid av 4 man~d~.~ 1cke
t
innebä r någon risk för de marina intress ena. Men da loJtnan
några
ra
innebä
kan
j
e
·
detta
att
Hård i samma mening säger,
nämnv ärda fördela r, är jag fullt ense med honom. Man frå~ar
sig- då, om det icke är lämpli gare att så förlägg a. den manna
:~d
spanar utbildningen, att person alen verklig en kan bhva h.1brmg
marin utbi~dning. Ehuru jag· icke blunda r för, att v1~.sa fordelar stå att vinna med g·emensam spanaru tbildni ng·, bor dock
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tiden härför göras så kort som möjlig och icke omfatta annat ..
an
sådant, där påtaglig vinst står att vinna.
Ä ven i andra personalav seenden synas de speciellt mar i
intressena blivit mindre väl tillgodosedda i den nya org-anis:~
honen. Det marina flygvapne t kan icke vara bundet till v 1·ssa
perma~enta i 1a~d bel~g-na baser med verkstäde r. Marinflygformation erna maste sa orgamsera s, att de äro i stånd att i
stor utsträckn ing reda sig själva, vare sig verksamh etsområde t
förlägges till Bottenhav et, Östersjön eller Västerhav et. Härför
erfordras icke blott i lämplig utsträckn ing rörliga basenhete r
utan även kunnig och väl utbildad mekaniker - och annan h ant~
Hittills
verksperso nal ingående i respektive flyg-formation.
med
da
tillgodosed
väl
varit
ha
ner
flygstatio
rustade marina
älva
sj
sig
rett
kunnat
väl
också
dylik personal och därför
under lång tid, varunder avsevärda förflyttni ngar ku nnat äga
rum. Den hantverks personal å flygvapne ts stat, som tilld elats
2. flygkåren är fullständig-t otillräckli g härför. Det fram gin
utan vidare därav, att i stort sett 2. flygkåren icke erhållit
större hantverks personal än övriga mer permanen t stationerade
flygkårer. Det är därför nödvändig t, att, därest det mari na
fly~vapnet överhuvud skall kunna samverka med rörliga sjiit illstndskraf ter - och detta är dess viktigaste uppgift ,
meka~iker
utbildade
på
tillgång
·
erforderlig
försäkra detsamma
nya
den
i
taterna
personals
som
sätt
timmermä n o. d. På
försvarsor ganisation en äro uppgjorda , synes detta för närvarande icke kunna ske på annat sätt än genom kommende ri ng·
till marinens flygstatio ner av personal från flottan. Huruvida
detta kan ske i erforderlig · grad är på grund av den stora
reducering en i flottans därav berörda personalk adrar synnerligen tvivelakti gt. Återstår då inkallning i första hand av
tvångsavs kedade, men ett dylikt förfarand e är, eftersom det
kan ske endast för en begränsad framtid, ur organisato risk
synpunkt otillfredss tällande. Och att ersätta flottans kunni ga
och nu under lång tid utbildade och tränade maskinist- och
eldaremek aniker med värnplikti ga sådana är en så avsevänJ
försämrin g och därför av sådan risk, att detta icke bör upp-
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lucka i
Här föreligger en allvarlig
..
den nya organisati onen, som icke kan fyllas annat an genom
särskilda åtg·ärder. Det är av största vikt att dyhka snarast
vidtagas.

.
t aoo·as ens till diskussion

d)

Materiel och förläggning.

Fråg·an härom är betydligt mer omfattand e, än vad som
f ramgår av löjtnant Hårds artikel. Det gäller nämligen icke
blott at t trygg·a tillgången på flyg·plan och förlägg·nin gen i
land, utan även att tillgodose kraven på Övrig materiel, förutan
vilken det marina flygvapne t i eller utan samverka n med andra
stridskraf ter till sjöss icke på tillfredsst ällande sätt kan fylla
sina uppgifter.
Sjövapnet s såväl som flyg·vapnets styrka lig·ger i den stora
rörlighete n, d. v. s. förmågan att på kort tid kunna förflytta
sig inom ett visst område eller från ett sådant till ett annat.
Men rörlighete n är av ringa värde, såvida icke den är förenad
med uthållighe t. Härutinna n är sjövapnet vida överläg·set
flygvapne t, i det att fartygens aktionstid , som bekant, är avEn gradering m·ellan olika
sevärt JängTe än flygplanen s.
fartygssla g kan göras, vilket också haft till följd, att för fartyg
med jämförelse vis kort aktionstid såsom u-båtar och motortorpedbåta r, de fasta örlogsbase rna icke äro tillfylles, utan
måste komplette ras med flytande baser - moder- och depåfartyg -. Och ett rationellt utnyttjan de av motortorp edbåtar
kräver onekligen, att dessa vid längre förflyttnin g·ar ombord- .
t ages å andra härför lämpade fartyg. Kommer man så till
flygplanen med en aktionstid av ett mycket begTänsat antal
t immar framstår än mer nödvändig heten av att förutom baser
i land ~v mer eller mindre permanen t natur även vidtag·a andra
åtgärder, så att flygplanen må kunna tagas i anspråk, när och
där de kunna effektivt utnyttjas. Häremot må måhända invändas, att om ock flrtg·planens aktionstid är kort, så är dock
aktionsrad ien avsevärd och att därför avståndet till basen är
av mindre betydelse än för fartyg. Ett dylikt ressonema ng
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eget terriförst och frä mst förhin dra krigs förläg gande inom
ats på
inrikt
gar
ngnin
ansträ
väl
toriu m. Hade så skett, borde
e på
ädand
upptr
s
apnet
åtgär der avsee nde att möjlig göra flygv
sin
a
tj
utnyt
där
st örsta möjlig a avstå nd f rån egna kuste r och
första
det
ör
begrä nsade aktion stid. Härav borde föran letts f
after och
dskr
ygstri
fl
av
ing
baser
anent
en frams kjute n perm
i stånd att
för det andra anska ftand et av fartyg smate r iel
rband ens
flygfö
för
a
ktern
ytterli g·are skjut a fram utgån gspun
chefe n
vad
om,
ra
opera tioner . I detta samba nd får jag erin
f örårs
1925
för marin stabe n bl. a. anför i sitt yttran de till
helt
vare sig·
svarsp ropos ition, nämli gen: »Däre st l. flygk åren
använ dbara
äro
som
oner,
rmati
fo
tta
eller delvis komm er att omfa
la, där
Uppsa
till
gas
förläg
för marin a uppgi fter, bör den ej
det i
heter
e
Vidar
sjöfly gplan ej kunna starta eller landa» .
agna
föresl
nämn da yttran de: »Fråg an om den för 2. flygk åren
lämna s Öppen
förläg gning en till Väste rås torde tillsvi dare böra
rum. Den
ägt
ning
utred
igare
och avgiv as först sedan ytterl
andra där
och
den
erksta
flygv
å Stockho1ms varv nu befint liga
ej böra
gen
nämli
befint liga anord ninga r för flyg·v apnet torde
skydd
visst
ett
flytta s från sin nuvar ande plat s, där de åtnju ta
alltid måst e
mot luftan fall i de luftfö rsvars anord ninga r, som
utrön t blivit ,
fö refinn as f ör skydd andet av huvud staden , förrä n
bered as
kunna
skola
plats
nings
huru de på sin blivan de f örläg-g
icke
yvärr
t
det
huru
E
erford erligt skydd mot dylik t anfall ».
kunna
nde
uttala
s
direkt utsäg es bör det väl ur marin stabsc hefen
g·n ing- inuti
utläsa s prote st mot de marin a flygk årern as förlägg-ener alstab en
lande t. I bjärt motsa ts härem ot står chefe ns för
de de förei motsv arand e yttran de g-jord a uttala nde: »Betr äffan
synpu nkt
gisk
strate
ur
slagna ortern a synes mig emelle rtid
Uppsa la,
om
fråga
i
ing-a väsen tliga erinri ngar kunna g·ör as utom
såsom
läge
som förefa ller hava ett vällån g-t österu t f ramsk jutet
ilt för den
mobilisering sort för en stor del av flygv apnet , särsk
rives» . Är
händelse att vårt försva rsväse n väsentlig·en nedsk
avsed d för
åren
flyg·k
l.
och
ett dylikt ressonemang· riktig t
ligga vid
na
baser
Operati oner till sjöss, böra ej heller örlogs
stone ej
åtmin
kust en. En sådan absur d tanke har emelle rtid
ännu komm it till synes .
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Karls krona den l augus ti 1926.

