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Minnesteckningar. 
Upplästa vid Kungl. örlogsmannasällskapets högtidsdag 
den 15 november 1949. 

Sven Josef Nordgren•=•). 
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Efter en kortare lids 5jukdom avled i Stockholm den 
20 j u ni 19-±9 inspektören för torpedvapnet, kommendören 
vid floltan Sven Josef ~ordgren. Han var född i Gävle 
den 15 maj 1895 och hade således vid sitt frånfälle nyss 
fyllt 5-± år. lians föräldrar voro skeppshandlaren Anders 
Nordgren och hans hustru Katie Lovisa Elisabeth 'Vid:
sell. Sedan år 1936 tillhörde han Kungl. örlogsmanna
sällskapet 

Hedan under skoltiden i Gävle visade Sven Nordgr~n 
ett stort intresse för livet till sjöss. Under somrarna 1907 
-10 tjänstgjorde han å ångfartyget Gevalia från hemsta
den under r esor till bl a finska och engelska hamnar. Åren 
1911 och 1912 delog han med mycket goda vitsord i de 
av fil. lic. Sven Grenander, på den tiden anordnade myc
k et populära praktiska kurserna i elementär navigation 
och sjömanskap å yachten Marina, varvid expeditionerna 
omfattade även tyska och danska farvatten. 

Efter att 1913 ha avlagt studentexamen i Gävle an
togs Nordgren samma år som kadett vid sjökrigsskolan 
som den främste i sin kurs. Denna ställning bibehöll han 
skolan ut och blev fänrik 1916 med placering å Stockholms 
station. 

Sin första tjänstgöring som officer fullgjorde N . å 
pansarskeppet Oscar II, och deltog i delta fartygs expe
dition till Åland 1918. Samma år utnämndes han till löj t-

o) Minnesteckningen är författad av ledamoten Simonsson. 

T idskrift i Sjöväsendct. 5 
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nant och tjänstgjorde å jagare till 1920 då han blev ka

dettofficer vid sjökrigsskolan. Under denna tjänstgöring 

deltog han i långresa med pansarkryssaren Fylgia samt 

bl a i två sommarresor med pansarskeppet Dristigheten 

och en sommarresa med Fylgia samt tjänstgjorde på sjö

krigsskolavdclningen. Vintern 1922- 23 genomgick. han 

sjökrigshögskolans allmänna kurs. 

Efter tjänstgöringen som kadettofficer följde kom

mendering å jagare och som fartygschef å torpedbåt samt 

vintern 1924--25 kommendering till allmän högre kurs 

vid sjökrigshögskolan. l och med denna utbildning till 

stabsofficer hade N. funnit sitt verksamhetsfält. I-lans 

fortsatta arbete kom nämligen praktiskt taget, med un

dantag av vissa sjökommenderingar, att falla helt inom 

stabstjänstens område. Åren 1925-3~1 tjänstgjorde han 

bl a som kommenderad officer i marinstaben, såsom ad

jutant i sjöförsvarets kommandoexpedition och vid. sjö

krigshögskolan, som flaggadjutant å vintercskadrar,. Jakl

flollilj och ubåtsflottilj, spaningsavdelningar och signal

skola samt såsom adjulant hos stalionsbefälhavare och 

varvschef i Karlskrona. X. befordrades 1928 till kapten. 

överflyttad till Karlskrona station 1926 var han, ut

över vad som framgår av nyssnämnda befattningar, sjö

kommenderad vintern 1929-30 på långresa ombord ~l. 

pansarskeppet Oscar Il, där han då tjänstgjorde som 

äldste kadettofficer. 
Efter att 1934--35 ha varit fartygschef å jagarna Si

aurd och Ehrensköld återflyttades han sistnämnda år till 

Stockholms station, och tjänstgjorde i marinstaben där 

han 1935-37 var bl a marinassistent i kommerskollegium. 

Åren 1936-41 var han, vid sidan av sin övriga tjänstgö

ring, lärare i marinorganisationslära och stabstjänst vid 

sj ökrigshögskolan. 
När N. 1937 överflyttades från marinstaben till den då 

nyinrättade försvarsstaben, var han sedan ett år tillbaka 

kommenderad såsom marinattache vid beskickningarna i 
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Helsingfors, Higa, Tallin och Kaunas. Denna befattning, 

som han uppehöll ~inda till sommaren 19-10, fångade starkt 

hans intresse. Den passade väl hans livliga intellekt, hans 

kunskaper i främmande spd1k och hans stora förmåga 

att på etl angenämt och otvunget sätt umgås med män

niskor. Hans upplevelser under denna tjänst voro många 

och skiflande, icke minst från den tid då dc stora för

ändringarna skedde i dc baltiska staterna efter anch·a 

världskrigets utbrott. Under denna tjänslgöring hade N. 

1938 befordrats till kommendörkaplen av 2 gr. 

Vnder åren 19-10- 41 -- han utnämndes sistnämnda 

år till kommendörkapten av l gr. - var :N. divisionschef 

å jagardivision och samtidigt fartygschef å jagar en Klas 

Horn samt blev under hösten Hl-11 chef för det s k jagar

kommandot, vilket bildades efter jagarolyckan vid Märs 

garn i september samma år. Därefter tillträdd e han 

stabschefsbefallningen vid ostkustens marindistrikt, vari 

han kvarstod till 1043. Utnämnd till kommendör 19,14 

tj änstgjorde han som chef för göteborgseskadern till 19-15, 

som flaggkapten hos chefen för kustflottan 19-15-46 samt 

såsom chef för norrlandskustens marindistrikt 19-±6- 47 

och som chef för stockholmseskadern 19-17--18. 

Efter en kortare kommendering i marinstaben blev ~. 

på hösten 1948 inspektör för torpedvapnet och samtidigt 

chef för skolavdelningen . När ~. lämnade denna avdel

ning i mars 1949 och därmed sitt sista befäl till sjöss för 

att odelat ägna sig åt sin inspektörstjänst, kunde h an ri.ik

na sig till de då levande svenska sjöofficerare, vilka hade 

det största antalet sjömånader å flottans fartyg bakom 

sig. Någon längre tid blev det honom emellertid därefter 

icke förunnat att verka, på grund av hans, mänskligt alt 

döma, alltför tidigt inträffade frånfälle. 

Med Sven Nordgren bortgick en kunnig och för sill 

Yrke varmt intresserad sjöofficer, en man, som för sin 

rättrådighet, öppenhet och ärlighet och sitt hurtiga väsen 
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var varml uppburen bland kanuater och vänner och son1 

lämnade ett storl tomrmn efter sig. 
Som närmast sörjande stodo vid hans bår maka, född 

Brodin, två söner, dotter och måg samt moder och syskon. 

Samuel Lindstedt':'). 
Med Sam Lindstedt bortgick en inom vida kretsar, så

väl militära smn civila, känd od1 uppskattad man. Efter 
en relativt kort sjukdom, som torde kommit oväntat för 
såväl hans anhöriga som hans många vänner, avled Lind

stedt den 14 september 1949. 
Lindstedt var son till den framslående matematikern, 

presidenten i Försäkringsrådet Anders Lindstedt och han~ 
rnaka Ebba Pettersson och föddes i Dorpat den 13 maJ 
1880. De yttr e konturerna av hans livsgärning framgå av 

följande. 
Efter med glans genomgången kadettutbildning i den 

dåvarande sexåriga sjökrigsskolan utnämndes Lindstedt 
till underlöjtnant vid flottan år 1901. Det var under en 
kraftig uppgångsperiod för sjöförsvaret som Lindstedt för
värvade sina officersgaloner, och avancemanget gick raskt 
till följd av den väsentliga utökning av sjöofficerskåren, 
som örlogsflottans utbyggnad förde med sig. Redan efter 
två år, d v s år 1903, blev sålunda Lindstedl jämte samt
liga kurskamrater löjtnant. Med sin u tpräglade fallenhet 
för studier, särskilt inom del matematiska området, äg
nade sig Lindstedt tidigt 1ned stor energi åt sin fortsatta 
utbildning för att väl hereda sig för sitt kall som sjöofficer. 

Under åren 1903--1906 genomgick han sålunda såväl 
första som andra årskursen av fackskolan för elektrotek
nik vid tekniska högskolan och avlade dessutom. år 1906 
navigationsföreståndareexamcn. Därefter fortsattes de tco-

*) Minnesteckningen är författad av h edersledamoten Bjurner. 
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re tiska sturlierna vid den då för alla elever gemensamma 
tvååriga Sjökdgshögskolan åren 1906-1908. Han utgick 
därifrån som primus med mycket höga betyg. 