Arthu r örnberg.
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Några synpunkter beträffande Sveriges
sjömaktsintressen.
äckta
Sj ömak t, om man ser detta begre pp i dess vidstr
bliva
kan
land
ett
enom
varig·
bemär kelse, innef attar i sig allt,
för
na
ing-ar
tsättn
dföru
mäkti gt på eller g·enom havet . Grun
kter,
produ
sjöma kt utgör as av att lande t kan framb ringa
, som måste
lämpl iga f ör expor t, att det är i behov av varor
vilka kunna
impor teras sjöväg en, samt att det äger fartyg ,
Ett rikt
t.
lande
egna
det
ill
t
frakt a dessa alster från och
valarn a
grund
a
sålund
närin gsliv samt hande l och sjöfar t bliva
arten
lssjöf
hande
f ör sjöma kt. För Sverig es vidko mman de är
vår
av
o
;'
90
ett oundg änglig t livsvillkor. Betyd ligt mer än
är vår
handelsoms ättnin g går över havet . P å grund härav
motsv arand e
f redlig a skepp sfart, jämfö rd med andra lände rs med
e hande lsffand
beträ
såväi
folkm ängd, redan nu myck et stor,
lsutan är
Tvive
f art ygsto nnage t som mäng den av frakt at gods.
av statss
den förtjä nt av att ytterl igare stödja s och uppm untra
medle n till
makte rna såsom varan de ett av de Yerks amma ste
är icke nog·
ökand et av rikets nation alförm ögenh et. Men, det
. Man
ressen
särint
ga
fredli
med att söka betry gga sjöfar tens
mån
aste
möjlig
i
måste även se till, att denna sjöfar t kan fortg·å
ofred
då
som
ostörd, såväl då eget land direk t inveck las i krig,
en, där våra
områd
vatten
de
inom
år
uppst
an
andra st ater emell
värld skrige t
sjötra nspor tväg-a r gå f ram. Erfar enhet erna frå n
onödi gt att
synes
det
att
,
böra ännu vara i så färsk t minne
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s- cch
finner man samlad e i hande lsdepa rteme ntet samt utrike
handförsva rsdep artem enten, av vilka dock de två senare även
aJlt
från
n
fjärra
,
ter
g·enhe
ang·elä
ga
hava andra, särdel es vi kti
tera,
konsta
att
e
intress
av
som rör sj ömakt en. Det kan vara
i det att
att denn a bolags ordnin g· är av gansk a färsk datum ,
pades
den datera r sig från 1920, då hande lsdepa rteme ntet nyska
samma noch de dåvara nde lant- och sjöför svarsd eparte menten
lyckat s
icke
ntet
rteme
lsdepa
hande
slog·os. Det vill synas att
nsexiste
dess
att
det
i
tillvin na sig· allm änhete ns förtroe nde,
mma
tveksa
de
hos
berätt igande ofta ifråga satts. Dessa åsikte r
intress en
böra väl dock hänfö ras till brista nde insikt om Sverig·es
tt att
till sjöss eller ock, att depar temen tet ifråga icke förstå
beoch
många
a
sin
med
an
sig
med tillr äcklig t allvar gripa
bör
sig·,
örhålla
f
kan
än
tydels efulla uppgi fter. Hur h ärmed
i rätt
dock detta depart ement s inrätta nde anses vara ett steg
ing
nslagn
riktnin g. Detta kan därem ot icke säg·as om elen samma
ägde r um .
av lant- och sjöför svarsc leparte mente n , som samtid igt
som de
Man kan icke gärna f örena så vitt skirda intres sen
örlogs ·
tar
betrak
man
om
lantmi litära och sjöma ktens. Även
ett
bart
och
blott
flottan i mera inskrä nkt bemär kelse, såsom
anses
ning
militä rt maktm edel vid krig, måste denna samm anslut
n edrust högst äventy rlig-. Måhän da hade den n u påbör jade
alla förningen av krigsm akten t ill lands och vatten under
är dock
t
Säker
.
senare
eller
håHanelen komm it till stånd förr
s därilättade
uneler
att detta beslut s · genom för ande i hög grad
repreegna
g·enom, att armen respek tive flottan saknad e sina
högsta
sentan ter vid konun gens rådsbo rd. Redan inom elen
ägnad
statsf örvalt ningen är sålund a or ganisa tionen lång·t ifrån
essen.
ktsintr
sjöma
s
landet
a
j
att på ett verksa mt sätt befräm
konJ ust i toppen , i detta fall Kungl . Maj :t, ford ras större
skulle
Det
e.
centra tion, om result atet skall kunna bliva givand
på möjfö r a för långt att i detta samm anhan g· närma re ingå
tion .
lighet erna av en förä ndring i st atsdep artem entens or g·anisa
nde
utvara
för
det
att
av,
e
terand
Man f år nöja sig· med ett konsta
rtelsdepa
hande
ande
nuvar
sjöför svarsdeparte mente t och det
en,
intress
a
samm
mente t i allt väsen tligt hade så star ka gemen
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att det fanns fog för att vänta sig ett helt annat resultat, än
det som kom till synes 1 1920 års departementalreform
Om vi så gå ett trappsteg längre ned, till de c~ntrala
..
ambetsverken och Övriga direkt uneler Kungl. Maj :t lyd ande
verk och myndigheter, finna vi även här en viss förbistri l o·
Vis a vis de centrala ämbetsverken finna vi sålunda tven I,.
ne,
"
.1k
VI a sa gott som uteslutande syssla med frågor, som berör
rikets sjömakt, nämli gen marinförvaltningen och kommers~
kollegium. Flertalet av de sjömaktsfrågor, som behandlas in om
~l essa ämbetsverk, äro dock av ett för dem båda gemensamt
mtresse och. borde ~amtidigt äga den allra största gemenskap
med en tredJe myndighets verksamhetsområde, nämligen marinst abens. Om nu ett hopförande av dessa verk och myndigheter
betraktas såsom en alltför radikal åtgärd, borde väl dock ett
synnerligen intimt samarbete vara etablerat dern emellan.
Något dylikt samarbete är dock icke till finn andes, vare sig
på papperet eller i praktiken. Samarbetet, i de fall detsam ma
icke kan undgås, måste sålunda passera den mödosamma och
tidsödande vägen via Kungl. Maj :t, en väg som i detta fall
ytterligare fö rsvåras därigenom, att de ifrågavarande trenne
myndigheterna sortera under två olika stat sdepartement. Pa
grund av den snabba utveckling·en under senare år inom rad ioväsendet och luftfarten hava tvenne marinstabsofficerare
attacherats såsom s. k marinassistenter, den ene hos telegrafstyrelsen och den andre hos luftf artsmyndigheten i kommunikationsdepart ementet. Detta innebär givetvis många fördelar.
Härigenom skapas åtminstone en möjlighet för att gemensam ma
ärenden kunna bliva allsidigt utredda genom personligt sammanträffande mellan de intresserade parterna, innan ärendet
Överlämnas till Kungl. Maj :t. Assistentens ställning är doc k
ytterst delikat. Hans befattning innebär ingen garanti för en
elylik allsidig utredning och kräver därför ett starkare organisatoriskt underlag, om han skall kunna göra sig gällande
uneler alla förhållanden . Detta assistent-system - även i sin
nuvarande form - innebär dock ett första steg i rätt riktning·.
Det skulle därför medföra många fördelar för sjömaktens
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intressen om dylika mellanlänkar in rätt~des även mellan kom111erskollegium, marinforvaltning och man~stab . Man får endast
icke invagga sig i den falska forhop pnmg:en, at~. g·enom en
dylik åtgärd allt är vunnet. Men som en forsta, forbe_re~an~e
"taär d till en bättre tingens ordning· torde den vara t1llradbg.
aVa d man i stort sett bör eftersträva är att i första hand söka
.
åstadkomma en direkt, personlig kontakt mellan de sakkunmga
sjömakts-intressenterna, eventuellt tiH att börja med geno~ s_. k
ssistenter, för att så småningom uppnå slutmålet: ett mtimt
aamarbete mellan alla de olika instanserna inom berörda verk
~ch organisationer, utmynnande i positiva och allsidigt utredda
förslag innan ärendet kommer i händerna på den icke sakkunnige juristen .j Kungl. Maj :ts kansli. Innan vi lämna denna
fråg·a, kan det vara av intresse att med ett nyligen inträ~fat
fall belysa statsf örvaltningens otillfredsställande orgamsatwn,
då det gäller sjömaktsintressen av mera vidsträckt omfattning.
Det gäller den sistlidna vinter färd igbyggda statsisbrytaren .
Detta fartyg- är byggt och skall underhållas av å handelsdepartementets stat anvisade medel. Samtidigt beslöts, huvudsakligen av ekonomiska skäl, att fartygets besättning skulle
lämnas från flottan , ävensom att fartyg·et mellan sina expeditioner skulle vara stationerat å flottans varv. Så långt var
allt väl, ehuru det torde hava varit enklare om huvudredaren,
stat en, samtidigt överlämnat det ekonomiska handhavandet till
det statsorgan, som i verkligheten biir ansvarigt för fartygets
såväl materiel som personal, el. v. s. flottan eller, i departementalt hänseende, försvarsdepartementet. Det återstod emellertid att lösa en svårare fråga. statsisbrytarens expeditioner
avse ju uteslutande att så långt sig göra låter söka underlätta
vår handelssjöfart i isuppfyllda farvatten. Således ett sjömaktsintresse av högst vital natur. På grund av detta arbetes art
kräves en ständigt, dag- som natt, arbetsberedd ordcrc~ntral
i land. Denna central måste givetvis vara begåvad med en
synnerlig·en stor kompetens. Den måste vara väl hemm astadd
i sjöfartsnäring·en i allmänhet berörande f rågor, den måste känna
till de ekonomiska såväl som trafiktekniska möjlighet erna för
0
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att hastigt kunna utbyta en för tillfället isblocker ad hamn mot
en öppen, den måste känna handelsf artygens motstånd skraft
mot ispressn ing, vara i stånd att hastigt bedöma halten av de
ofta mycket dunkla israppor terna etc. På grund av de oerhört
snabba växlinga rna i issituatio nen är all tanke på de inom
statsförv altninge n eljest rikt florerand e remisser na fullkomli gt
utesluten , även om de gÖras telegrafl edes. Ordercen tralen bör
således vara utrustad med nästan oinskrän kt makt och ensam
bära ansvaret för sina beslut. Dessa mångaha nda kompetensfordring ar torde man även haft fullt klart för sig, då den na
fråg·a skulle bringas till sin lösning. Och av det ovanståe nde
bör även framgå, att något. verk eller myndig·het, kapabel att
på egen hand åtaga sig de nämnda funktion erna, var särdeles
svår att finna. Hur löste man då detta problem? Jo, man
tillsatte en s. k. isbrytarn ämnd, beståend e av represen tanter
från handelsd eparteme ntet, flottan och den allmänna sjöfartsnarmgen . Denna nämnd fick dock endast en förslags- och
rådgivan de karaktär . Den verkställ ande makten upp drogs åt
chefen för sjöförsva rets komman doexpedi tion, vilken samtidig t
ingick såsom ledamot i nämnden . Att man sökte sig en
verkställ ande direktör inom örlogsflo ttan var under de givna
förutsätt ningarna naturlig t och bör av flottan anses såsom ett
hedersam t förtroen deuppdr ag. Att däremot valet föll just pa
ovannäm nda befattnin gshavare måste anses högst egendomligt
och sannolik t obegripl igt för alla, som icke känna till, att flottans
överstyr else, organisa toriskt sett, utgör et~ lika sorgligt kapitel,
som de ovan skildrade bristfälli gheterna i sjömakte ns överledning. Man bör betänka att denne chef för sjöförsva rets
komman doexpedi tion icke i någon annan fråga äger beslutan de
makt. Han är endast och allena föredrag ande i komman domål
inför chefen för försvars departem entet. Man finner sålunda att
detta enda lilla fartyg sysselsät ter två statsdep artemen t, två
centrala ämbetsve rk, en särskild fö r ändamål et anordnad nämnd
samt sist men icke minst sjöförsva rets komman doexpedi tion .
Det torde nu vara i sin ordning att flytta sig ännu ett
steg ut mot pereferie n och undersök a förhållan det mellan de
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två av sjömakte ns grundele ment, som väl ligg·a varandra narmast, nämli gen örlogs- och handelsf lottorna. Här om någ·onsin
borde man kunna förvänta sig att de mång·a anknytni ngspunkter, som finnas och måste förefinna s, hava utnyttja ts i
avsikt att åstadkom ma ett värdeful lt samarbete. Det är g·ivetvis inom detta mera begränsa de område som örlogsflo ttan lmn
finna de lättast framkom liga väg·arna fö r att redan under
f redstid göra sig nyttig· i arbetet för en stark sjömakt. Det
är ju så, att de båda flottorna i högsta grad, såväl personel t
som materiel t, äro beroende av varandra . Personal en är till
stora delar g·emensam . örlogsflo ttans reserver - till vilka i
detta samman hang även räknas de värnplikt ig·a - utg·öras ju
så g·ott som uteslutan de av folk, vilkas borgerli ga yrke är
handelss jöfart eller fiske. Dessa reserver utgÖ·r a redan i fred
en betydand e del av örlogsflo ttans bemanni ng och måst e vid
mobiliser ing mångdub blas. Härigeno m vinnes den fördelen,
att flertalet av handelsf lottans män någ·on gång i sitt liv få
t illfälle att tjäntsgö ra i örogsflot tan och därmed lära känna
dennas intressen och strävand en. Den stora massan av dessa
reserver utg·öras av värnplik tiga, alltså personer . som på grund
av sin levnadså lder äro lätt mottag·liga för nya intryck. Den
alltfÖT korta tjänstgör ingstid, som blivit en följd av den nya
värnplik tslagen, vållar örlogsflo ttan ur militär synpunk t högst
allvarliga oläg·enhe ter. Detta får dock icke föranleda , att vi
betrakta den värnplik tige sjömann en, vilken själv är utan skuld
i nuvarand e system, såsom en ovälkom men tillfällig gäst, på
vill{en man offrar minsta möjliga möda. Såsom en levande länk
mellan de båda flottorna är denne värnplikt ig·e en högst viktig
person. Det är av största vikt att dessa män, då de lämna
flottans t j än st för att återgå till sina civila yrken, hava lärt
sig· att akta och ära örlog·sflottan för att seelerme ra kunna
behålla densamm a i tacksam t minne. Detsamm a gäller naturligen även vårt reservbe fäl, av vilka ju mången kommit till en
ledande ställning inom handelsf lottan. Här finnes ett rikt
arbetsfäl t, där vi utan ökade kostnade r lmnna göra Sveriges
sjömakt ovärderl iga tjänster. Om sålunda handelsf lottans män
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hava tillfälle att lära känna örlogsflott an, saknas tyvärr num era
den härvidlag· önskvärda reciprocit eten beträffan de örlogsflottans ordinarie stampersonal. I synnerhet för denna sen ares
befäl, och alldeles särskilt för dem som i överstyrel se eller
annorstäd es skola handlägga frågor som beröra handelsflo ttan,
måste det anses som en allvarlig olägenhet, att de icke hm·a
någon möjlighet att sätta sig in i handelsflo ttans verksamh et.
Härigenom riskerar man, att de båda flottornas befälspers oner
aldrig komma till den kännedom om varandras psyke, vilken
dock är den nödvändig a grundvale n för ett gott samarbete.
Även i materielt hänseende hava de båda flottorna mycket
gemensam t. Erfarenhe ten från gångna tiders sjökrig· visar att
örlog·sflottan i stor utsträckn ing måste kunna komplette ras med
handelsfa rtyg. Världskri get bestyrker ytterligar e dessa erfarenhete r. Såsom ett belysande exempel från detta senare
må här endast framhållas , att England tving·ades använda iclw
blott eget, utan även en myckenhe t neutralt handelston nage i
krigets tjänst. Om sålunda örlogsflot tan bör ha ett stort
intresse av handelsfar tygens byggnadss ätt, fart m. m. så är
det även tydligt, att örlogsflot tan bör kunna göra handelsflo ttan
värdefulla tjänster i materielt hänseende , exempelvi s g·enom
utexperim enterande av nya rön inom fartygsbyg gnads- och
maskintel mikens områden etc. Hur njugga anslagen än äro.
har dock örlog·sflottan i detta hänseende i sin egenskap av ett
statens organ, större resurser än de privata företag·en . Även
på detta område förefinnas alltså stora möjlighet er för en
Ömsesidig· verksamh et som, rätt org·aniserad, bör kunna bliva till
fromma för båda flottorna.
Det är givet, att ovan antydda gemensam ma intressel1
tarva ett väl org·aniser at samarbete mellan de båda flottorna.
I stort sett måste man tyvärr konstatera , att dylik samorganisation f. n. saknas, såväl i topparna som ute i pereferien . Detta
problem sammanhä nger dock med vissa andra sjömaktsi ntressen
på grund varav detsamma skall återupptg as i ett senare
sammanhang·.
Dessförin nan återstå r det att bring·a i åtanke de övrig·:,
fredliga värv, liggande inom sjömakten s intressesfe r, Yarigenom
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··
· ny tt.rg. Främst bland dessa torde
·· loo·sflottan lmn gora
srg·
or "'
.
t .l
böra räknas det stöd, som örlog:sflott an ka~.. grva
var u nzes·el eller den direkta och mduekta hJ alp den kan gr va,
han d ,
'
genom att uppträda och verka. a de handelsva gar ~.amt 1 cl e
. som äro av betydelse for denna handel. Tyvarr nalkas
l1am nar ,
.
man härmed ett kapitel, som av mången betraktas med m1sstro.
Våra örlogsexp editioner till främmand e farvatten .hava ofta
d erkastats en ganska skarp kritik. Man har betvlVlat deras
w
behov och ändamålse nlighet överhuvud taget. Dessa expe el''
rtw~er
··
dock redan för örlogsflot tans eget vidkomma nde ett livs0
ar
·
h
illkor. Man kan icke fostra g·ocla sjömän enbart å de mnan
av,
vom närmast omgiva våra kuster. Men även för stödjande t av
:år utrikeshan del äro dessa expedition er av stort värde, därom
torde åsikterna numera vara enhälliga inom alla sjöfartsin tresserade kretsar. Ehuru det under senare år gjorts allvarlig~
ansträng·n ing·ar att planläg·ga och utföra dessa expedition er l
enlio·het med de önskemål, som framstä1lt s av utrikeshan delns
mål;män kan det dock näppelige n råda något tvivel därom,
att det 'ännu återstår oändligt mycket att göra härvidlag·.
Däremot är det icke så lätt att säga. huruledes detta arbete
skall ledas in på bättre vägar. Svårighet erna hänföra sig· till
de förut berörda organisato riska brister, som äro tillfinnand es
i den nästan totala avsaknade n av ordnat samarbete mellan
statsförva ltningens skilda toppar samt mellan dessa och de icke
statliga topparna för handel och sjöfart. Handelssj öfartens
män känna icke örlogsflot tan tillräcklig t väl för att kunna
bedöma vad som i detta hänseende kan tagas ut av densamma .
Och flo~tan å sin sida är icke nog· hemmasta dd i handelspo litiska
frågor för att kunna bedöma, huruledes den på bästa sätt
skall tjäna sjöh andelns intressen. Mycket skulle vara vunnet
om det åtminston e inom örlogsflott ans överstyrel se skapades ett
organ med uppgift att hålla kontakt med handelssjö farten och
stuelera dennas livsvilllwr.
Men det g·ives även andra fredsuppg -ifter, visserlig·en i
jämförelse med den senast avhandlad e av ganska blygsam natur,
men som dock i korthet böra omnämnas , för att påvisa dEn stora
o

o

••

·
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omfattnin gen av Örlogsflotta ns fredsverks amhet.
böra följande framhållas .
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Bland dessa