Av sjökommenderingar under denna tid kunna näm
nas långresan till Madeira, Västindien, Norra Sydamcrika 
m fl platser 1902- 0:3 med korvetten Freja, tjänstgöring 
på åtskilliga pansarbåtar (pansarskepp) samt 190G ptt 
chefsfartyget Droil. 

Redan år 1910 utnämndes Lindstedt liksom hela 1901 
års officerskurs !ill kapten, d v s efter endast nio års offi
cerstjänstgöring. Inom parentes kan nämnas, att samt
liga vm·o i tur till kaptener redan år 1909, men ansågs 
d et lämpligt, mf1 hän da m cd h än syn ii ll den l å n gsa m ma re 
befordringstakten vid armen, att utsträcka tiden som su
balternofficerare till nio år. 

Ar 1912 skördade Lindstedt frukterna av sin tidigDrc 
grundliga utbildning i matemaliska och tekniska ämnen. 
Detta år förordnades han nämligen till lärare i naviga
tion, trigonometri och sjömätning vid sjökrigsskolan, ett 
förordnande, som räckte till 1918 års utgång. På hösten 
samma fn· förordnades Lindstcdt till lärare i navigation 
vid Sjökrigshögskolan. Denna tjänstgöring blev dock av 
kort varaktighet, enär han samma år i december över
gick till civil verksamhet. Under somrarna åren 1912-
1918 var Linds te d t kommenderad som navigeringsofficer 
och lärare för sjökadetterna, i nJlmänhet på pansarkrys
sm·en Fylgia. I övrigt hade han under dessa tu· sin tjänst
göring förlagd till Marinförvaltningen. För sina förljänster 
under den tid Lindstedt varit i aktiv tjänst utnämndes 
han efter avskedstagandet till kommendörkapten i mari
n en år 1920. 

Lindslcdts civila verksamhet omspänner en tidrymd 
av ej mindre än 28 år nämjigen dels som verkställande 
direktör i Civilstatens änke- och pupillkassa åren 1918-
37, dels efter denna kassas upphörande som direktör för 
Sta tens Pensionsanstalt åren 1937-15. Jämsides härmed 



G4 

anföl'lroddcs Lindstedt ålskilliga försäkringst:kniska sak-
l t d · a . Han var salmHla bl a kunniguppdrag oc 1 u re mn,at. . . . , 

1f"' l för fo1l·sl ' olans pcnswnssakkunmgc av 1942, 
on oran<. e """ '" . .o • ·ll i 19-!3 års 
i lärarJ1Cnsionssakkumugc av sam1na di oc o 

· 1 d t 19-:U ars pen-järnvägspcnsionsnlrcdmng samt .. c amo av _.... d, 
sionsutredning. Det bör även nanma:, att ~lan fotfalla. re 

. c· 'l t t . :· ]' C- ocll }JUIJlllkassas vctl'--Jllinnessknflen » 1v1 s a ens an'- . , 
samhet 1826- 1926» och åren 1925- 30 redigerade den D)a 
upplagan av »Uppfinningarnas bok». 

Dc ovan anförda dala ge emellertid endast .?n .canty-
.. · Q Det bör har 1 ram-dan onl mannen hakonl garnm~en. .. .. . .. . a" 

hållas, att Lindstcdt förstod alt ~Jå et~ - fornam:rgt. s~t~ ,5o
ra sin rika matematiska hegåvmng galla~ld~ l pr al'"ltk.en. 
Som lärare i sjökrigsskolan gjorde han sig Jcke blott. lCS
pcklcrad. genom silt klara huvud, sin _snabba upp~attnmgs-
f... o g'l ()'']l sl'l. + lig·hct i undervisnmgen utan aven om-onna , ._ · '" '" '" . .. · l h 
lyck l I)å grund av sitt på samma gång_ -~al~~Jga oc l c-

o .. d fhccrarc som slämda uppträdande. lVIanga aro e S]OO . , 
. l l t l· ld till honom för de ge<.hgna kunsk::t-stå 1 tac;:,san11e ss"u . . .. . . . ,, _ 

per han förstod att bibringa sma elever och for det exem 

pcl han var för dem. .. 
Ehuru livligt intresserad av sjöof~icer~~1s ?Tkc fick 

Lindsted t givelvis ännu större använ_dnn~g for sma .~l~~.t~
maliska kunskaper i sin civila gärnmg ~~lom det f~t:a:'"
ringstckniska området. Han n edlade har .clt. enetgisl~~ 
l .. gt värderat och fruktbringande arhete. Lmdst~.dts ~l u': 
1 0 ~ .. "ol 1 t'll .· ratt saval lighe t och goda omdome kom sa u n<. a l sn:. 
inom de militära som dc civila verksamhetsfalten. 

Ledamot av örlogsmannas~illskal~et blev han r.~da~~ 
191-1 vid endast 3-1 års ålder, en ulmarkelse, som salla, 
kommer någon till del vid så unga år. . 

Sam Lindstedt var en framstående pet:sonllghct, .. en 
d l vänsäll kamrat och man-channerande Inan , en go oc l . c • • .. 

· ·]" rl' · ts Sl.ll tidiga övcrgang LJll Cl'Vll verksamhet holl n1s'-a. lOc ~ o ... ·l .... _ 
han lroget fast vid sina kamrater fran s)okadell- oc l S]O 
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officerstiden och utövade jämte sin maka en storartad 
gästfrihet i deras hem. 

Den bortgångne var sedan 1906 i ett mycket lyckligt 
och harmoniskt äktenskap förenad med makan Anna Ma
ria, född I-Iusberg, som nu är den närmast sörjande. Hon 
ä r dalter till framlidne byråchefen Carl Axel Husberg och 
hans likaledes framlidna maka Marie-Louise von Scheele. 

Melcher Henrik Fredrik Falkenberg•=•). 

Den 17 december 1948 avled f d majoren vid Göla 
livgarde friherre Melcher Henrik Fredrik Falkenberg. 

Falkenberg föddes den 26 mars 1869 i Västerås. I-lans 
föräldrar voro översten och sekundchefen för Lifregcmen
tcts Grcnadier Corps samt dennes maka Charlotta Eleo
nora Silfverstolpe. Sedan han redan vid sex års ålder 
förlorat sin fader, uppfostrades han av sin moder, till en 
början i sin morfaders, landshövdingen i Västerås län 
Fredrik Olto Silfverstolpes hem. Hans moder flyttade se
dermera till Stockholm, där han genomgick Ny:::t elemen
tarskolan och avlade studentexamen. 

Han hade såsom helt ung gärna önskat att bliva sjö
officer men avstod härifrån på grund av den motvilja, 
som en inom moderns släkt inträffad olyckshändelse hos 
henne alstrat mot sjön. Det var då naturligt, att han så
som son till en militär och ättling av en gammal svensk 
krigarsläkt valde att gå in vid arnH~n. Han blev således 
1889 vol011är vid den kår, som förts av hans fader, men 
utnämn(lcs efter fullgjord officersutbildning år 1891 till 
undcrlöj tnant vid dåvarande Andra lifgardet, sedermera 
Göta livgarde. Hans militära bana var sedermera under 
hela dess lopp knuten till detta regemente, där han utför
de sin ungdoms och mannaålders huvudsakliga gärning 

*) Minnesteckningen är författad av ledamoten A. W. Lindgren. 
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och vars indragning, då delsamma i sin dåvarande form 

blev ett offer fö1· 1925 års nedrustning, var honom s~tsom 

varm försvarsvän en källa till mycken grämelse. 

Sin ungdoms tillgivenhel för sjömansyrket och flot

tan blev han emellertid även efter sitt inr~ide vid armen 

trogen, och denna tillgivenhel tog sig ett första uttryck 

uti födallande av en 1896 och 1898 utgiven liten skrift 

»Xt1gra ord om Svenska Flottan, iilHignade s lamsolda len 

och den värnpliklige». Han ansåg nämligen, alt en orien

tering om systervapnet var för en soldat önsklig. Själv 

lyckades Falkenberg under sommaren H)01 till sin glädje 

erhålla tillstånd att under tre veckor ombord å pansar

båten Xionl följa kusteskaderns övningar, en kommende

ring, som v~il kan anses såsom en tidig föreg~mgare Lill 

numera brukliga officersutbyten mellan dc tre försvars

grenarna. Efter denna kommendering och med anledning 

av silt vid olilu tillfällen visade intresse för sjövapnet 

valdes han den 8/ 10 1902 till korresponderande ledamot 

av Kungl. ödogsmannasällskapet, vilket väl torde få an

ses sasom ett ovanligt erkännande åt en ung gardeslöjt

nanl. Han uppskattade också personligen delsamma högl. 