Alla våra sj ökort utarbetas genom Örlogsflott ans f örsoro·
Detta arbete kan icke med fördel påläggas någon annan stat]~;.
eller privat institution . Det är samtidigt att observera, at~
sjömätnin gsarbetet har en relativt r inga betydelse för örlogsflottans egen del, men att det för handelssjö farten bliver av
allt stör re vikt för var dag som går, beroende på handelsfartygens ständiga t onnageökn ing och de alltjämt stegrade
l1:raven å dessas säkra och snabba framföran de.
Landets fiskerinär ing stödjes genom utsändand e varje
vinter av ett fiskeriins pektionsfa rtyg å vestkusten . Till f örh indrande av olaga fi ske har under de senare åren, förutom
nämnda inspel<tion sfa rtyg, utsänts jagare fö r att patn<llera
inom vissa områden , huvudsakligen å Hallandsk usten, ett uppdrag som visat sig av behovet påkallat och som sannolikt måste
fortsättas tillsvidare .
statsisbry tarens verksamh et handhaves, som redan näm nts,
utom i budgetavs eende av flottan.
För meteorologisk och hydrograf isk forskning ha våra
Örlogsfart yg vid flerfaldiga tillfällen lämnat god handräckn ing.
Vissa fartygsexp editioner hava t. o. m. utrustats enkom i
detta syfte .
Under de senare åren har ett 30-tal skolynglin gar beretts
tillfälle att medfölj a å flottans segelfarty g för att dymedelst
erhålla en möjlighet att under sommarfe rierna pröva sin håg
och f allenhet f ör sjömansyr ket. Det är att hoppas att denna
institution , som veterligen saknar motstycke i någon ann an
marin, alltjämt skall utvecklas. Dess betydelse växer i och
med segelfarty gens succesiva avförande u r handelsflo ttan.
Föreninge n »Sveriges flotta » vilken sedan länge bedriver
ett ihärdigt upplysnin gsarbete till sjömakten s fromma, räknar
ett flertal av sina mera energiska medlemm ar bland örlogsflottans män. Denna förenings verksamh et innebär tvci velsutan
stora möjli-gheter, i det att den, så att säga på neutral mark,
samlar svenska män och kvinnor ur de mest skilda samh ällslager
cch yrken till gemensam t arbete för Sveriges sjömakt.

Slutligen bör även nämnas, att flottans radiostatio ner ddvis
a rbet e även i kommersiel traf ik.

Det har tidigare berörts de organisato riska och andra briste_r,
fö refinnas beträffand e samarbete t mellan de sk1lda SJ0såväl statliga som icke statliga, och svårigrna att härutinna n komma till en bättre tingens ordnmg.
betydelsen
land, där man efter världskrig et till fullo
av et t dylikt samarbete , är Tyskland, och det v1ll syn.as _att
man där slagit in på en väg, som förr eller senare bor fo.~a
till målet. Det är ju så, att sa marbete mellan ohka y rkesman
först och främ st kräver kännedom om varandras arbet smetoder
samt ömsesid ig aktning· och förtro ende. I syft_e a~t ska1~a ~lessa
·nödvändig a förutsättn ingar har Tyskland 1 sma v1~t1gare
hamn st äder inrättat s. k. »Dienstste llen der Manne~Lel_tung·»,
vilkas huvudupp gift tillsvidare synes vara att knyta forbmdels e
med å platsen befintliga redare och andra sjö~artsmtressent_er.
Just genom ett dylikt samarbete ute i perefenen kan det bbv~
möjligt att så småningom komrna till insikt om , hur_ man pa
bästa sätt skall kunna hj älpa och stödja varandra l arb;tet
mot det gemensam ma målet. Det synes svårt att upp~:ta nagot
skäl emot, att vi skulle kunna gå fram efter ungefar samma
riktlin j er i vårt land. Visserlige n är det s~nt, ~tt :?sl<lancl
härvidlag har lättare att komrna till målet an v1, dangenom
att tyska flottan äger vad vi fo rtfarande sakn a: en s:ark o~h
enhetlig överstyrel se, i vilken dessa perifera or~·an .fmna_ sm
naturliga huvudcent raL I Sverig·e kunna Vl t~v arr lCke f_m_na
en dylik central förrän vi l<lättrat hela den modosamm a vagen
upp till Kungl. Maj :t. För att spara på kostnad~rn~ och samt idigt skaffa erfarenhe t, kunde det väl emellertid .:c~e anna~
·· tlll att bona
.. ·· k , om an
.. med .. 1
än gagna saken, om ett f orso
er dar
hamnstad
de
av
någon
i
helt blygsam skala, gjordes
som
Göteborg,
i
flot tan redan är represente rad, lämpligen
samtidig·t har fördelen att vara vår största sjöfartssta d. De~
är givet att en dylik organisati on icke kan växa sig· fram l

50~tsintressenterna,
~1~
E~te

inse~t
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D~n omfatt ar ett arbete på lång sikt, vilket säkerli gen

slag.

maste bednva s med mycken klokhe t och försikt ighet om det
icke från början skall mötas med misstro .

-----Det är icke utan att _författ aren av denna artikel såsom
ett led_an~e grundm otiv for de ovan framla gda synpun kterna
haft for ogon~n ett. uttal;m de av den store holländ ske statsmanne n de W1tt, 1 v1lket han säger: »Aldriob · skola holla"nd- aJ'.na
f
d
u_n e:: · redens_ .. dagar och av frukta n för krig, kunna beslut<~
~-1g- f~r pekum ara uppoff ringar i förväg . Hollän darnas natur
d
ar_ ~adan, att om ej faran står för dörren , så äro de allti
göra
att
har
Jag
.
försvar
sitt
på
gar
ov1ll1ga att offra pennin
med -~tt folk, som, frikost igt till slöseri, då det borde spara,
of~a ar ~?arsamt till girighe t, då det borde vara frikost i gt».
Forv1sso ar detta uttalan de tillämp ligt å våra egna förhåll and en
· t
och kanske även på många andra natione rs. Det a.. r JU
S
d" f"
ar or, som det må kunna anses berätti gat att nu framlä go·a de
synpu~_kter, .. som ovan kommi t till synes, ehuru de till st~rsta
del~~ aro .. for den sjömili täre läsaren seelan länge kända och
e:ka~la forhåll_an~en. Det synes nämligen vara av behovet
pakal~~t, att Vl forst och främst i vårt eget minne återkalla
och darefte r för allt Sveriges folk söka klargör a, att, även om
... uppa till de pe1mmara
f • n · äro benäo·n
aktern a icke
statsm
b
.
.
ofrånanse
krig
ellt
offrmg ar, _som Vl med tanke på ett eventu
i
söka
att
en stark orlogsflotta. Och dessa skäl äro främst
lcomli ga, så fi_n~es det dock övernog av andra skäl, som tala för
dennas samhong-het med landets fredlig a handel och skepps fart,
v1U~a red_an ~nder fredsti d i sig- själva utgöra tillräck lig motive~mg for halland et av en örlogsflotta. Det finnes ännu ett
skal hll _ att dessa synpun kter, trots sin allmäng-iltiga natur,
synas bora framlä ggas i en sjömili tär t idskrif t n~imlio·en att
det för örlogsf lottans män borde vara en hede~ssak a;t vara
d_en part, som först räcker de Övriga sjöintr essente rna han den
hll ett gemen samt arbete för det gemen samma målet: SVERIGES
SJöMA KT
Bx.
.

Vår flottas amiraler under Gustaf IH:s tid

o

Att vår flotta under Gustaf III: s tid erhöll ett krafti gt
·
uppsvi ng och fick upplev a en av sina mest lysan de epoker , få1
mma
verksa
och
varma
till en ej ringa del tillskri vas konung ens
intresse för sitt sjövap en och dess tidsenl iga utveck ling. Han
hade också den goda lyckan att äg·a tillgån g på framst ående
och dugliga person er, som på sina respek tive förtroe ndepos ter
sat te en ära i att få tjäna sin konung· och sitt fosterl and. Denna
lycklig a samve rkan gjorde det möjlig t att med de tillgän gliga
pennin gmedle n åstadko mma sådana kraftig a försva rsåtgär der,
som det allvarli ga tidsläg et fordrad e . Den ärofull a insats vår
flotta gjorde i det ryska kriget 1788- 1790 är alltför bekant för
ej
at t här endast behöva omnäm nas. Det torde förden skull
de
om
ord
minnes
några
sakna sitt histori ska intresse att ägna
person er, som under Gustaf III:s tid inneha de amiral sbefatt
ningar vid vår örlogsf lotta.
Här möter främst Svea rikes Storamiral, hertig Cn1~ cw
Södenn anlancl . Han är den förste, som inom vår flotta burit
.
denna förnäm liga titel, som gavs honom redan vid hans födelse
ft
inneha
som
Han är tillika elen förste prins av vårt konung ahus,
högsta befäl över seg-lande flotta. F örst a g·ången han i sådan
befattn ing gick ombord, var på våren 1779, då en s. k. neutralitet seskad er utrusta ts »för att - såsom det heter i Kungl.
br. 11 / 3 79 till Am:tsk ollegiu m - befred a rikets handel från
de våldsa mheter och kaperi er, varför elensamma någon tid varit
utsatt». Denna eskade r utgjord es av 10 linjesk epp och 6 fre-
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Hans närmas te man i
von Gerten Ut 1· 1lrev
Wiihe'm
Johan
miralen
kontera
var
befalet
·
.
fartyg·e n s OJ.:·
över
alen
r
storami
sig
till Scheffe r beklaga de
c111ln.
het, officera rnas och manska pets ovana samt tackade Gud, för
att VJ hade fred; »hade man med fiender haft att göra, vore
det att exponer a konung ens, rikets och min personella hden
Man kunde - skriver han till konung en - »ej heller begär~
mycket av en ovan chef att komme ndera en uti 20 års tid
i linda liggand e flotta utan praktik» .
Nästa gång hertige n kom att fungera i denna höga befälsbefattni ng, var under ryska kriget. Uti Kungl br. 261 5 1788
heter det: »Vi uppdra ga E. K H, härmed att genast antag·a
befälet ·ö ver den nu utgåend e eskader n av vår örlogsfl otta,
varvid E. K H. äger att sig förhålla enligt den särskilda
instruk tion Wi E . H. K meddela nde varder. Rikets Herre
förste amirale n o. s. v. greve Wrange l hava Wi förordn at at~
vara E. K H. i befälet närmast ». starami ralsskep pet var
Gustaf III på 70 kanone r och nybygg t.
Sista gången Storam iraien besteg skeppsd äck, var den 2
augusti 1814 under norska krigsex pedition en, då h'an gick
ombord på Gustaf den Store, där H. Excellen s general -amiralen
Johan Puke hissat sin flagga. lVIånga kära sjömans minnen
väcktes vid detta tillfälle hos den gamle konung en. Rön{ till
t årar omfamn ade han Puke, sin gamle stridska mrat, hj älten
frå n den 3 juli 1790. »Gudi lov - säges han under sin rond
på fartyge t hava utropat - att jag får vara bland mina
gamla kamrat er».
Såsom ett bevis för det personl iga intresse han hade för
sjövapn et och dess persona l, må erinras om det av honom såsom
Storam iral ombord på örlogssk eppet Hedvig Elisabe th Charlot ta
till ankars på Karlskr ona redd den 18 juni 1789 instiftad e
»förtjän sttecken », enligt de då utfärda de statute rna avsett att
»utdela s bland underof ficerare och gemens kap, vilka under ett
krig antinge n sårade blivit eller genom någon tapper gärning·
utmärk t sig under Vårt eget beskydd och efter Oss under de
borne kunglig a prinsar , som starami ralsämb etet bekläda ».