Han skulle emellertid under sin militära bana ännu 

en gång komma i nära kontakt och samarbete med flottan, 

då han vid första världskrigets slutskede under Ålands

expeditionen var chef för den bataljon av Göta livgarde, 

som ingick i den år 1918 till Åland utsända truppavdel

nin<ren från armen och som med stöd av kustflottan hade 
b 

att fylla en viktig uppgift. Falkenberg fick därunder 

vänner bland de för en återförening med Sverige arbe

tand e ledande männen på Åland. 

Det är naturligt, att en man m ed så utpräglad verk

samhelslust förutom sina rent yrkesmässiga uppgifter, ~i ven 

skulle finna tid och intresse för andra uppdrag. Hedan 

den 11/5 1906 tog Falkenberg för elt år avsked med till

stånd att kvarstå utan lön i regementet för att tillträda 

en anställning i Slockholm. Han återint rädde efter etl 
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ar i tjäns t vid regementet. Cnde1· <1rens lopp tillkommo 

andra förtroendeuppdrag. Sålunda var han från HJ12 

ordförande i styrelsen för AB Strand Hotell i Stockholm, 

1916- 25 revisor i Mälarprovinsernas bank, 1919-1936 r e

visor i Paul U. Bergströms AB, från 1925 revisor i AB Nv

m ans verksläder samt 192:3- 36 revisor i AB Uppsala 

Gum mifabrik. 

Falkenbergs kärasic sysselsättning under hans äldre 

dagar blev sl~iktforskning, vanid han givcevis sbi.rskilt äg

nade sig åt alt utreda sin egen vill ulg1·enadc ätts och dess 

medlemmars öden genom tiderna. lian ned lade härvid 

ett omfattande arbete, gjorde flerfaldiga 1·esor och idkade 

trägna sludier i arkiv och kvrkoböcker. Såsom rc.'-'.ultat 

utgav han bland annal ~u· 1037 den Falkenbergska ~;läkt

bok en, en utförlig, omsorgsfull och säkert så långt möjligt 

tillförlitlig släktkrönika över ätten Falkenbergs samtliga 

grenar. Han var en av initiativlagarna och en drivande 

kraft vid stiftande av den Fall'cnhergska släktföreningcn. 

Personligen var Falkenberg en enkel, rättfram och 

flä rdfri man, en pålitlig och svekfri kamrat och en god 

och trofast v~in för den som erh{lllit hans vänskap. Han 

sade alllid sin mening öppcl och uh1n tvekan, även om 

den kunde vara mindre behaglig för åhöraren. Han var 

alltid redo alt efter förmåga bistå mcdmänniskoi" och upp

offrad e d<'\ gärna utan tanke på bcsvä1· tid och kmflc r. 

Falkenberg var tre gånger gift, sörjes närmast av ef

terlevande maka i sitt :3 :dje iiklenskap samt fna barn 

i sitt andra äktenskap, av Yilka sonen Didrik Ax~l HenriL 

är affärsman, sonen Conrad Erjk Melcher kaplen vid flot

tan , dottern Elsa Ma1·ia stiftsjungfru och sömnads!är~

rinna samt dottern Anna är gift med majoren vid Gotlands. 

artillerikår Eric Lindgren. 
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Georg Ahlgren'='). 

Efter en k ort tids sjukdom avled f d översten Georg 

Ahlgren i Malmö den 9 juni 1949. 

Georg Ahlgren var född i Landskrona å r 1863: fö räld

rarna voro kyrkoherde Gör an Ahlgren och Frcderique 

Böklin. Efter mogenhetsexamen i Hälsingborg 1881 blev 

han officersvolontär och fick sin förs ta fullmakt som Ull

derlöjtnant vid Kungl. Södra skånska infanteriregemen

tet 1882, vid vill.;:et regemente han utnämndes till löj t

nant 1892. Efter tjänstgöring vid Bayerska Infantrie-Leib

regiment i Mi_inchen 1894 och vid 1. danska infanterirege

mente t i Köpenhamn 1897 blev ban kapten 1901 . Han 

innehade förordnande vid generalstaben 1907 och blev 

1009 m ajor vid Kun gl Karlskrona grenadjärregemente. År 

1911- 1914 b eklädde han befattningen såsom militäratla

chc i Köpenham n o<..:h Kristiania. År 1913 utn ~imndes han 

till överstelöjtnant vid Kungl Karlskrona grenadjärrege

mente samt tre år senare till överste på reservstaL 

Efter avgången från aktiv stat ägnade sig Ahlgren 

hl a åt diplomatisk ljänst och innehade åren 1917- 1920 

befattningen såsom legationsråd vid beskickningen i Kons

tantinapel och fungerade därvid under ett år jämväl så

som charge d 'affaires. 

Under sin tjänstetid i Karlskrona kallades Ahlgren 

år 1915 till korresponderande ledamot av Kungl örlogs

mannasällskapet 

A v trycket har Ahlgrcn utgivit »Anteckningar ur Söd

ra skånska infanleriregemcntels historia» samt »Japans 

härordning». 
Den bortgångne sörjes närmast av maka, född Flens

burg, samt sönerna Fredrik, övcrstelöj tnant, Stockholm, 

och Per, överste och chef för Kungl Skaraborgs pansar

regemente i Skövde. 

''') Minnesteckningen är författad av Sällskapets sek reterare. 

>>Cochino::olyckan>>. 

Några lärdomar icke endast tör ubåtspersonar 

Av kaptenen O. Rolling. 

Den 27 ~ugusti 19-19 förekom en notis i svenska pressen 

~tt en. amer1k ansk ubåt h ad e förolyckats under kryssning 

1 ark tiska farvatt en, varvid f lera man omkomma. 

Efter uppgifter, som framkommit i pressen, synes 

händelseförloppet ha varit följande. 

U~åten SS 3~.5 Cochino tillhörde ett fartygsförband, 

som l anmade uba tshasen X ew London i Connecticut re

dan den 11 juli 1949 för att förena sig med USA:s euro

peisl~a eskader under amiral Connelly. Man hade order 

att bedriva övningar tillsammans med engelska Home 

Fleet. Sedermera skulle färden för ubå tarnas del ut

sträckas nordvart i Atlanten och Ishavet, där man bl a 

avså g utföra vissa förbindelseprov. 

Efter ett kort besök i den engelska ubåtsbasen HMS 

~olph in, Fort Blockhouse, vid Portsmouth gingo de ame

nkan~ka ubåtarna ut i Atlanten den 12 augusti. 

Forbandet beslod av ubåtarna SS 422 Toro, SS 426 

T~sk, SS 435 Conwir samt den sedan förolyckade Cochino. 

Forhanc~.~chef var Captain Benson (med svenskt påbrå), 

v.~rs bcfalstecken blåste på Tusk. Ubåten stod under be

fal ~v Cdr \Vorthinton. Chef på Cochino var Lietn. Cdr 

~emtez . Denne lär jusl ha stått i b egrepp att övergå 

1 r eserven efter avlagd juridisk examen och hade erhålli t 

Pl~t~ ~.New Yorkrför vidareutbildning till advokat. \'arje 

uba l fonle fyra h.omO och en ingenjör. En läkare fanns 

~annoli~ct på flottiljchcfsfartygel. Besättningen uppgick 

;.otalt till 81 man på var je ubåt. Dessa tillhörde san;ma 

1 
a~·tygsldass och voro byggda mot slutet av eller efter 

Kngel. Ubåtarnas depl var 1525 ton, längden 95 m och 
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Bild l. SS 345 stapelavlc·pning 1945. 

farlen i marschläge c:a 20 knop. 'fusk och Cochino hade 
redan moderniserats och d~irvid erhållit snorkel sam ! 

ströml injeformat skrov. Dc b~Hla övriga buro ännu Lom 

av äldre konstrukt ion m:h hade 12,7 cm kanoner kvar 

pö däck. 

71 

\' id övningarna skulle ubåtsflolliljcn utsträcka Hir

(! en ganska långt nordvar t uneler vad man kallade »co ld 
wa tcr training ruaneuve rs» , varefler man i mitten av sept 

hade o rder att å lcrgå lill Portsmouih för en tids vila och 

rekreation. Senare skulle man återförena sig med övriga 
»United Slates ~aval Forces in European waters». 