gat~er med 5,000 mans besättn ing.
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Den 5 februar i 1818 slutade den gamle Storami ralen, trött
Uti den då o-jorda
. ga tacksäg elsen
"' .. . offentli
av ar, sin levnad .
het er det: »då nöden påkallad e, droJde han rcke att _uppfylla
· ädla bestämm else till Vår och fäderne slandet s raddmn g.
111
fattade med hjältens hand Carlarn es bräckta , vanheig ade
si!
..
w och förökade dess for~ a anseend e med n~~ ~lans. F_..or
spira
hans ädla och känslofull a hJarta va1~ det .en g1adJ,~ att g?ra
medmän niskor gott, att hindra oiyckhgas nod och glomma sma
oförrätt er. Himlen har välsigna t hans företag med framgån g,
krönt hans vapen med seger och ära och gjort honom älskad
och lycklig i många stormig·a skiften, belönat honom med en
luo·n och ärofull ålderdom ».
"' Genom nådig skrivelse av den 6 juni 1780 utfärda de Gustaf
III instruk tion för det av honom återu pplivad e General -amirals ämbetet och utsåg· samtidi gt till innehav are av denna hög·a
fö rtroend epost d. v. chefen för armeen s flotta H enn:k cw Tmlle
»i anseend e ti] elen kunskap han i dessa ärenden ådagala gt
genom det betänka nde och projel{t , som uti Vår t . f. Kommission
till vår Sjömak ts istånds ättande blivit av honom författa t, och
vars verkstäH ande Wi ansett honom bäst kunna genomf öra».
Att konungen icke härutin nan misstog sig, blev fullelige n
best yrkt g·enom elen lika krafti ga som målmed vetna ltcdning· av
f lottans angeläg enheter , som utmärk er Trolies handhavande av
detta höga ämbete med dess gamla, ärofulla traditio ner från
o

•

elfte Carls dagar.
Den 16 auo·usti 1780 tillträdd e han denna sin nya befattn ing·
och lät strax ;Öra början med en gruncllig· general invente ring.
Redan den 25 novemb er s. å . kunde han till konung en avlämn a
en rapport om flottans tillstånd i dess väsentl iga delar. Det
het er i slutet härav: »flottan är f. n. i sådan belägen het, att
hon ej lovar något särdeles försvar åt riket, förmoclligen av elen
orsak, att dess vanmak t härlede r sig från längre tider tillbaka .
och att det alltid fordras mycken tid och mycket penning·ar
att bring·a en förfaJle n flotta i sitt rätta stånd igen. Det blir
således högst nödigt, att den plan, som Kun gl Maj :t till
Örlogsfl ottans formera nde och istånds ättande för mig i nåder
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utstakat, t ill alla delar oavbrutet och med all force drives till
slut, då jag för min underd. del ej skall underlåta att mel[
yttersta hushållnin g, omtanke och drift göra all min flit att
bringa örlogsflot tan i behörigt stånd till den tid E. K. M. min·
"'
nådigt anbefallt» .
Uti .bästa samförstå nd med sin snillrike och arbetsene rgiske
varvsamir al av Chapman och under sin konungs uppmu ntran
arbetade Troile målmedve tet på detta måls fullföljand e, och det
kan endast djupt beklagas, att hans arbetstid kom att bliva
så kort tillmätt. Under en vistelse i Stockholm slutade hm
nämligen vid 54 års ålder sin gagnrika levnad den 1 mars 1781~
»Trolles död - yttrade konungen - var en av de största
olyckor, som kunde träffa mig och riket» . Till hedrande av
hans minne och förtjänste r lät han uti modellsalen på Karlskron a
varv uppsätta en av Sergel i vit marmor huggen bild av denne
sin trotjänare , och som ett uttryck för de allmänna sympatier
åtnjöt inom Am:ts-sta ten, blev en minnesme dalj slagen
over honom. Han var son av elen tappre Schoutbyn achten Gem·"·
"'
av Trolie och född i »Sjömänn ens stad» Karlskron a.
tid
III:s
Ett annat namn, med glans över sig från Gustaf
är Carl August Ehrensvärd, som efter Trolies död förordnade~
till »Överam iral». Hans rikt mångsidig a begåvning i föreni ng
med ett varmt intresse för sjö;vapnet präglade hans ämbetsgärning, som för Övrigt var fri från all småaktig formali sm.
Hans snille triveles icke vid en sådan trång begränsni ng. Ganska
enaståend e äro hans såväl till form som innehåll concisa och
på sak gående ämbetsskr ivelser. Såsom ett enda litet exempe!
härpå må anföras, att då O. H. Nordenskö ld 1785 begärde nåo·on
diskretion för sitt arbete vid eskaderns utredning , som utfÖrtti
med sådan drift, att kronan därigenom tillskynda ts en avsevärd
besparing , resolverad e Ehrensvär d: »ett gott exempel är värt
400 rdr, framtiden har gagn därav».
Ehrensvär ds samarbete med den av Kungl. Maj:t den 10 1
1790 tillsatta Kungl. Kommissionen »till flottans utredande och
Amiralite tets iståndsätt ande», och vars ledamöter voro presidenten Mu nek (ordf.), varvsamir alen av Chapman, generalma jo r
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Toll och konteram iralen Nordensköld, .kom. re~an från börj.an
tt bliva mindre harmonisk. Man kan latt f01·sta, att Ehrensva rd
amed den ställning· han innehade, måste känna sig sårad att.
odgas mottaga Herrar Kommitte rades bryskt avfattade sknn elser och memorial. Man arbetade under tidsförhål landenas
..
.
v
högtryck, så att höga vederböra ndes nervositet kunde JU ~att
förklaras, då maskineri et ej fungerade så for t och punktligt,
om ansågs vara av nöden. På egen begäran erhöll Ehrensvä rd
: .vsked i början av samma år, men blev vid konungen s död
1792 åter inkallad i tjänstg'Öring- med titel av general-am iral,
i vilken befattning han kvarstod t ill 1794, då han avg·ick med
pension . Ehrensvär ds håg var företrädes vis r iktad å~ vitt ra
idrotter och konst. Liksom sin fader - Sveaborgs fastnmgs
r yktbare grundlägg are - var han en utmärkt tecknare. Hans
ledamot skap av målare och bildhugga re samt Vetenskap sakademi en var sålunda väl motiverat . Han avled 1800 i Örebro.
Greven och Excellense n Anthon J olwn liVmngel var född
1724 och son av amiralen med samma förnamn . Tidigt började
han sin militära bana, passerade graderna, utnämnde s 1773 till
amiral vid den militära detaljen och erhöll sedermera titeln
))förste amiralen» , som han ensam burit inom svenska flottan.
Bland övriga militära befattning ar han innehaft, må nämnas,
att han åren 1760- 1769 var direktör vid Kadettsko lan i Karlskrona och förordnad es 1785 ti1l Kommend ant. Som extra
löjtnant deltog han i finska krig·sexpe ditionen 1741 på skeppet
Wäst manland, 1755 som kommend örkapten chef på skeppet
Södermanl and under cless expedition mot Marocko till svenska
handelssjö fartens beskyddan de mot barbaresk kaparna, eskaderchef 1770 på Sofia Albertina vid prins Heinrichs av Pre:1ssen
överresa till Sverige. Under storamira lens överbefäl var han
1788 kommende rande chef på skeppet Gustaf III, som under
Rog-landsslag·ot fick uthärda en mördande eld. Detta blev hans
sista sjökomme ndering. Till vedermäle av sin konungs nåd
blev den g·amle amiralen clubbad till riddare av Svärdsord ens
Stora Kors, vilket skedde i Helsingfo rs under stora militära
högtidligh eter. Hans sista militära uppdrag- var ordförand e-
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skapet i den år 1797 inrättade Kungl Kommitt en i Karlskro na.
Den 23 april 1799 blev hans dödsdag.
Om amiralen Jacob Cederstr öm må erinras, att han 175:1
kom i tjänst, övergick 1761 till armeens flotta som tygmästa r 0
a.vancera de 1769 till kommen dörkapte n vid örlogsflo ttan, 177G
till .konteram iral, samt 1783 till amiral och chef vid Götebo rgs
sta tron. Uti h ~ns . amiralsf ullmakt omnämn es »hans t rogna,
tappra och beromhg a tjän ster samt städse betygade välförhållande ». Född 173'1 avled han 1795 i Göteborg .
Amiralen och pr-esiden ten Kristoffe r Falkengr en var föd([
1722 och son av amiralen Abraham Falkengr en. Kom 1735 ·
t.iänst, gick 1746 som löjtnant i fransk örlogstjä nst på fregattc ~
~e Volage, då han efter en häfti g aktion med ett engelskt
orlogsske pp blev tagen till fånga . Efter utväxlin gen fick han
a; ~en fran~ke . konunge n 111ottaga en hedersvä rja av guld.
Utnamnd 1752 till kommen darkapte n uppdrog s åt honom 1757
uppsikte n Över den i Karlskro na nyinrätt ade Kadettsk olan.
Avancer ade 1767 till viceamir al och chef för galereska d ern i
Stockholm, 1772 riksråd och 1776 presiden t i Am:tskol legiet.
Av hans många sjökommendering ar må endast anföras, att han
1754 var chef på viceamir als-skepp et Göta Lejon, 1755 på
fregatten Uppland under dess Marocko -expediti on, 1756 pa
Brehm:n och 1757 på Lovisa Ulrica på Nordsjök ryssning ~
hans sasom det v1ll synas sista sjökomm endering i örlogsflo ttan.
Har från trycket 1752 i översätt ning från franskan uto,ivit
»Evoluti oner till sjöss», som anbefalldes till bruk inom flo;t an.
Han blev 1771 som hedersle damot invald i det då stiftade Kunol
örlogsma nnasällsk apet. Han s dödsår blev 1789 i Stockholm :_
'
den siste av sin ättegr en .
~miralen och Am :ts-rådet Mauritz Adolf von K rusenstie rna
v~r ~ode! .~ 70~ i Viborg och son av Överste von Krusens tjern a
vrd Abo lans mfanteri regemen te samt avled i Karlskro na 1794.
Korn .l ?20 i tjänst och blev 1771 amiral. Avsked 1776. Deltog
som l_oJtnant i finska kriget 1741- 1743, chef 1744 på Fredrika
Amaba vrd prinsessa n Lovisa Ulricas överresa till Sverige, da
hon landsteg 1 Karlskro na för att där möta sin blivande gem ål,
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samt som kommen dör 1757 chef på Friheten under dess kryss..
.
.
.
ning·sexpedi t io n.
Amiralen och Am:ts-ra det N1ls Ps1lanclerskold var Karlskronabar n. Hans fader var överkom missarien P.er Psilancle r
och födelseår et 1707. Under tjänstgö ring i ~ng·elska flot:,an
blev han 1726 under aktion mot en spansk orlogsma n svart
blesserad . Minnen fr ån vidsträc kta sjöresor och blodrga nappa~
tag med turkarne hc;,de han från den tid han var engagera d l
holländsk örlogst.iä nst. Efter sin lwmkom st 1741 bevrstad e han
finska knget. Avancer ade 1751 till varvsma jor i Karlskro na,
1754 till ekipag,em ästare, samt 1758 till Schoutby nacht med
bibehåJla nde av sin förra syssla. Var 1761 chef för den eskader,
som i förening med den ryska blockera de Collberg·, då han
erhöll Kungl Maj :ts lovord för eskadern s g·oda h ållning. År
1762 blev han viceamir al, 1765 varvsam iral samt 1767 amiral.
Hans sista sjökomm endering , synes hava varit 1771 som chef
för den eskader, som avhämta de Gustaf III i Stralsun d. Psilandersköld vitsordas som en särdeles duglig varvsche f och g'jorde
som sådan flera besparan de inrättnin gar, varför han också av
sekretau tskottet fick det intygand et, att »väl och försvarli gen
hava förestått denna syssla». Sitt avsked erhöll han 1777 .
Hade bevistat flera riksdaga r. Avled utan söner i Karlskro na
1783 och erhöll sitt sista vilorum i stadens Fredriks kyrka. Hans
vid Kyrko- och Bredgata n belägna fastighe t uthyrdes till Kadettskola, som förstörde s vid 1790 års hela staden Överg·ående
eldsvåda.
År 1707 står som födelseår även fö r Amiralen och Presidenten, greve till Sövdebor g Erik S1Ja.rre . Han var son av
Amiralen och Presiden ten Claes Sparre och kom 1721 i tjänst.
Medföljde s. å . engelske amiralen Norris till England och bevistade flera aktioner med spanjore rna. Deltog som skeppska pten i
finska kriget l 741--17 43; blev 17 45 gener al ad j u t an t, 17 53 viceamiral, 1755 am iral, 1758 kommen dant samt 1771 presiden t i
Hans jordfästn ing 1775 uti Am:ts-ky rkan
Am:ts-ko llegiet.
»skedde med all den pomp och ståt, som en Kommen dör av
Svärdsor dens Stora Kors tillhör». Hans valspråk var: »exempl a
a vita Sequend o» ( = förfäder nas exempel följaktig").
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Amira l Carl Tersm eden kom 1731 i tjänst , bevis tade
17 41-1743 fin ska krig·et, avanc erade 1771 till varvs konte
ramir al och
1773 t ill varvs amiral, vilken befat tning han
avträ dde, då
Chapm an överto g lednin gen. Hans verks amma
biträde vid
st atsvälvning en säges hava rende rat honom amira
lsfullm akten .
Om honom gjord es på sin tid detta ep igram : »Ters
mede n t ung,
tjock och lång· är am iral och barlas t på en gång»
. På gamla
dagar utarb etade h an sina intres santa memo arer,
som giva oss
intim a inblic kar i mång a av den tidens fö rhålla nden.
Han avled
i Karls krona 1797 vid 82 års ålder. Krona n
inköp te av h ans
änka Inga Malmsköld hans vid Drott ningg atan beläg
na fast ig·het
för kaser ns uppfö rande .
Vice- amira ler:

Här möter oss först Fredr ik Henri k av Chapmans
frejd ade
skepp sbygg mästa renam n . Hans verks amhe tsfyll da
liv inramas
av åren 1721- 1808 . Född i Göteb org, där fader
n Thom as av
Chapm an var varvs major , blev han efter grund
lig utbild ning
oeh flera utrike s studie resor förord nad 1757 till
under skep psbyggm äst are. År 1781 överto g han chefsk apet vid
Karls krona
örlogs varv, befor drade s 1785 till konte ramir al och
1791 till viceamira l. Det ena örlogs skepp et lämna de i rask fö~jd
efter det
andra sin stapelbädd enligt den av Kung l Maj
:t godkä nda
arbets plane n. Man kände snart nog, att nya
f riska vind ar
börja de blåsa därinn e. Genom Henri k av Troile
lät konun gen
gång efter annan förkla ra sitt nådig a välbe h ag
över de av
Chapm an vidtag na dispos itione rna. Då han fick
sin konte ramira lsfull makt, sade konung·en till Trolle: »hälsa
Chapm an och
säg honom, att j ag aldrig skall glömm a hans förtjä
nster. Jag
skall göra hans lott sådan , att hela Europ a skall
se, att han
tjäna t under min regeri ng». Då Ehren svärd
1786 hade inlämna t en under dånig berät telse om de vid varve
t utförd a
arbete na, som något övers kridit det härtil l bevilj
ade ansl aget,
skrive r konun gen, »att det dock är en hugna d för
Oss att fi nn<',
det han till flotta ns gagn vetat använ da de redan
anslagn<'
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och hädan efter lärer nyt~ja de. medel, son: till flotta
ns istån~-.
..
de komm a att bestas . Vr kunna glomm a fel men
aldng
~~
.. ·.. ter
alen av Chapm an kan sale des vara
fortJa ns , och konte..ramir
.
•
..
"l forsah ra d om Vår bestan drg·a nad och bevag enhet ,. vtlket I haven
• Våra vägna r för honom förkla ra». En lrka vacke
r som
at t a
l
l"t
"lf
..
va or t·J än t hyllni ng ägnad es honom, da Stora mrra en a l.
.
.t
modellsalen 1800 uppsä tta en obelisk med hans
brld .av vr
. or Två frega tter och ett övnin gsfart yg hava
marm
.
. .. bunt hans
namn O··ver· h aven · År 1798 invald es Chapm an trll orlog smann a.
.
Sällsk apets heder sledam ot. Sitt sista viloru m.. frck
~an tc~~,
såsom från börja n var tänkt , på det natur skona
_skarv a, dar
han en tid haft sitt fridfu lla Tuscu lum, utan
pa Auge rums
kyrko gård, där en enkel gravs ten erinra r om hans
namn , som
förtjä nt en mera värru g, synlig åminn else.
.
..
Chris ter Ludvi g J egersköld, var son av en f msk
ha radshövdi ng. Kom 1724 i tjäns t som volon tär och blev
1773 vi~e. 1.
Kallad es 1783 att vara ledam ot i Am:ts-kolle
amrra
. g·ret
..
»Eåsom ägand e myck en känne dom om aMt sådan
t, som tillho r
Vårt och Riket s Kolle gium och på grund av sin höga
ålder, som
krävd e en mindr e trötts am tjänst görin g, än
den han som
lwmm endan t inneh ade». Erhöl l 1791 avsked. Efter
en sju-år ig
tjäns tgörin g i hollän dska marin en, varun der han
medf~l~t expediti oner å Mede lhave t och Västi ndien , deltog han
som loJtna n:
i finska krige t 1743 på briga ntinen Pollux; komm ender
ad 1714 pa
skepp et Ulrica -Eleo nora vid prinse ssan Lovis a Ulrica
s överr esa
från Tyskl and; 1759 som Am:ts -kapten och chef
på Sparr e i
exped itione n mot Marocko; 1761 på samm a fartyg
i pomm erska
block erings eskad ern samt 1771 som Schou tbyna cht
( = Konte ramira l) på Sofia Alber tina. Då Am:ts -kolle giet
176_2 på konunge ns befall ning lät uppka lla J eg·er sköld för att
for honom
betyg a Kung l. Maj:ts välbe hag med anled ning av
den utmä rkta
drift, varme d han i Pomm ern ombe sörjt trupp ernas
hemtr ansport samt att till honom överlä mna en gratif ikatio
n på 1,200
daler, ville han ej motta ga denna gåva utan fö r klarad
e sig vara
nöjd med sin konun gs välbe hag. Han hugna des i
st ället med en
dyrba r gulddosa jämte en rikt beslag en bössa
samt ett par
o

o

•

o

Tidskr ift i Sjöväs enclet.

•
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pistoler. Han slutade 1798 sina dagar i Stockholm, tillhörande
dess finska församling·.

Nils L1:Zjenankar var född 1695 och son av kaptenlöjtnanten
vid flottan Johan Lilja; kom 1709 i tjänst och bevistade ett
flertal expeditioner och sjöslag under Carl XII:s krig·, så t. ex.
slaget vid Kjöge 1710 och Riigen 1715. Deltog sedermera i
finska kriget 1741- 1743 som fregattchef; utnämndes 1755 till
kommendörkapten. Under pommerska kriget var han 1757 och
1759 chef på Prins Cad Fredrik, 1758 och 1760 chef på Adolf
Fredrik Avancerade 1762 till kommendör, 1765 till schoutbynacht och förordnades 1767 som chef för Göteborgseskadern.
Sin viceamiralsfullmakt erhÖll1 han 177L Avled 1773 i Göteborg.
Mathias Liljenankar var son till den föregående och blev
1783 viceamiral. Begynte 1728 sin militära bana som skeppsgosse och tjänade 1744- 1748 med utmärkelse i holländska
flottan. Blev 1754 kaptenlöjtnant, 1764 kapten, 1771 kommendörkapten, 1773 överste och 1776 konteramiral. Av hans
sjökommenderingar må nämnas, att han 1755 var på Södermanland under dess expedition mot Marocko, 1757 på Lovisa Ulrica
i Nordsjöeskadern, 1760 på Konvojfregatten Farna, som uppbrann i Cadix hamn, samt 1782 chef för den till handelns
skyddande utrustade eskadern. Avled vid 63 års ålder i Karlskrona, slutande sin ätt på svärdssidan .
Johan Nordenankar (Corvin) var född 1722 och son av
rektorn och kyrkoherden Daniel Corvin. Kom 1747 i tjänst;
under tjänstgöring i maltesiska flottan bevistade han 1752 en
aktion mot algiererna. Kommenderad 17 47 på fregatten U p pland. Erhöll 1760 det höga förtroendeuppdrage t att bliva lärare
i sjövetenskap för den 12-årig·e hertig Carl'. Utnämndes 1772
till konteramiral och chef vid Stockholms galereskader, 1776 t ill
Am:ts-råd och 1778 till viceamiral. Erhöll 1791 avsked. Han
var ledamot av Kungl. Konvoj-kommissari atet och sedan 1789
av Kungl. Vetenskapsakademi en på grund av sina förtjän ster
om Sjökarteverket. Utgav 1756 en »Inledning till Styrmanskonsten». Hans dödsår blev 1804 på F1iseryds säteri.
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Otto Hen rik Nordensköld är veterligen den fö rste, som
burit detta frejdade släktnamn inom vår flotta. Hans vackra
livsgärning i sjövapnets och fosterlandets tjänst har icke minst
genom senare tiders sjökrigshistoriska forskningsarbete (Arnold
Munthe) blivit så klart och opartiskt påvisad, att det måste
glädja alla vänner av den historiska sanning·en och av sjövapnet.
Det kan synas ganska egendomligt, att en person med hans
militärförtjänster ej blev hedrad med amiralsfullirnakt. Uti
hans avskeds pass, daterat den 4 oktober 1798 heter det: »Wi
betyga Vårt synnerlig·a nöj e och välbehag över dess oförtrutna
nit och bemödande att genom ett berömligt förhållnnde under
en långlig tjänstgöring vara Oss och Riket vid alla tillfällen
gagnelig samt över den utmärkta trohet och tapperhet , varmed
han städse utförde de värv Wi honom anförtrott». Nordensköld
var född 1747 i Finland av officerssläkt. Blev 1761 kadett, 1767
löjtnant vid galerflottan, 177 4 kapten vid örlogsflottan och 1776
major. Kommenderad 1770 på Sofia Albertina vid prins Heinrichs av Preussen överresa från Stralsuncl tiU Stockholm, 1772
på fregatten Ilierim och 1775 på fregatten Prins Carl åt Marocko.
Utrikes permitterad gick han först i engelsk och seelan i fransk
tjänst, varunder han med utmärkelse bevistade flera batalljer
och kunde vid sin hemkomst uppvisa ett hedrande rekommendationsbrev från franske konungen till Gustaf III. Ett bevis
på det stora förtroende han åtnjöt, är att han på förslag· av
Ehrensvärd 1784 förordnades att vara adjutant »såsom förenande med stora, övriga i tjänsten förvärvade meriter en vidsträckt kunskap i sjövetenskapens flera delar och ägande en
särdeles drift och omtanke i sina förehavanden». Som fJiaggkapten vid storamiralens sida fick han under ryska kriget
1788- 1790 til1fälle att visa sin framstående sjömilitära duglighet. Hans befordran 1788 efter Hog~andss1aget till konteramiral och 1790 till viceamiral var endast ett rättvist erkännande av hans ådagalagda förtjänster. Hans sista sjökommendering var 1796 i egenskap av eskaderchef. Franska »pour lemerite»-orden och Riddartecknet av Svärdsordens Stora Kors
voro yttre insignier på hans tappra konduit. Vid örlogsmanna-
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sällskape ts stiftande 1771 valdes han till dess ledamot. Sina
sista dagar tillbrakt e den gamle amiralen på sitt kära Fårebo,
där han 1832 slutade sina dag·ar.
Carl Gustaf Wrangel började 1722 sin militära bana som
arklimäs tare. Under utrikes permission 1723- 1729 bevistad e
han på holländsk a fregatten Neptun en aktion mot ett spanskt
örlog·sskepp och blev som fånge förd till Kartagen a i Västindi en .
Medföljd e som löjtnant 1729 konvojsk eppet Verden på dess expedition åt Algier och 1755 som kommen dörkapte n på skeppet
Söderma nland åt Medelha vet. Befordra des 1766 till kommen dör,
1767 till schoutby nacht och 1773 till viceamir al. Wrangel var
bland de officerar e, som 1777 vid galerflot tans förändri ng blev
överflytt ad på Karlskro nastaten , men e rhöll då sitt avsked.
Han avled därstäde s 1779 vid 74 års ålder.

Konter-a miraler.