Den 25 aug. bedrev gruppen Tusk och Cochino ge
mensamma övningar i u-läge någonslans mellan Xordkap 
och Spetsbergen, när· flottiljchefen plotsligjt erhöll rap
port medelst ttb ::l tarnas undervattenstelegraf at t brand 

bruti t ut på Cochino. Båda fartygen intogo marschläge 
och Tusk styrde upp mot haveristen. Del rådde hårl vä
der och sjön gick mycket hög. 

P å Cochino hade brand uppstått i aktra hälflen av 
batteriet, sannolikt på grund av kortslutning och cldövcr
slag. Orsaken framgår icke fullt klart av nu tillgångliga 
uppgifter, men enligt en teori skulle ubåten i den höga 
sj ön ha sökt använda sin snorkel för laddning och gång 
i u-låge. Härvid kan den automatiska avstängningsven
tilen i snorkelhuvudet ha kommit i olag. Denna ventil 
torde icke ha varit av flottörtyp utan ha manövrerals på 
elek trisk väg. Yatten har sedan runnit i n genom snorkel
luftröret och via ventilationsledningarna trängt fram till 
batteriet samt där orsakat kortslutning. 

Man synes i varje fall ha lyckats sluta till den vat
ten täta avdelning, där branden uppståll, för all söka 

kväva elden. Detta har emellertid ej lyckats tillräckligt 
snabbt, varför man försökt komma åt maximalströmbry
tar en för att koppla ni den skadade ballcrihalvan och 

göra den strömlös. Strömbrytaren har tydligen befunnit 

sig i batterirummet och ej varit f järrmanövrerad. Några 
frivilliga med en officer i spetsen har då trängt in i balle

rirummct när dören öppnades. Men då frisk luft därvid 
strömmat in till eldhärden har branden åter flammat upp. 
Sam tidigt synes en explosion ha inträffat, som kom de i 
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rummet befintliga männen att tränga sig akteröver och 
som också brände några av dessa svårt. 

Orsaken till denna explosion kan ha varit alt ma n 
tidigare hållit på med att ladda batteriet och att baUer i
fläktarna redan hunnit stoppas för att underlätta elden s 
kvävande. Den vid laddningen bildade gasen har genom 
tillskottet av den inströmmande friska luften, när dörren 
öppnades, nått det kritiska explosiva Lbndningsförhå1-
landet. Därpå bar elden ökat och en explosion har skcll . 
I rummet förvarad mmnunition kan också ha bidrag i t 
därtill. 

En ~1sild som framskymtat är att den starka hettan 
från d en uppflammande eldhärden kan ha t'\.s tadkommil 
att e lt syrekärl spr ungit läck varigenom syrgas strömma t 
ut fritt i rummet. Detta skulle i så fall ha inneburit a it 
ubåtens syrgasförråd delvis varit placerat i ett baUerirum, 
vilket ton:e varit mindre sannolikt. En annan teori är 
att i stället någon av besättningens andningsapparater fö r 
individuell räddning från sjunken ubåt fallit ned i 
elden, som i sin tur sprängt den mindre syrgashchållare , 
som kan varit placerad i andningssäckcn. Därigenom 
skulle en mindre kvantitet syrgas ha strömmat ut med 
gasexplosion som följd. Senare inträffade mindre explo
sioner kunna tala för att denna teori vore riktig. Under 
den fortsatta branden kan nämligen elden i tur och ord
ning ha nått den ena efter den andra andningsapparaten .. 
Sådana kunna mycket väl ha varit förvarade i rummets 
övre delar, där personal torde ha haft sin tjänstgörings
plats. 

Efter explosionen hade dc brandskadade männen 
lyd::at s ta sig ut och rummet kunde åter tillslutas. När 
man skulle förbinda de skadade upptäckles att fartyget s 
sjukvårdsutrustning befann sig i själva brandrummet och 
att brännsårssalvor icke funnas tillgängliga på andra 
ställen i fartyget. Man begärde därför signalledes att 
Tusk, som nu kommit upp i närheten, skulle söka sänd a 
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över erforderlig materiel. I den hårda sjön var det ingen 
tanke på att borda Cochino. Tusk fick emellertid över ett 
kasttåg eller sköt över en raketlina. En gummibåt gjor
des klar med den begärda materielen, som surrades fast. 
Båten sattes i sjön och man lyckades från Cochino hala 
den ombord genom sjöarna utan större haverier. 

FC Cochino bedömde nu att flottiljchefen p å Tusk 
lämpligen borde få en mera detalj era d rapport om olyc
kan än vad som kunnat signaleras. Man borde också 
överenskomma, hur man skulle förfara i fortsätlningcn 
för att säkra ubåten. Eftersom gummibåten klarat sig 
ganska bra med läkemedlen bedömde man att det borde 
gå lika bra aH få den tillbaka till Tusk. En officer och 
den svårast brännskadade försågas med livvästar. Dc 
äntrade i båten, som halades ut. :\Tär d en kommit unge
fär halvvägs gick den runt i en sjö och d e båda ombord
varande kommo i vattnet. De höllo sig uppe i flytvästar
na och lvckadcs också ta sig fram. till Tusk, där man 
snabbt fick upp den ene av dem. Den andre - en civil 
mekaniker, som medföljde för att närvara vid vissa prov 
- slungades emellertid så hårt mot fartygssidan av en 
våg att han förlorade medvetandet. En man från Tusk 
hoppade då överbord och båda kunde sedan bärgas. 

Det återstod emellertid ännu flera upplevelser för 
besättningarna på de båda ubåtarna. 

Den medvetslöse mannen placerades på Tusks för
däck, där några man lossade hans kläder och satte igång 
m ed upplivningsförsök. Sjön gick fortfarande hög och 
fartyget rörde sig tungt i den grova sjön. Plötsligt kom
mer en ovanligt kraftig våg, som. spolar över ubåtens för
skepp och sköljer långt upp efter tornsidorna. Nästan 
allt folket på fördäck - 11 n1.an jämte den brännskadade 
och ännu medvetslöse mannen från Cochino - slungades 
överbord. Alla buro livvästar för att kunna vistas uppe 
på däcket där genom moderniseringen alla utstående de
lar rakats bort, som man annars kunnat gripa tag i. I 
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det iskalla vattnet förlorade snart den ene efter den an d
re medvetandet oc h den höga sjön spred de förolycka de 
över ett stort område. På Tusk vågade man inte sätta 
Låt i sjön för att ej riskera att förlora ännu mer folk. I 
ställel sökte man manövrera den tunga ubåten intill dc 
förolyckade, viikel redan i måttlig sjö skulle ha varit 
besvärligt. När man kom i närheten av någon förolycka (l 
fick vanligen en man hoppa överbord med sladd, varefler 
båda kunde halas upp. När den sist räddade, en officer, 
kommil ombord hade han legat i det iskalla vattnet u n
der mer än två tinnnar och under större delen av ticlen 
varit medvetslös av kylan. Trots att man gjorde ett fem
tiotal olika försök att komma intill dc medvetslösa mä n
nen lyckades man ej bärga mer än sex man. Dc övriga 
sex, bland dem den brännskadade, försvunno ur sikte. 

Medan räddningsarbetet pågick hade man på Cochino 
lyckals leonuna i kontakt med övriga brännskadade, som 
sökt sin tillflykt akterut under däck och där blivit avskilda 
från det övriga fartyget genom det tillslutna brandrum
met. Genom att passa på mellan sjöarna, som rullade 
över akterskeppet, lyckades några man till slut springa 
från tornet över däck till aktra däcksluckan där man 
hann komma ned. Männen medförde lämplig förbands
materiel, som sänts från Tusk, och de skadade fingo vård. 

Förbandschefen hade så småningom fått en mera 
detaljerad rapport om vad som_ inträffat genom den frå n 
Cochino översände officeren. Man beslöt att ubåtarna 
skulle söka angöra närmaste hamn, där de skadade kunde 
få bättre vård och där man i mera lugn skulle kunna un
dersöka uppkomna skador på Cochino. Man hade änn u 
icke lyckas släcka elden men hade kopplat ur den ska
dade balterihalvan. Av någon orsak hade emellertid n n 
även den ena dieselmotorn havererat. FC bedömde likväl 
att han skulle kunna föra sitt fartyg till Hammerfest m ed 
hjälp av den ännu oskadade andra maskinen. Tusk skulle 
fö lj a med för att bevaka Cochino om något skulle in-
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:Bild 2. Cochino i sitt rätta element. Bilden visar tornkonstruktionen 
före modernisering. 

träffa under färden - en åtgärd som senare skulle v1sa 
:sig var a välbetänkt. 