Jean Wilhelm Dubordieu. Kom 1714 i tjänst och blev efter
att hava passerat graderna 1771 konteram iral (graden förut
kallad schoutby nacht men fick ändrat namn genom Kungl. brev
30 h
Erhöll 1777 avsked och avled vid 78 års ålder i
0 1771).
Karlskro na. Av hans sjökomm endering ar må anföras, att han
1758 var chef på Sofia Albertin a under pommers k·a expeditio nen,
d:o på Friheten i 1760 års kryssnin gsexpedi tion samt 1770 på
Sofia Albertin a vid prins Heinrich s av Preussen Överresa till
Sverige. Den förste, som burit namnet Dubordi eu i flott ans
rullor, synes hava varit Peter Dubordie u, som avled 1739 som
kapten vid Stockholms station. Ättens adliga sigill föreställe r
en kronhjor t med ett svärd genom halsen.
Carl Fredrik Feif blev 1783 konteram iral. Han var son
av amirar Peter Feif och kom 1736 i tjänst. Bevistad e 1741-43
som löjtnant finska krigsexp editionen , blev 1759 kommend örkapten vid sjöartille riet men erhöll 1769 därifrån transpor t.
Var 1779 chef på Adolf Fredrik i kryssning ·seskader n under
storamir alens kommando, vilket synes hava varit hans sista
sjökomm endering . Erhöll 1793 viceamir alsfullma kt. Han var
vid sin död 1795 i Karlskro na 73 år.
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Hans Reinhold von Franeke n erhöll 1789 konteram iralsfullmakt och 1799 amiralsu tnämning · ~ör »visade trog·na och
tappra tjänster ». Han var född 1739 1 Karlskro na och son av
rosten i tyska församli ngen därstäde s Johan Fredrik Franek
icom 1750 i tjänst som volontär, 1757 artilleril öjtnant, 1768
artillerik apten, 1770 kommen dörkapte n, 1776 tygmästa re och
överste. Förordna des 1781 att vara ledamot i Am:ts-koll~g·iet
vid handlägg ning av särskilt de ärenden, som rörde sjödefens ionen. Sederme ra ledamot av Förvaltn ingen av Sjöärend ena.
Avled 1813 i Stockholm.
Johan Wilhelm von Gerten blev konteram iral 1774. Han
var son av amiralen Gustaf Wilhelm von Gerten och född 1727.
Bevistade som konstapel finska kriget 1741- 1743; utrikes permitterad 1745 gjorde han resa åt Ostindie n, blev 1746 löjtnant,
1754 kapten, 1765 kommen dörkapte n och 1773 överste. Var
1748- 1750 i ostindisk a kompani ets tjänst; sjökomm enderad
1757 på chefsske ppet Lovisa Ulrica i Lagerbje lkes eskader, 1758
chef på Göta Lejon, 1761 på fregatte n Illerim i pommers ka
blockerin gseskade rn samt 1779 chef för Nordsjöe skadern uneler
storamir alens överbefä l.
Efter endast 4 dagars sjukelom
(pleuresi) avled han på hemresa den 17 septemb er på sitt f1agg·skepp Sofia Magdale na mellan Bornholm och Karlskro na. Hans
jordfästn ing försiggic k »med stor pomp» uti Am:ts-ky rkan.
Han var ägare av ett välförse tt bibliotek
Carl Gustaf Gn~bbe var son av amiralen och presiden ten
Gustaf Grubbe. Korn 1743 i tjänst, löjtnant 1747, utrikes permitterad 1748, kapten 1763, kommendör kapten 1770, överste
1773 varvskon teramira l 1774 samt konteram iral 1777. Sjökom~enderad 1755 på fregatte n Uppland mot Marocko, 1770 på
Sofia Alber tina, 1779 på W asa i N ordsjöes kadern samt 1781 chef
för konvojes kadern på flaggske ppet Gustaf III, som då gjorde
sin första resa. Vid överlämn andet av instrukti onen för denna
expeditio n bifogade generala miralen Henrik av Trolie denna
skrivelse: »då Tituli allmänt kända nit för Kungl. Ma j :ts och
Rikets tjänst, förenat med Tituli mogna insikter i detta ämbetes mångfalt liga åligg·anden, lämnar mig full för säkran, det
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Tituli icke allenast så fullgör dess höga avsikter med elen
eskaders utrustnin g, ..som berörda instrukti on föreskriv er. ' l 1tna
an
.
··
aven av egen dnft soker vid alla tillfällen under denna
~ition ?å allt r;:öjligt sätt befästa svenska flaggans urg~~~~~~
glans till hela karens och dess egen heder, så önskar jag end ast
p··
d t h..
~a e ogsta orsynens kraftiga bistånd till' detta viktiga värv»
Grubbe hade under denna expeditio n måst o·öra en sknld ,·
3,500 Rdr specie, delvis förorsak ad »av ett ko~tsamt bemöta nld)cle
h.. k .
d
av en. oga tnmg, som de förenade maktern as eskadcrch·cfer,
~ed VIlka han under kampanj en varit i sällskap, visat för
::ivens.ka flag~·an». Kungl. Ma:jt resolvera de, att skulden skulle
a:sk1~1vas, enar genom tillämpa ndet av en ny hushålln ing om bord
eJ mmdre än 70,000 Rdr blivit under denna expedition inbe"
sparade i jämförel se med 1779 års. Grubbe avled vid 54 ars
"'d ·
ColclinuKronans
av
stiftare
var
a,; er I Karlskro na 1783. Han
orden därstäde s 1769.
Fredrik Wilhelm Lejonane ker utnämnd es till konteram iral
den 12 juni 1790 på Viborgs redd och staramir alsskepp et Gustaf
III »på gTund av den utmärkt a mandom och tapperhe t han vi d
alla tillfällen ådagalag t och i anseende till de trogna och berömliga tjänster han Oss och Riket bevisat». Då vid g·enombrytning en vid Viborg hans divisions skepp Sofia Magdale na kom
a'tt bliva sist a skepp i linjen på grund av de eftersta skeppens
Olycka, måste han, själv svårt blesserad och hårt ansatt av
fienden, giva sig och sitt illa medfarn a fartyg i fiendens våld.
Ur hans tjänstefö rtecknin g må anföras, att han efter id kade
akademi ska studier i Uppsala blev löjtnant 1755; samm a år
kommen derad på fregatten Uppland mot marocka nska sjörövarn a
men lämnade fartyget i Malagga för att gå i fransk tjänst,
varunde r han deltog i en expedition åt Minorka m. m. Bevistad e
efter sin hemkom st pommers ka kriget, kommen derad 1758 på
Falkens kryssnin g under preussisk a vallen, 1759 på Hessen
Kassel i konjunkt ion med ryska flottan, 1760 på Söderma nland,
1761 på Prins Gustaf vid blockaden av Collberg. Tjänstgj orde
1763- 1765 som kaptenlö jtnant vid kadettsk olan i Karlskrona.
Erhöll 1770 utrikes permissi on för att studera fästning sväsende t,
o
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blev 1774 major vid g·alereskadern, 1779-17 81 flaggkap ten på
Var de
"r rdsj öeskader n och avancera de till överstdö jtnant.
.k
~o
Fredn
Pri?s
följ ande åren på lotsinspe ktioner; .l !88 chef .P~.
Adolf i Hoglands slaget, 1789 d:o 1 LilJehorn s d1vis10n 1 slag·et v1d
öland samt 1790 divisionschef på Sofia Magdale na. Erhöll 1791
vsked och gick 1801 ur tiden; ligger begraven på Norrköp ings
~yrkogård. Han var son av viceamir alen Gustaf Fredrik Lejonancker. På hans initiativ stiftades Kungl. örlogsma nnasällskapet. Det berättas som en släkttrad ition, att Lejonanc ker,
som var en varm anhänga re av herrnhut iska läran, en g·ång·
skall ha svarat Gustaf III, »att han hellre ville sopa trapporn a
hos Herrnhu tarna än vara amiral i flottan ». Konunge n hade
nämligen därvid propone rat någ·ot, som Lejonane ker ej ansåg·
sig kunna gå in på. Arnold Munthe tecknar hans nobla personlighet med orden: »en verklig· riddersm an saus peur et sans
reproche» .
Vid Pehr LiUjehor ns namn knyter sig det mörka minnet
av svikta krigsman naplikte r vid ett för vår flotta avgörand e
tillfälle, nämligen då han 1789 i egenskap av divisionschef på
skeppet Sofia Magdale na under slaget vid Öland »ej allenast såsom det heter i storamir alens rapport - underlåt it att lyda
hans order utan även hindrat verkställ igheten av de skeppschefers uppsåt, som velat fullgöra sina skyldigh eter, utan vilket
dess förhållan de segern blivit för Svenska flaggan mycket mera
lysande samt för fädernes landet av långt större nytta». Av
den särskilt förordna de krigsrätt en dömdes han till arkebuse ring
»för vanvård av det honom uppdrag na amiralssk ap». Konunge n,
st ämd till mildhet dels genom den lyckligt vunna segern vid
Svensksu nd, dels genom den långa arrest, vari Lilljehor n h ållits
och dels g·enom det nit han i egenskap av riksmars kalk vid
sista riksdage n visat, frikallad e honom från det ådömda straffet
genom nådig skrivelse den 1 3/ 7 1790; dock skulle han ur rikets
t jänst entledig·as med bibehålla nde av sin lön såsom pension i
dess övriga livstid. Lilljehor n anförde bland annat tiU sitt
försvar, att han under sin utrikes tjänstg·ö ring »visat sig· på
valplatse n, flera g·ånger blivit sårad och på ett hedrande sätt
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skördat lagrar, varpå han äg·de lysande vittnesbörd, ävensom
på dess kunskaper i metien». Av hans sjökommenderingar ma
nämnas, att han 1755 var på fr·egattens Upplands Marockoexpedition, 177 4 chef på Sofia Albertina vid Hertiginnans av
Södermanland överresa från Wissmar till Stockholm samt 1781
divisionschef på samma fartyg i Nordsjöeskadern. Sin konteJam iralsfulimakt erhöH han 1789. Avled 1798 på Kråkerums
säteri vid 69 års ålder. Arnold Munthes karakteristik över
honom är denna, att »han saknade varje manlig dygd och som
sjöofficer varje verklig· f ört jänst».
Fr-edrik Linderstedt erhöll fullmakt som konteramiral 1788
efter slaget vid Hogland, då han även dubbades till riddare av
Svärdsordens Stora Kors. Han var son av hovrättsrådet Johan
Linderstedt. Blev 1755 löjtnant, 1764 kaptenlöjtnant samt 177:3
överstelöjtnant. Un der tjänstgöring i franska flottan hade han
bevistat tre bataljer mot engelsmännen och erhöll franska
militärorden. Sjökommenderad 1760 på Friheten i Nordsj öeskadern, 1761 på fregatten Illerim i pommerska blockeringseskadern, 1781 chef på Göta Lejon i Konvojeskadern, 1788 pa
Sofia Magdalena. Avled '1792 vid 58 års ålder.
K nr-l Wilhelrn Mode e var född 1735 och kom 18-årig i t j än st.
Blev 1755 löjtnant, bevistade i fransk t j än st flera bataljer med
eng·elsm ännen, kaptenlöjtnant 1763, major 177 4 vid l: sta volontärregementet, överste 1788 samt 1790 konteramiral. Utnämndes 1792 till ståthållare i Stockholm, men återvände 1795 som
amiral till Karlskrona. Av hans sjökommendering·ar må nämnas,
att han 1755 var på konvojfregatten Uppland, 1770 på Sofia
Albertina, 1780 chef på Fredrik Adolf. Deltog med distinktion
1788 som chef på Gustaf Adolf i slaget vid Bogland och blev av
konungen dubbad till riddare av Svärdsordens Stora Kors; divisionschef 1789 på Hedvig Elisabet Charlotta under bataljen vid
Öland samt i samma befattning· följ ande års sjökampan j . Under
tillfälligt besök i Halland avled han 1798.
Salomon Mctnrit z von Rnfalin var son av viceamiralen och
landshövdingen Johan von Rajalin. Föddes 1757 i Karlskrona
och avled barnlös 1825 i Stockholm. Ur hans meritförteckning
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må anföras, att han efter studier vid kadettskolan blev fänrik
1772 vid armeens flotta, löjtnant 1776, kapten 1778, major 1784,
överstelöj tnant 1785 och generalad jutant, erhöll samma år förordnandet att vara den förste guvernören på Svenska Västindiska
I{olonien S:t Barthelemy, vilken befattning han beldädde intill
1787. Konteramiral 1790 och general-intendent i Karlskrona
1791- 1794. Kungl. Maj :t betyg· ade »sitt nådiga välbehag över
dess vid denna ämbetsförrättning ådag·alagda berömliga, nitiska
och nyttiga tjänster». År 1799 erhöll han viceamiralsfuUmakt
för »sina långliga, trogna och tappra tjänster»; blev 1801 generaladjutant vid flottorna, amiral 1808 samt 1812 landshövding
i Gävleborgs län men flyttade sedermera till Stockholm och erhöll sitt avsked. Under tjänstgöring· vid franska flottan 17801783 bevistade han amiral de Grasses sjöbataljer och erhöll för
sitt t appra konduit f ranska militärorden. Utmärkte sig·, kommender ad på skär g·årdsflottan, uneler ryska krig·et 1789. Var
hedersledamot i örlogsmanna- och Krigsmann a-Sällskapef'.
Johnn Albrekt Schönström blev 1773 konteramiral och chef
vid Göteborgs station. Född i Stockholm blev han 1754 löj t nant,
1760 kaptenlöjtnant, samma år kommenderad på chefsskeppet
Prins Gustaf åt Nordsjön, 1762 major vid armeens flotta, 1769
kom mendör vid örlog·sflottan, 1771 på Prins Gustaf vid Gustaf
III:s överresa från Stra1suncl. Hans dödsår 1783.
Fredrik Georg Strömfelt började 1757 sin militära bana
som kadett. Löjtnant Y/59, medfölj de 1760 freg·atten Svarta örn
på dess mycket omtalade lång·variga exped ition till Medelhavet,
kaptenlöjtnant 1769; på Sofia Charlotta 1771, major 1772, på
chefsskeppet Sofia Al'bertina 1774, chef 1777 på freg·atten Uppland på dess presentexpedition åt Marocko, överste 1778, flagg·kapten 1779 på Nordsjöeskadern samt 1782 konteramiral. Utnämndes 1784 till landshövding i Östergötlands län och avled
1814 i Helsingborg. Han var son av landshövdingen i Blekinge
Carl Harald Strömfelt.
FredTik Wagenfelt var son av viceamiralen Henrik Wagenfelt. Kom 1738 i tjänst, löjtnant 174L1, kapten 1760, kommendörkapten 1767 och adjutant vid kadettkåren, 1769 direktör där-
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städes intill sin död 1791, överste 1773 samt 1783 konteramil'al.
Av hans sjökommenderingar må nämnas, att han som extra
löjtnant bevistade finska krig·et 1741~1743, var 1752 kommenderad på Hessen Kasse}s kryssningsexpeditio n, 1770 på chefsskeppet Sofia Albertina med kadetterna vid prins Heinrichs
överresa från Stralsund, 1780 på Göta Lejon som chef fiir
konvojexpeditionen . Fullmäktig för Am:ts-staten vid riksdagen
1771. Vid 67 års ålder slutade han 1791 sin a dag·ar i Karlskrona.
Hans Danie~ W essm.an kom 1718 i tjänst, blev 1729 löjtnant,
varvskapten i Stockholm 1754, kommendör 1767 samt 1769
schoutbynacht ( = konteramiral) . Chef vid Stockholms galerEskader.. Avled 1772 vid 66 års ålder i Kårlskrona.
Av det ovannämnda framgår, att ej mindre än 31 officerare
innehaft amiralsbefattninga r vid flottan, storamiralen däri inberäknad, under Gustaf III:s för vår flottas utveckling så betydelsefulla r egeringstid. Minnet av plikttrohet i tj änsten och
visat mannamod är fästat vid deras namn och skall i vår flottas
annaler alltid tacksamt bevaras.