Rapport om den inträffade händelsen hade lämnats 
_per r adio till \Vashington och man hade redan erhållit 
tillstånd att besöka Norge, där myndigheterna alarmerats 
()Ch där hjälp ordnats. De båda ubåtarna satte sålunda 
igång med kurs mot Nordnorge. 

Det visade sig emellertid snart att man icke kunde 
bli herre över elden. I stället börja de den ena exposin
nen efter den andra höras från det stängda rummet på 
Cochino. Gas- och rökutvecklingen ökade också så att 
all onödig personal måste bege sig upp på däck. För en 
·del skedde utrymningen så snabbt att man ej hann få på 
sig tillräckligt med kläder och i den rådande låga tem
peraturen samt med sjöar, som ofta slogo över, visade det 
sig nödvändigt att söka få över så stor del av besättning
en som möjligt till Tusk. 

När man hade varit under gång ungefär 4 timmar 
()Ch FC Cochino redan trodde sig om att kunna få farty-

:!'idskri[l i S_iö1·iisrnricl. 6 
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get i hamn trots branden, inräffade emeller tid en krafti

gare explosion än förut. Denna måtte ha orsakat någon 

skada i skrovet, ty man observerade att vatten börjad P 

tränga in akterut. Därmed blev det nödvändigt aU snabbt 

söka få över folket till Tusk. Sjön Yar forrfarall(le hög 

och dcssnlom lwde mörkret nu fallit ptl.. Dc hftcla ubå

tanut styrde därför upp mot varandra stäv mol stäv, man 

fick över förtöjningsgods och fendertar och kunde göra 

fast dem för del lösa vid varandra. ~Ian försökte si:i.tta 

ut en landgång, men i den höga sjön, som kom de båda 

långa farlygen att röra sig i olakl, stod denna ena stun

den lodrätt och den andra på något annat s~1tt, som gjorde 

den praktiskt taget obrukbar. Dc flesta fi!1go våga 

språnget direkt från Cochinos höga back ned pf1 Tusk, 

när denna befann sig i himpligt hige. 1\Inn hyste far

hågor för dc skadade männen akterut och det blev Död

vändigt att transportera dessa förövcl' p<\ däck och sedan 

Jyfla över dem till Tusk. Under del räddningsarbetet på

gick började Cochinos akterskepp atl sjunka allt djupar e 

och överskeppningen måste påskyndas. ::\Tär sisle man 

kommit över visade det sig vara hög tid att kasta loss 

förtöjningarna. Knappt några minuter efterål reste sig 

den långa ubåtens förskepp i vädret och fartyget för

svann med aktern före i djupet. 

Tusk fortsatte under natten mo t ~orska kusten och 

inlöpte på morgonen följand e dag till Hammerfest dit 

senare också den norska ubåtsjagaren Kong Haakon VII 

styrde in för att såsom norska marinens representant bi

springa ubåten. Sedermera anlände med flyg den ame

rikanske marinattaclH~n, som m eddelade aU den am.eri

kanska jagaren DD 823 »Samuel B. Roberts» (depl 2400 

ton) redan med hög fart avgått från Plym.outh och skull e 

inträffa i hamnen följande dag. 

Unde1· tiden blevo dc svårast skadade omskötta p å 

lasarettet i Hammerfest och den norska befolkningen sam

lade in kläder m m för den personal från Cocbino, som 
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yid den hastiga ÖYerflytlningcn ej hunnit få mc<1 a.nna[ 

än det allra nödvändigaste. Kär jagaren anlänt överför

des 12 man av Cochinos besättning, som voro svårast ska

dade. Jagaren och Tusk lämnade IIammerfesl och styr·· 

dc via Tromsö till England och hemlandet. 

Dc svårnsl skadade - förste officeren och en sjuk

vårdare på Cochino - fingo kvarstanna en tid p~'\. lasa

rettet i Tromsö. De av jagaren till England överförda 

flögos SCllnrc till USA. Den 8 sept anlände Tusk till hem

JandeL med övriga av Cochinos besättning där de motto

gas av bl a Rear Admiral James Fife, Commander of 

submarines Allantic Fleet. Denne vltrade därvid »our 

muin hopc now is that vYe can find lw real cause of the 

explosion and prevent a rccurrence>.). 

A v den här lämnade skildringen från olyckan torde 

man kunna draga en del slutsatser och vissa ~rfarenhcter 

i allmänheL Däribland kan följande här nämnas. 
~,... . o 

Å J ans len p a en modern ubåt kräv et· stor teknisk 

skicklighet av personalen. Genom ubåtens konstruktion 

kan man bli h'ungen stänga av någon del av hå ten, vari

genom delar av besätlningen kunna bli helt isolerade 

från varandra utan möjlighet till bistånd utifrån. Detta 

inträffar oftast i u-läge men kan även förekomma i 

marschläge som i här relaterade fall. Ubå tspcrsonal 

måste därför vara väl förtrogen icke endast med den 

speciella detalj, som handhaves i striden, utan ocksi'l med 

fartygens allmänna konstruktion i alla rum. Ä ven yngre 

l~~uma ofta bli tvungna ingripa på eget initiativ för alt 

torebygga en katastrof. 

.. ~Jbåten besiller stor uthållighet till sj öss. Det gäller 

darfor att besättningen redan under enkla fredsförhållan

den får tillräcklig vana att under lång tid vistas ombord. 

~etta sker b~isl genom att fartygen sändas ut på längre 

farder. till sjöss, vilka därvid böra utsträckas till avlägs

n_~re farvatten. Därmed kunna möjlighelerna att upp

ratthålla nödvändig förbindelse prövas samtidigt som 
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Bild av Cochinos torn efter mo!lernisering. Märk kupolen aY 

plexiglas över VO plats. 

personalen får viss omvi.i.xli ng i den pressande ubåts
tjänsten i begränsade farvallen. Av dc amerikanska ub[l
tarnas övningsprogram, säsom man kan utläsa del ur till
gängliga officiella uppgifie1·, framgå r a t t dc bedrev o öv
ningar skilda från hasen under flera månader, vilket 
torde vara av slorl v~il'(lc för utbildningen. 

Ubålcn torde numera komma alt uppträda i u-läge 
mera än förr, Det ~i. r giveh·is därför av slor bclydelsc 
att man kan handha den i uläge. Men del är fortfarande 
också viktigt att sjömanskickligheten och uppträdandel 
under gång i marsehlågc icke försummas. Hcdan i smul 

Bild 3. Tusk arrhinder till Groton med överlevande från Cochino. 
Observera det rena fördäcket där sjöarna obehindrat kunna sl:l över. 



sjö ar en ubåt sYtn· att manövrera. Alt genomföra en 

bärgningsmanöver eller att överbringa t ex en kn:,;lpåse 

mellan ubåtar i SYår sjögång fordrar mycken Övning. un

der den här skildrade olyckan kunde h~ilften av dc över

bordgångna icke bärgas på grund av den rådande sjö

gången. En god utbildning i sjömanskap erhålles bäst 

genom att ub i fredstid beredas tillfä11e att manÖYrera 

i marschläge till sjöss under hårt väder och därunder fa 

utföra lämpliga manöverövningar. 

En modern ubåt saknar alla utslående delar ptl skro

vet för att söka minska vattenmotståndet och därmed öka 

farten i u-läge. Detta medför större risker ~in förr för 

personalen, när denna tvingas vislas på däck. Man måste 

dä1för se till atl besättningen får tillr~iddig vana att 

uppehålla sig på däck så att om arbete kråYes man vcl 

hur man b~'lde i sjögtmg och mörker skall bete sig ocb 

hittar. Delta kan ske genom alt man i fredstid Yänjcr 

besättningen aU arbeta där även till sjöss, n~ir alla nödiga 

försiktighetsåtgärder kunna vidtagas eller lugnare för

hållanden råder än då en olycka inträffat. 

All ubåtspersonal genomgår visserligen utbildning i 

räddning från sjunken ubåt och erhöJler dänned slörrc 

vana än andra kategorier att röra sig i vailen. Ubåtens 

låga fribord gör ocksft att man vid t ex bårgning av före

mål kan tvingas gå utombords eller i varje fall mf1ste ar

beta till h~ilfien i Yalien. Det i.-ix därför av betydelse att 

personalen besitlcr valtenvana och god simskickligheL 

vilket bäst erhålles genom regelbundet bedrivna simöY

ningar. 
På Cochino måste svåt't brända män lämnas all klara 

sig själva. Det är därför lämpligt alt all personal er

håller utbildning i sjukvi'n·dstjänst och att ändamf1iscnlig 

materiel ständigt finnes ulpla t.:erad i dc olika avdelningar 

av ubåten, som kunna bli isolerade från varandt·a. På 

båtar av mindre storlek kan normalt icke plats beredas 

för speciell sjukvftrdspcrsonal. På varje uh<''tl bör cmd-
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lertid någon finnas som erhållit utbildning både i att be

döm a ofta förekommande sjukdomssymptom och att rätt 

utnytlja den ombord befintliga, ganska rikhaltiga sjuk

vårdsutrustningen. 

Genom alt uh[ttcn oflasl upplr~ider enskilt och av 

utrymmcssk~il icke kan medföra någon större mängd er

sättnings- och reparationsmateriel sättes vid inträffade 

haverier personalen ofla på hårda prov. Personliot ini-
. . l "' 

tiahv oc 1 slor uppfinningsrikedom, när det gäller att 

snabbt avhjälpa skador, äro därför värdefulla egenska

per som böra uppammas hos ubåismannen. En succes

sivt stegrad utbildning i haveri- oeh skyddstjänst torde 

vara bästa medlet härför och bidrar till att besättningar

na lära sig lila på sig själva och att få förtroende för far

tyget. I det moderna kriget är skillnaden mellan far

tygsmotståndare kanske rent tekniskt sett ej så stor. Det 

kommer därför mera an pi\ personalen on1 man vinner 

seger i en tvekamp. Att efter siriden kunna föra även 

ett mindre fartyg i hamn blir för en liten nation med be

gränsade reparalions- och nvhvomladsmöJ'lioheter ocl~S'0l . .- ..... 5o ;:, \... c 

av mycket stort värde. 

Man får hoppas att den amerikanske amiralens ut

lovade undersökningar om olyckans orsaker åtminstone 

delvis kunde komma till andra sjöfarande nationers kän

nedom för alt förebygga att liknande olyckor inträffa 

under fredsmbissigt utförda övningar. Yarje nation be

vakar emellertid alltjämt warlsjuld sitt ubåtsvapen, var

för ytterligare upplysningar om den inträffade mneri

k anska olyckan sannolikt icke på länge ~~n kunna för

väntas. 
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skeppshövitsmän under 1500::talet='). 
Av konteramiral Carl Ekman. 

Hjalmar Börjesson var en flitig forskare i flottans 
hävder. Fantasi - nödvändig för envar som skall skå
da genom töcken - var honom given i gåva. Kanske 
kunde denna ibland vara honom till hinders, när det gäll
dc alt skilja ut agnarna från vetet. Börjessons under 
årens lopp gjorda anteckningar från olika tidsskeden och 
om skilda ämnen växte till volymer, som han nog, åt
minstone till en början, drön1de om att kunna publicera . 
Guld och berömmelse kunde han inte, lika litet som många 
andra forskare, skörda därpå, en sak som han metl stilla 
humor och självironi ofta kommenterade men som inte 
förmådde avtrubba hans brinnande lust att gå vidare, än
da tills döden släckte lågan. 

Sjöhistoriska Samfundet har nu, efter en tydligen om
fattande överarbetning och tillökning utförd av Georg Haf
ström, låtit utge från trycket Börjessons biografiska an
teckningar om 1500-talets skeppshövitsmän. (Eget för
lag. Tryckningen utförd av Almqvist och 'Viksells Bok
tryckeri, Uppsala.) För utgivningen ha ekonomiska bi
drag erhållits från Humanistiska Fonden och Sjöfarts
museet i Göteborg. 

Samfundet och de understödjande institutionerna för
tjäna en honnör för att de härigenom velat vidga vår kun
skap om flottans män, på samma gång hedra Börjessons 
minne, allt trots de uppenbara riskerna. 

Det måste nämligen betecknas såsom ett djärvt före
tag att ge sig in på ett så svårutforskat skede av vår 

*) Art. är daterad i aug. 1949, men bristande utrymme har för
hindrat tidigare införande. 
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sjökr igshi s toria som 1500-talct, så mycket mera som det 
}J är inte ä r f rå g a blott om ett avsnitt av detsamma ula n 
}J ela århundradet. Med hänsyn till källornas torvtighel 
och andra omständigheter måslc svårigheterna vara syn
nerligen stora, i många fall oöverkomliga. Ett besvär
ligt krux är också det faktum, att personerna som 
figurera i lönings- och andra räkenskaper, Kungl. brev 
och andra urkunder i 90 fall av 100 eller kanske flera 
sakna släktnamn. D e benämnas Per Andersson, Lars 
Olsson , Cal Jonsson eller Jönsson, Hans Ersson o s v. 
Understundom kompletteras eller ersättes efternamnet 
med ett öknamn eller smeknamn eller en lokal Ul'sprungs
beteckning, såsom Långe Måns, store Hans Ersson, lill e 
Olof Larsson - när man kommer ner på rangskalan, 
»nordost>>, »kråkbem>, druckin», »Lasse-masse>> o dyl -
Dalkarl, Hällsing, Smålänning, Finne o s v. Någon gång 
när det rör frälsemän tilHigges gårdsnamnet, en god 
fin gervis ni ng. 

Såsom öknamn får man väl med vissa undantag be
teckna det rätt vanliga tillnamnet Bagge, som antyder a t t 
det är fråga om en karl från landsdelar hörande till ~orge 
·-en norrbagge alltså -, vilken gått i svensk tjänst. T o m 
beträffande den namnkunnige amiralen Jakob Bagges 
släk t, som förde en björn i sitt vapen, torde Bagge-namnet 
ursprungligen, d v s för fadern, varit ett öknamn. -
Danskar benämnas vanligen med sitt förnamn med till
lägg av »Jute». Inte ens frälsemännen presenteras på elt 
sätt, som gör delmöjligt all med säkerhel identifiera dem 
annat i undantagsfall. 

Yad särskilt gäller sjötågen utgjorde löningsregis tt·en 
över vår- respektive höstlönen på samma gång mönstet·
rullor men det gjordes i dessa inga anteckningar om. för
flyttn ingar och avgångar under expeditionens gång. Ge
nom jämförelse mellan vår- och höstlöneregistren kan 
ett och annat utläsas men om tidpunkterna för föränd
ringarna kan man sällan få besked. 
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Nyss nämnda svårigheter måste h~ telt. s~g särskilt 
kännbara för Hafström, som veterligen Icke bd1ga t~e s~ss
lat med 1500-talcts sjökrigshistm·ia. Han kunde ]U mte 
heller i tveksamnia fall utfråga och diskutera ämnet med 
Börjesson eller av honom få besked om. källorna, varur 

Rör j ess on ö s t. 

En annan vansklighet, som Hafström själv förk1ann: 
• J ··tt 11a1· \'a 1· 1't fi'.ol"'lTl vad som borde inrymmas 1 sig 1a 1110 , _i c c. c t.;"~ . .. 

begreppet skeppshövitsman, som m te ar synony1
0
11 t med 

det moderna begreppet sjöofficer. Det sätt varpa denna 
fråga lösts kan näppeligen reservationslöst god'tagas. 

Hafströms avsikt - i princip riktig - torde ha va
rit att till begreppet skeppshövitsmän hänföra d et.:l s?m 
på grund av sin tjänstgöring, befäls- .~el~ .~ydnadssta:;.l~l~~g 
kunde anses rnotsvara våra dagars sJoofficerare. hc1nHl 
har han bl a medtagit personer, som hjälpt konungen. a tt 
utreda flottan, 11ågot som i ett eller annat fall kanske. mte 
varit så lyckat. »Den gamle räven» Hogensl~ild BJe!.kc 
har sålunda slunkit med och ståtar t o m med sitt pm·tratt, 
ehuru han veterligen aldrig fört befäl på något ödogs-

farlyg.1) .. 
Mindre synes vara att erinra mot att Hafstrom med-

tagit en och annan framstående skeppare av d en ,orsaken, 
att denne fört sj älvständigt befäl över skepp~g~1~·d c~~er 
enkelt fartyg. En noggrann inventering av bcfmtl1gt kall-

--l)~ppges visserligen ha varit »skeppshövitsman p~ :560-talet 

(Lyske Hjorten)», något som starkt betvivlas. Skeppet 1fra~a, s m~ l 
var ett aanska stort handelsfartyg (100 läster), erovrades pa eft8l
sommare~ 1564 och kunde näppeligen ha införlivats med örlogsflot~an 
förrän året därpå, sedan det utrustats härför. Emellertid uppge~ BJel
ke ha 1565 deltagit i landtåget och senare haft andra uppdrag _1 land. 
Oavsett detta förefaller det egendomligt att ett riksråd erbjud1ts ocll 
accepterat uppdraget såsom skeppshövitsman på ett hjälpfartyg. Kan: 
ske finns någon av Börjesson missförstådd uppgift i Bjelkes memoarel 

om att han medföljt skeppet under någon transport? 