Ernst Holmberg.

Meddelande från främmande mariner.
?llcdclehtdc t:1·~tn 1\[arin;;Ltbcn,; Ull ikcsa I'Cil'lnin g.
(Jul i 19:26) .

Amerikas Förenta Stater.
Enligt »The Auny ancl :'\avy l~cgi sl-c1·» (\Ya;.;ltingt.on) ~l; all »William CHUllp ancl Sons Sliipbuilll ing Comp;tlly>> i. Filadclii<c bygga den
l ätta kryss;u·cn »Sall Lal;c City», Yilken ~ir 011 av dc 8 l;1 y~~::u·e, som
hesl öts b yggas den 18 clceembct· 19~ ,1.
Dimcnsi.onc1: m .. m. ~il u följande:
längd 585 feeL 6 inche;;; ]Jle-c.lll G:i feet 2 in ches; dj,upg ~t-end c 1 Q fee t,
6 'h in ches; cleplae:emcnt, »stand ard », 10,000 tons: bet·~knat no.r malt
dep lacement ll,'i68 tons : J;outrakl"l'J·acl Lu·l ;32 ] /~ lmop.
(Th e N;tYal anrl 1\lihLu·y HecoJd den 30 juni lD~G).
De fö1·sla ame rikan~ka fartyg, i\ Yilha ldpmlma~tc1· a nh1·ingats, ~iro
siao-skep pen »:'\e11· Ym·l;» uclt »Texas» , Yillm för lwl"L t id seelan moclerniser~ts. D c ll aY<t fi.ir ..;cLts mecl nya pann or iö.r oljeeldni ng, fö1 stä1·kt
lläckspansar samt >>bu l ge,;» i Yallcttlin_jcu. Dt'l"<\.~ ulsccnclc c1J: Jull.lwmligL
förändrat. Den Iödiga ni1lmastc n i1 t' c1·,;aLl med e n gro,· tldolaLl mast
och den al\tra med en smcid:er lJ cfol a cl ;.;ignalmast. De lmY;t numera
endast en skm·s lcn .i st. f. fönJtY~lJ·mJclc t1·~t .
Slagskeppc n »Al·l\ansas», >> Wyu ming», »Flol"ida» och »ULaln> nnclergit
liknande mod e 1·ni sc 1·in g .och ä1· det meninge n att fö1·se a ll a amcdl;anslm
slagsl,epp m ed tt-ipoclmaste1· ocl1 >>bulges» .
Dc nya a mel"ilmnsk1 hang;u·l" nt:Lygcn J:öt· luftfarlvg »Lexington» och
»Sara toga», y j] k a yaJ"iL uneler byggnad clc sista fem eller sex åren,
fön,intas ej bJisa fnllL bJ·d iga fö1".1·~1n niista so mma1·. »Lexi nglom> sk all
bliva flagg,;kepp fö 1· sp anadlolLans lufte"Jmcler och »Saraioga» flaggskepp för s lagilothtns 1uitcsJ;adcr.
(The ~;tval and Military Hccm·cl elen 30 j uni 1D26).
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Enligt 11ppgift i »--i uny, l\ a vy a nd Air Fmce Gazct'le» llcn 10 juli
1926 skola cle amcliliansl'a sl agsliepp en »Texas» och »Kol\' YcHL» föt oc'.-,
med en ha[tig acroplanli ata pult pet tJ ccl jc tornet. D enn a p;tnccJi 11 .,.
be.r·m· p ä aU det il clc,;s;:t Lnlyg ej finnes plal.s a U entt fur Latap uJlct;

Arge ntina.
iu·gentin a hm· mt bc.,;ltt tat bygg<t fi)l j amlc [arlyg: 'Z krys.o<trc, ;l 11 _
båtar, 2 jagare och 'l J,anonb ittm. E n a.t·gentinsk sjöofiiccl' !J,u· anc,t
till Emopa för inlorclt,mdc •n- anbud.
(The .:\a\~y, juli 192G) .

Australien.
E11. ny u-båt »Oslc,p har l öpt av s lapeln i England för HllSllali -.l;;t
mm-incns 1älmin g. Det ~il det för·slcc Imtygct enligt Dominion.-; Holtprogram. Dcl.samma 11pptage1' iYit n-b~Ltnr, tl'il kryso;are av County-typ,
för· n~il Yaran-clc m1der bygguac1, sa m t ett l1angarLntyg för luftL:nty::.
(Le Temps den G jtrli 192G).
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p ost den 23 jul i skall cmeHerticl »L 26 » utföra. sina provlurer i Devonpor t med början el en 2 augusti. D ;11·est p rovturcnl<l lJ)iv" tillfredsstäl hwdc b er~i l i l la S ll-b,tton lnmna i nträda i t j än st den 15 se ptember.
»L 26» ä.r ele n si sta u-b ilten enli gt l'rigsprogramm ct och sattes p il stap eln
i j anuari 1918 hos Vickms. E[tcr sj ös:ittningcn bogserades u-båten t ill
Devon por•t, d~ir maslönerict in sattes.
För b er edelser äro nu vidtagn a för att avföra fr å n flottan fyra sl agsJ;ep p , vi l lm m;"tstc ned skrotas vid »Nel so ns» och »Hodncys» inträde j
tj änst vVash i ngton i ördragct bestämmer, att nccl sb~otn i ngc n av dc fy1· a
fa,r tygen ej Fi.r börj a scna1··e än d en da g, dc n ya sl agsl,eppen ~iro Lin.liga,
ell.er i h äncle.lse a v förcll·öjnjng m~ färdigstäl l andet ej senare, än fyra iir
efter det dc nya fmtygcn bö1j acle byggas, v iJl,ct Y ar elen 28 d ecember
1922. Nel son och Hodney hava b;\ cht bli,· i•t' för.'Oomtcle, men myn dj.gheter n a vän ta ej till sl ntet :w i nnevarande ~ir med .sl opandet av {le ga m la
fartygen. »l ein g George V» har förfly ttal1s fr;\ n s in gaml a anl\arpl a t s
i P lym ou t h och skeppsgossarna, som önlts ombmd, lmva överflyttats
till »Im prcgn ahl c».
»Cent ur i on » uppl1örde i april att Yara flaggske pp j reservflotian
och sk all. använ das som m ~t lfartyg j stället f ör »Agamemnon». »Tlmnderer» sk all i nom några Yeckor utgå som lmclctUartyg i Poserviiottan i
Devon p ort och e rs~iHas av monitoren »E.tebus». Slagsl,cppct 1\jax skall
även inom kort sloprts.
(Arrny, Kavy and Ai t' Force Cazettc den 24 juli 1926).

Frankrike.
England.
Enligt nppg·ift i »The .:\,u~p jc1ni 1926 fön:i.nb .s o;lclg;-;ko Jl JJ C11 ».:\''lso n » och »Hoclnep> inga i l\I cclcllutYsJ.lottan i st. i'.. »Hcsol ut i on» uC'lt
»Eoyal Oak», S<L snmt dc J:örsln~imnrlcc ~il'O Lireliga till tj~inst.
SLtgk1ys.-o;u·en Hcnown har nyligen utiört sin pr·O\·hn· i P orl.smolllil
efter an;httad modcrni.scling-, nnTid elensamma för·scLts mccl »lmlgcs .
Een01n1 oc l1 Hcpulsc skol a 1'ö.rc11a sig mccl "i.l-Jantflottan, vareHer clr 'nsa mm as Ll'J'S:i <tresLmlcr blir ful'Ho.lig.
(Le 'l' cmps elen 19 juli. J 9'26 ) .
Enlig-t 11ppgilt i »"i.rmy, .:\;wy aml "i.ir Fmce GazctLc» elen :3 juli
oclt i »Le Temps» den 19 jul i sLulle u-balen »L '26» bör·ja sina p,lovLut~'t'
den '20 ju!i i Pmtsmotttll. Enligt en al'lilicl i Hampshirc Tcl.cgntpll anrl

Franl\rike har efter lirigc t nHört följ a ncl e fy.ra f loutprogr·am:
1) 1922 itr s p r ogrnm (lag c:l:cn J 8 a11 g usli 1922):
ke k ryssne p ~L 8,00() tons: Dctgcwy-Tro ctin, l'rinl:ntguct, Lamotto-Pj cquet;
sex floHUjledare pit 2,400 ions : Ja guar, Panthe1·e, Le.oparcl, Lyn x, Chacal ,
1' igre; tol l' ja ga re pii 1,460 tons: Bom·t·asq uc , Cydone, 'i\Ii:; t.ral, On1ge,
Ouragan, Simoctn, S irocco, 'fempcte, 'fornad e, Tram ontanc, T.rombe.
Typ hon ; t.oll' u-b ~t lm', Y ara v sex p a 1,150 ton:s: Hecu,in , Soniflcur, Morse,
Narval , Ma1·souin , Dmtphin oc h ses p ii GOO ton s: Omlino, .Ari anc, Sir<'m c ,
Naiadc, Circ6, Calypso; om:1nchoing a,- clct o[ ullborcl<1cl c sla gsk epJICt J36m·n
. ti lJ bangarfarty g iÖt' luftfmlyg.
2) P.rogram fii1· lmstför,c; \·at ·su-bi1l<11' (la g d cn 30 jttni. 192:3):
nio ll -b å t-ar, Y ara,. tJ c p å 1,15 0 tons : Ca i man, PhoCJU'C, E'paclon och sex
På 600 ton s : Euryclicc, Dana(•, Galat6e, .:\y mplt,c, Th0 li s, Dori s.
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ln·y-.:.-;m e piL 10,000 tons: Duqne.-.:nc, Toun·ille; sex jagcu·e Jl<L 1,4!1.)
tons: L'Adroit, L'AJcyon, Lc-l\IaJ·.c:, l~c-Fm tune , La-Palm1;, La-Raillcu,1':
tvi'L u-bätar I) ~L 1,5()() tons : 1-:ctlcmtabk, VcngcuL
L!) 1925 itLs p1ogu1m (l ag lien B juli .L9:2.) ):
en Ju·ys.s;Lrc P<L lll,IJOO lon ...;: .':iul'IJ en ; t1 c l'lotti'ljlctla1·e p e! 2,G91J li>ns :
liu6paHl, Bison, L.iun; i'_yt·a jagcu·q pa 1.11Wi tons: B1cstols, Boulon nai,,
Bn.-ilJliC, Bonlclnb; nio 11-bat;u, vnt·av s.jLL pa 1,.)()() tons: Pascal , Pas klll·,
H e m-i-Poincm6, l'otlcclel. Alchimhle . FlL'.·mel, l\I ongo och tva minel-itl;c;su-bettm· piL 7()0 't ons : Sapl!i,L ., TuHtttoi.se: ett minfnrLyg: Pluton; ol t mu cll't·l'al-tyg fö1· flygp lan : ('()mmamlant-Tcstc.
Enligt Hottlagen ;-.:kall hanska Hotlan bcsti'L a1·:
l) stticlsflo'Ltan: 11.),000 tons slag.-;kCI)p: (ji),OOO tons JwngaJrm-ty g lÖL·
luf'tla,l 'tyg; :3()0,000 tons Li.tta övctTattenc;l;u·tyg; 9G,OOO tons u-lJahu·.
2) spec ialLu1:yg : ett VCl·kst<tcl.,fm·tyg: tv~t minim-tyg; tvil clepitf;u·Lyg Iiit·
11-biLtm-; tr-e mod edm-tyg :lö1· flygplan ; tvä n~itutliiggning;si'; u-ryg ;
samt efter bcl1ov avl.,;o-, 11-anspod-, liol-, tank-, sl;ol-., sjömi'\tnl ng,;och bcvalmingsLntyg.
Tontalen fö1· s l ag-;1\epp och hangm-Lu-Lyg l' ÖL' luHfm. tyg äro l Öl cL·onssbimmelsc me-el vVashlngtnnförclt··agct.
I dc 360,000 ton s 1'ö1· hitta övcnatte nsf,utyg lngi't n lla l\J'.)'s~;uc ,
flottil jlcda1·o ocl1 jag m e.
SiffJan 9G,OOO tons för u-lJ;Har inncfarta1· cndilst c1c 11-b~tta r , S!ll\l
iil'O avseelda aU oper·e1·a till sjöss. Antalet heliiimas li.ll omkl'ing 58 .,t.
Om man cliiltill Ligg;-· r· el c :16 m in dre u-biitm, som b egär ts för- Jm ~tlij1sv m·ct, skulle tloltan L"t 9-l u-båtar.
(L'Illuohation elen lO' ju E 192G).
t v~1