111aterial skulle emellertid med säk_erhet visa aU de med
tagna personerna ingalunda varit ensamma om den ställ
ning, som nu kommit några få att framstå såsom hövits
män. J ag skall i det följ ande återkomma till Gustaf Y a
sas högst hetrodde skeppare Olof Hoskarl och inskränker 
mig i detta samnumhang till att framhå lla i utomlands
farten nytlj ad e andra dylika, såsom Sven Hollandsfar 
(kallas i vissa arhelcn felaktigt Hallandsfar) och Hans 
Gammal. Bland m era binda skeppare av den äldre ge
nerationen kunna utöver dessa n ämnas skeppar Mickel 
(Renner?), Per, Anders och K ils Ålänning, Jakob och 
Claus Bagge, skeppar Haffnal (Holstensson), Anders 
Sjellff(ar), Lasse \Vestervik, Per Gammal, Erik Ivarsson, 
Henrik Groth, nt1got senare Håken Krok, Övf'rskeppare 
på St Erik under lång tid. Vidare bör nämnas skeppar 
Erik, som synes ha varit gårdsskeppare i Stockholm före 
»gamle skeppar Olof» - varom mera senare -, Henrik 
Fiskebäck, som synes ha överval;:at Stora Kravdns bygg
ned och senare förbyggnad i Västervik ( ?) , Skcppar Nils, 
gårdsskeppare i Kalmar på 1540-talet, Tord Bagge, som 
1548 beordrades till Västervik med folk för skeppsbygg
nad, Olof Ålänning, som 1553 förflyttades till samma stad 
från Abo för enahanda åndamål, Markus Henriksson som 
övervakade Elefantens byggnad åren 1554--59 samt slut
ligen Oluf Bagge, som 1563 var gårdsskeppare i Gamla 
Lödöse. Som sagt, delta är några namn ur hÖ!'cn flera 
skulle kunna anfÖras. ~" ' 

Emellertid vore det även med ovan antydd inven te
ring vanskligt att avgöra vilka som borde jämställa s med 
hövitsmän, därest man inte ginge in för en viss princip, 
-den nämligen a tt vederbörande förestått skeppsgård (varv) 
eller varit överskeppare å farlyg av viss storlek eller m.å -
11ända riktigare av vissa certer, m ed uteslutande av de 
minsta en h e tern a. En dylik klassificering vore inte obe
rättigad med hänsyn till (över) skepparens funktioner och 
ansvar. 
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)Ju kan man ju fråga, vad som ankom på skeppshö
vitsmannen och vilken dennes ståilning var i förhålland e 
till (över)skepparen och varför inte också (över)arkli
mäslaren, allt ombord och hänfört till tiden t o m nordi
ska 7-årskrigets slut; om tiden därefter kan jag inte yttra 
mig. Tyvärr vet man inte så särdeles mycket i det la hön
seende. Arvid Troile och Knut Bengtsson Hård, vilken 
senare skriver sig till Ikornetorp (icke, som i föreliggan
de a rbete angives, af Tores torp), kalla sig själva »Kungl. 
Maj :ts befallningsmän». Befallningarna lonlc emeller
t-id endast avsett rent mil i lära angclägenhetET, såsom in
ledandet och fullföljandet av strid, därvid skeppshövits
mannen - eller hövitsmännen med viss fördelning - sy
nes ha lett artillerielden, medan hövitsmannen för skepps
knektarna ledde striden med handvapen. Arvid Troile 
övervakade elden från det grova skyttet i h8lskeppet på 
Mars, och Klas Horn sköt pe rsonligen av stannaslen p:llyb
ske amiralen Morian med cH kedjclod från St Erik. -
Hättsvård, person alvård i den mån man kan tala om sådan, 
redovisningen av kontanta medel samt skriftväxlingen och 
representationen utåt hörde ock till skeppshövitsmannens 
funktioner. Däremot är intet fall nämnt, där denne in
gripit i navigering, segelmanöver och segelföring eller 
skeppets sjömansmässiga skötsel över huvud, helt natur
ligt eftersom skeppshövitsmännen under den tid, varom 
anmälaren vågat yttra sig, som regel saknade fömlsi.i tt
ningar härför. 

Den omständigheten, att hövitsmännen ledde artilleri-
elden, torde inte inneburit att de i alla aYseenden mot
svarade våra dagars artilleriofficerare; det tekniska hand
havandet av materielen, det rätta utnyttjandet av delsam.
ma med hänsyn till pjäsernas ballistiska egenskaper m m 
torde ankom1nit på arldimästarna. 

Hafström har tydligen, eftersom han inte särskilt be
rört saken, ansett såsom naturligt att knekthövitsmännen 
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}Jorcle likställas med skeppshövitsmännen. Däri kan man 
ge h onom rätt, särskilt med hänsyn till att Erik XIY, så
som j ag i denna tidskrift t idigare framhållit, införde or
ganisationen med ett skeppsregemente. Den na ordning 
kunde visserligen inte konseleven t tillämpas, men ett fak
tum är dock att vissa fännikor nästan utan undantag kom
menelerades på skeppen under nordiska 7-årskrigct ehuru
väl hövitsmännen växlade. Emellertid redovisas i arbe
tet endast en del av de knekthövitsmän, som tämligen 
säkert har tjänstgjort ombord under nämnda krig. Bl a 
saknas Lasse Månsson, hövitsman för en fännika upp
landskn ektar, som synes varit sjökommenderad varje år. 

Man har anledning förmoda, att beslutet om överar
be tning av Börjessons manuskript föregicks av en dis
kussion i ovan berörda principfråga. Det kanske inte 
hade skadat om tillfället utnyttjats för att undersöka be
tingelserna för en mera radikal omhiggning av det ur
spr ungliga programmet, syftande till att få med jämväl an
nan befälspersonal än hövitsmännen och vissa med dem 
jämställda skeppare m fl. Inte minst beträffande präster
na skulle en sådan åtgärd 1-:.anskc betytt en del för 
d en personhistoriska forskningen och lett till nya upp
täckter inom den sjöhistoriska. För att nu anföra ett 
exempel frågar man sig gärna, i vilken församling »Her 
E rik Larsson» på Mars fick sin trygga hamn efter åter
komsten från fångenskapen i Köpenhamn, där han hade 
sitt härberge hos borgaren Nils Paalsson. Därom. berältar 
h ans norska kollega Absalon Predikant, som besökte hen 
Erik, då han just anlänt till den danska huvudstaden. Och 
hur gick det med Olof Predil~ant på Gyllen Lejanen. Med 
livet i behåll klarade sig denne från det stora äYentyrcl, 
när skeppet gick under den 7 juli 1565 i slaget mellan 
J asmund och Bornholm. Hem till Sverige kom han p fl 



föråret 1567, det vet man, men intet om hans vidare öden. 

Det ligger väl i det blå, men troligen skulle det intressera 
våra dagars kirurger att få veta nftgot 0111 sina föregånga

re ptl 1500-talcts flottor. Dc kallades visserligen »hm·bc
rare», men de voro fältskärer och synas, alt döma av 
ordningsföljden i löningsrcgistrcn, ha åtnjutit slort an

seende. 

Yad därefter angtn· värdcl aY föreli~:w·andc m·betc ur 

velenskaplig synpunkt är det uppenbart alt dctla skulle 
vunnit på en mera ultönnn:.mdc redovisning av käl
lorna. Det medges gärna att ,,å(hmt förtynger, kostar 

pengar och för övrigt inte intresserar folk i allmänhet. 

Just detla arbete ger dock exempel på en god metod, den 
nö.mligen att i förteckningen över anlitade källor utsätta 
de namn, varom uppgifter hämtats ur källan i fnlga . Kan
ske kan man utfinna andra vägar att spara trycknings

kostnader och undvika ett förtyngande av texten. Såsom 
det nu är slår man i många fall frågande, varifrån för
fattaren ll~imtat vissa ganska betydelsefulla data. Att 
man inte genom att studera källförteckningen kan få n å

got tillfredsställande svar synes till en del bero på al t 
Börjesson i sitt manuskript icke hänvisat till källan. Del 
är en förklaring men den hjälper ju inte läsaren. 