De Jörs·La tm ·1JetHlygplanen, avseelda för han garfartyget »Be::u n»
hava 11\l intl·ä Lt i. tj~inst. Dc är-o komtl'l lt"lCi{le av ri;r·man LovaSSClll' lll'il
i'öl·'-'etld<t med en 700 l\g. torpetl av marinens moclcll. En lwsti gheL a\·
17:3,8 km,. l timmen har uppn åtts oclt stign in g t ill :3,000 m:s höjd hal'
ulfö1·Ls pii 29 minutcJ mecl tmpl?cl och bränsle för :3 ' / 2 timmm·s iilyli l,
h Usa mman s Yägand e :3,5 tons. De äl'O fö1·scclcl a .m ed en Renaultm utor
]J ~L 580 j G75 H. K
(Lo HevLLC jlal'itlme, jmri 1926) .
Vid ett l\Ol-t .sammantr~icle i gä1· förmilldag >1n'l:og lmmmarcn med en
mycket s tor majoritet lpgl'ö1slagct om stap1?ls~1ttni n g uneler ticlen 1 , 17
192()- 30j 6 1927 av clc ~ttc l ståe n·ll c fartygen enligt flot'tprogramm ets anclrn.
Clel. D essa ä1o : ,e n Jooyss ue, tre flottll_jlc clarc., f y1·a jagm e, en u -ba.'h;l,l·yssal·C, fem u-bilLar nv l. klass, en mi ncrings u-1-J ~Ll, ett clcpäfar·t yg fiil'
11-båta;·, tt.v~L ianUnrtyg samt eH nyU ],acle ttfadyg avsett att cL·;:;ii tbt
lu·ys.sm-cn »Jcanno-cLI.l'C».
(Le Temps den 8 j11li J 926).
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D en 1 jull gick jag.:u·cn L1 Pnlmo av stapeln i N;wtes (Dubig;eon
C]lanti ers) och fönct vecl'<m sjösattes jagat·on L'Alcyon i H arHou r. B åda
tillhör-a serien av sex båtm· på 1,490 tons cnlll g:t 1924 ~1rs program. En
systerb åt La Hailleuse ä.1· uneler byggnad hos Dub1geon oc h en. annan
J}Adroit i Dunl,lrk (ChanLiers de Franc;e), villm b ~ttae inom lwrt 'torde
löpa av sapeln. Le Mars och _Le Fortune byggas 1 Caen. _\.lla . sex batar n a slwla vm·a l cvererac!c fm·o nastlwmmamlo Janunn mcmad.
E:ryssaren Primauguets provturer h ava varit mye:J,et lyckade. Uncle L'
dagar ha e n bel smje fartprov utförts, först med 105.,000- 115,000 HI\:,
11
därefter 8 t immars gån g mecl 117,000 IIE:. och 33,1 :till 3:3,9 ]mops fart .
Provt urer fö1· unde1·sö knin g av oljK'ctlgcwgcn ·v'itl Fi och 30 knops far-t
11 ava även företagits. Ett uth ållighetsp10v pi'L 2G ti.mmar med 30 lmops
fart avslLttacle provturerna.
((The Naval and .Milltm y Rccorll elen 14 _juli 1926 ).

Holland.
Ned anstäende fartyg ;iro under byggn;1d:
'1 jagare p~l 1,620 tons, av vi.llm två förv~intas J:vli.va Lln:liga för provtur
i slutet av inn evarande år; 2 u -båtar, som torclc bli'va tjiinstcl ugliga inom
den närmasto t iden; 2 kanonb~ttar på 1,676 tonc;, av;c,cdd't till skydd för
mi.ncrin gnxna vi d SLrrabaja.
(Marine H.undschau, juni 1926 ).

Italien.
Mi.n fartygcn »Legnano» och »Duraz zo» h av'' l öp1t av stapeln undee
maj m~mad, den första' i rl.nLona, elen andr-a i. Ca.siJellamarc di Stabia.
Legn a no doplac erRr 700 tons, ä1· 60 m. lång och har en maskinstyrka
av 1,500 HK, so m bör gi va en im-t av Hi lmop. Bcstyclmin gen utgöres
av två 10 cm. Lanoner. Durazzo, vars cleplaccment iir 594 tons, skall
förses mecl tvci Dleselmot.orc1· på 350 liK och 200 m i nm·. F arten beräkna s bliva 10 lmop.
Två lyclmdc flygupp stigningar hava uiJö1-ts i Spczl a met1clst lGitapul.QJen »Cagnotti », uppställd pi'L kajen Lagora. 1\:at.apullen består av en
Vagn, som löpet.· pa e n 12 m. l å ng r~il.sbana. DlivL.r-aften ii1· en motor

-390för lwmpri mero.cl l uft, vi l h' n :\stadlwmmer en IlasLighet ÖYelsllgaud o
100 km. l timmf,'n . lVIeclelst de nna lwtapuit lmnn a flygplanen sl:nta
frän la n d eller Iat'lyg i vill\et viider som helst. E:atapttlten i1 r aYs~clLl
att uppsCill as pii lwngarf:1rtyget »l\Iirngl ia».
( L:1 B.evue l\1a.ritib1e, juni l9 2G) .
Italienslm flottans trigsöv ningar i so mmar försiggå i tre sl\L'l1cn
Yarav det :fö1·sta lltfö1cles i sl utet· av juni. Det andra si\.all vcrkst:illa~
i sl uLet al- j,uli och clet tredje i sl u tet av augusti. Den straicgish:a tön1t.
siittningen för det första sLeclet var synnedigen intressant ocl1 lil\nallo
mycket den plan, som tyska rtmiralstaben sa cles hava uppgjort fö1· bekämpande av den briUisl\a flott:m s numeriska överlägsenhet. Den bU
ell:c.r egna floLtan tmclcr befäl av amiral Slmonetti var v id lcrigsutbHYltet
delad, i det att en del l äg i Spezla och resten i P alermo. H ela ele n
röd a flottan 11mler ;un iral l\fola v:w koncentrerad i Macklalena dit »lu·igct» bröt 11t. Amiral Slmon.ctti hade i förutsättningen medeldats a lt
liet fanns skiU att antaga att elen 1·öcla flottan, som Ilade kun sliap om
fördeln in g-en av den blå flottan, omedc1bart skulle gå till sjöss och ~iil' a
strid m ed eneler a aY sjöstyrl,mna. lians llppgift var cHirför att sö ka
lioncentrera hela si n flotta p::L en given »rendez-vous»-plats p:\ siL ocilt
fltt han s sjöstyrkor lwclc största möj.liga sannolild1et att undvik a drn
röda flottan, Yill,endcra styrlian elensamma än sökte avsbirn,.
Dessa operationer väcka tanten p~L slagskcppstaMil,, clä cEirem ot
ital ie nsk il flottpolitilien efter kri get följ t »the mosquito school» oc h
lagt största viLt vid utveckli ngen av l ätta kryssare, jagare och u-bi:vb r .
Men det har aldrig dolts, att denna poEtik endast i1 r en eftergift Iiir
cle ekonomlsk:t fö1llilJlamlen och ej 1·cprcsentera.r Italien s verkliga ön::;l\cmäl, Yi llict cil' flit bllva förs ta sjömakten j Medelhavet.
(The Naval and l\1llitary Rccorcl den 14 juli 1926) .

Japan.
Om man Hr döma eftCl' cle beskdvningflr och foiog1·afler, som hit ti ll s vari t tillgiinglig;t, ;ir elen japanslm liryssarcn »F'm-ut al,a» f nJlstiindigt olil"l den normab e urop eiska och flm crikanska k1·yssn1typcn.
>>FuHcstaka», som ~ir nv ungeLir samma storl el' som »EnlelJll'i se», tonic
l1ava en bestyclming n,- ~ee~ 7,5 eller 8 in. ],an on c1·, alla upp ,;LLJJ<ia
midskepps i cnkcltorn. Hilligenom mins],as risken att al" clt enda
l~'clmt sLott FL f altygets sldcl."l-ciHle avse1 ärt nedsatt.

391Torpedtuberna iiro iivenledes o.nm-clnacle enligt ny metod. I stället
för de m1 :1ll mänt lwukliga trippeltlnbinerna iir Furutn,ke förseeld med
]2 enk la tuber lÖfJancl e pii tvärs[\epps giiende rcils, V:lrigenom torpcdern::t
Jwnn a avfyras antingen ;vlla frän sa mma sicla eller ocks~L några om
styrb ord och några om babord sa mtidigt. Aven med avseende pä
a nordnanclct flV torpedtubcum har säluncla lmnstrulitören beaktat fördelen av att1 e j hava för »män ga ägg i en Jwrg».
ICryssmen har 4 slmrstenar, gnlppcl·acle på ungefcir samma sii.tt som
å bri ttiska s.lngsl,eppet »vVarsplte», »Furutal\a» iir ~.ven förseeld med en
sl ags tornmast. (The Naval and MiUt:n'y Hccord ele n 30 j,uni 1926).

Lettland.
Den lettislca 11-hiiten »l1onis» har löpt av s[.apeln elen 2 jl\li i
Nantes ä »Chantiers de la Loile» l nänrmo av staelens civila och militära
m yncligl1eLer; konternmir-al cl'Adhemar de G1·ansf1c, representant för
sjöminlstet'n; l\I. Fclclmans, Lettlands minister i Paris ; genera'l Raclz ing
högst e befäl havale öl-er lettiska kri.gsmaktcn; greve I\:eysedlng, chef
f ör l ettislm flottan, samt milngn uWincl slm marinattachecr.
stapellöpningen försiggicl\ utan missöde. Aml1·al d'Adhemar de
Gr ansac övediimnade till geneml Raclzing lwmmenclörstecknet av Hed ersl egionen.
Ronis ~ir de11 stö1·sta av dc ivi1 sys konb å t ar, som bestcill clcs 1924 hos
»Chant lers dc la Loi1·c». Dc äro lmnstru.cmcle av M. Simonot och hava
ett deplacement av 400 tons. Dc ~iw 5:i m. långa och 4,G m. breda
samt först'dcln med sa mma Dieselmotorer som de fransLa u-bäLarne :w
Sirene-typ. Farten skall överstiga 14 linop i ytitigc och uppgå 'tilJ. 9
lmop i unde1TatLensElge. Ald.ionsrfldien sli<1ll vara l ,GOO i ytihig•c. Bestyck n ingen utgönes a1· en 7G mm. lufLdrn ska non ocl1 sex 45 cm. torpedtuber, varav l.)Tct rörli ga . Brsått ning·slistan upptager 3 officerare och
31 m an.
Un eler elen lysande motta g ning·, so m iigrle r u m efl.cr sLapelnöpningen,
framhöllo l\I. Guichanl som 1·e]nescntant fiir »Cilantl01·s de la Lol1c, iVI.
Feldmans och l\I. licynald, senator, cle bcmöclantlcn, som Lettland gjort
för att öka sina försvarsl\l·af'~er.
Mac:i ncn ii r uml ersliiJJ d fÖlBI' arsmlnisteriet ocll hal' general Ra tzing
som l1ögste chef.
Tidskrift i Sjö~·iiscndct.
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-392För närvara nde är emlas t en k anonbäi') , f. el. tysk, i tj~.nst, men
nH1xinen förfogar över den gamh1 ar senale n i Libau, lnl'ltbcfäslnin gaLna
och min eringsanordnin garna sa mt h ar en unclerofiice1 sskola i Liba11.
P ersonalen utgöres av e tt fyrtiotal officcrccre och GOO man, Yilli:t
till stor del tiUhö1·t den gamla ryslm mar i nen. Sj,öförsv m et lcomm rr
i nom li:mt att föLstäl'l,as genom intriicl e i tjiinst av ett ganslm stOJt
antr\1 fl ygb åtar., tv:"t n-biHar och två minsvepbittar, villm alla äro nnJ.eJ'
(Le Temps el en 3 juli 192G) .
byggn ad i Fu:mhilrc.

Spanien.
Enllgt uppgift i »The l"aval and iVIilitary Heund » den lG jm1i 1921i
uppn ådde elen i Cal'tagcnn. byggda span oht Jlottilj,lcdaren »C hurru ca»
pä sin Jlrovtur elen 14 sis llidnc april en högsta fart av 39,1G knop oe;lt
en medeHart av 37,64 Jmop uneler 4 timmar.
Chu.rrue;as cleplac€ment är 1,650 t ons, längel 320 ft, bredel 31 ft
9 1/ 2 i n. , dj upgående 10 ft G in., maslönstyrlm 42., 000 HK, bestycknin g:
fem 4,7 in. kanoner, en 3 in. luftvärnskanon, två 21 in. trippelrtorpccltuber och två sjunlrminkastarc.
Dessa sjögående egenskaper äro mycket goda p ~t gruncl av det h öga
och långa förslreppet.

Tyskland.
P iL örlogsvarvet i WilhelmsiMven löpte hc nya jaga1e av s tapel n
el en lG j,uli.. J agaren »W 103» döptes till »Secacllcr», »W 10'1» t ill
»Greif» och »vV 105» tjll »iclbatros». Dessa båtar ilro av s:unma t yp
so m jagaren »lVIön'C»0 vill,en löp te av stapeln den 4 sis llidne mars, men
äro förseelda med en del fö1·bättrin gar.
(Dcutsche J\Ugemeine Zeitung elen 1G juli lJJG) .

') F. d. tyslm »Minensuche1· M G8» (Utr . avcl :s anm .).