Särskilt har man anledning att tvivla pft uppgifterna 

att en hel rad av skeppshövitsmän så att säga gått d en 
långa vägen via skeppar~raden. En och nnnan betrodd 

skeppare, exempelvis borgmästaren i Stockholm, Mats Pc
dersson (Skulte), förordnades en ell er annan gång så

som hövitsman å skepp, destinerade till utländsk hamn för 
rent kommersiella ändamål, m en å tergick till skeppar

kallet, när uppdraget fullgjorts. Mats Peder sson var så

lunda hävilsman på Lejonet till Holland 15-17 och på en 

bojort till öresmid 1549 att köpa salt. När lVIars gick 
ut på sin första och sista resa, blev Mats Pedersson över-
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skeppare, etl upp drag som visserligen var m ycket för
nämligt och i sak förnämligare än att vara skeppshövits
man på ett mind re örlogsskepp, men som väl dock kom 
Jägre på rangskalan. 

Till undantagen från nyssnämnda regel få r man nog 

räkna d~n synnerligen framslående skepparen Carl Jons
son som stått fadder till Skeppar Carl gränd i Gamla 
sta'n, och Jon Yderbo eller örbo, vilkas avancemang synes 
ha vari1 bc:·:Et:eudc, att döma nv förfaHarens uppgifter. 

Man kanske också efter nordiska 7-årskrigets slut, då det 
renl militära inslaget i besiittningarna icke hade samma 

betydc!sc, fann det lämpligt att befordra förtjänta skep
pare med särskilda kvalifikationer. För en mera allmän 
förändring i frflga om rekryferingen av skeppshövitsmän

n en var väl tiden knappast mogen. Skepparna voro ju 
årstjänarc, vilka efter sjötåget hade hand om sina fartyg 
ungeför som nu för tiden, under det hövitsmännen med 
ett eller annat undantag återgingo till sina civila yrken 
eller fingo andra statliga tjänster utom flottan. 

Med hänsyn till de inledningsvis anförda svårigheter, 
som mött författarna, är det alldeles nalurligt alt miss

tag inte kunna t undvikas. Sådana kunna ju för övrigt 
vara för:ldadiga även u nder mindJ.·e ogynnsamma för
hållanden. 

För min del har jag vid gransimingen id::e haft till

gång till de källor, vartill Hafström hänvisar, utan blolt 
m inne t samt vissa anteckningar som jag tidigare m edfört 
hit till min sommarstuga på Öland för visst anna t arbete. 

Med stöd härav har jag dock funnit inte så få luckor, 
förväxlingar och andra oklarheter. Här är ick e platsen 

att påvisa alla dessa. Jag inskränker mig därför till att 
omnämna sådana fall, där fråga är om m era kända per
soner eller »felen» rö ja en viss obekantskap med f.örhål-
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landena inom flottan under tiden 1525-1570 och jämväl 
visa att mycket givande källmaterial ej utnyttjats. Jag 
ta r personerna i den ordning de förekounna i arbetet. 

Då det inte är klart vilken av de båda författarna 
som har äran av men också ansvaret för att ba lämna t 
en viss uppgift, begagnar jag mig i fortsättningen av or
det »författaren» i betydelsen av vederbörande författare . 

Att skepparen Anders Andersson är identisk med den 
A A., som i 1565 års flotta var underhövitsman på Sam
son (och St Erik?), kan ju vara möjligt, med hänsyn till 
att skeppare Anders Andersson tillhörde skeppareliten vid 
denna tid. Del är emellertid knappast troligt, eftersom 
han enligt författarens egna uppgifter var gårdskeppare 
i Stockholm 1565-76 liksom 1579- 81. Att han var hö
vitsman å »sk.eppet» Oxen Hårda 1566 förefaller också 
osannolikt; Oxen Hårda var en stor esping, vilken, be
värad med lätta pjäser och bemannad med knektar, sy
nes ibland ha åtföljt flottan. Att vara hövitsman på den
na båt var väl knappast något befäl som passade gårds
skepparen i Stockholm. Men troligt är väl att hövits
mannen A. A. i 1565 års flotta och den å Oxen Hårda 
med samma namn voro identiska. 

Anders B järnsson (E s b jörnsson, Am b jörnsson), Väst
göte. »Drabant 1540, skeppare på Uroxen 1555, d :o Ängeln 
1560, löjtnant å Herkulas 1563. skeppshövitsman på Gevle
Björnen 1564, d :o p å Vita Falken till tyska sidan s å; 
slurpade vid \V arnemiinde efter tappert försvar mot 3 
danska örlogsskepp, förd e själv luntan tiH krutdurken 
och sprängde skeppet i luften. Efler honom uppkallades 
k anonsk onerten Esbjörnsson (1849). Möjligen var han 
iden tisk med Anders Västgöte». 

Den sistnämnde uppgives ha varit skeppshövitsman 
redan 15-13- 44, då skepparen på Uroxen 1555, om en så
dan funnits med liknande namn, troligen inte var mer 

91 

ä n båtsman, varför något samhand dem emellan inte tor
d e existera. 

Men inte heller Anders Esbjörnsson och Anders 
Bj örnsson på Gevle-Björnen (1564) kunna vara identiska, 
ty vid den tiden var Esbjörnsson redan på tyska sidan, 
vilket framgår av R. R. Ytterligare ett bevis: båda voro 
samtidigt sjökommenderade 1563, Esbjörnsson som löj t
nant i Bagges stab, Björnsson då som 1564 hövitsman på 
Gävle-Björn. 

Det är sålunda uppenbart att författaren blandat 
ihop 1. Anders Esbjörnsson, 2. Anders Björnsson, som vid 
fl era tillfällen var hövitsm.an på skepp från Gevle och som 
möjligen är identisk med den A. B., som på efter
sommaren 1564 val' befälhavare för en lokalstyrka i l{ia]mlar
sund, 3. Anders Västgöte, en ganska ofta omtalad hövits
man för knektar, samt möjligen 4. den Anders Björnsson, 
Ambjörnsson eller Västgöte, vilket det nu skall vara, som 
i arbetet uppgives ha varit skeppare på Uroxen 1555. 
Uppbördsskepparen på denna galeja under åren 1554-56 
h ette emellertid Sven Skäning (eller Skåning?), varför 
jämväl denna uppgift verkar mystisk. 

I detta sammanhang bör kanske påpekas att, såsom 
framgår å sid. 181 i Sv. Fl. His t., 1 del. ( Allhems förlag), 
det icke var Vite Falken utan Finske Falken, som spräng
des i luften vid \Varnemiinde. Det förstnämnda skeppet 
förolyckades i Ålands-arkipelagen hösten 1563. För övrigt 
är det inte så säkert att Finske Falken »sprang i luften»; 
utrymmet medger dock inte att nu skingra mystiken. 

Bagge, Olof Grelsson, Sven Andersson, Thomas, Tor
kil (Torvald ?) , Anders, Bengt, Bröms, Peder och Jakob. 

Den förut berörda, ganska ymniga förekomsten av 
namnet Bagge = norrbagge synes ha spelat författaren 
.åtskilliga spratt. Sålunda ha skepparna Olof, Sven och 
Anders Bagge tydligen förväxlats med andra Baggar 
med samma förnamn, norrmän eller ock svenskar av Ber-

1'idsl;rifl i Sjöt·äsenclet. 7 
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gasläkten. D en förstnämnde, som enligt fö r fa ltarens upp
gifter måste år 1559 varit en i tjänsten . gr~nad skep
pare, uppges ha blivit drabant s å och dareft_er skepps
hövitsman och slutligen i denna egenskap vant med om 
att överföra Sigismund till Danzig 1587, då han borde 
nått en ålder av åtminstone 75 år. Dessa uppgifter äro så 
svåra att förlika med varandra, att något i sammanställ
ninaen måste vara på tok. Ungefär samma kan sägas 
om t>Sven Bagge. Denne uppgives ha efter långvarig tj~ns t 
såsom skeppare och skeppshövitsman blivit förkla rad J_~kc 
bruklig till sjöss år 1579 för atl några å~·. se~~.arc for~ t 
bli skeppsprofoss - en föga åtråvärd reh·att for c1~ ho
vitsman - och slu tligen skeppshövitsman på St Knstof
fcr, ett stort skepp. Jämväl Anders Bagges karriär är 
osannolik. 

Uppgifterna om Jakob Bagge förefalla icke vara all
deles fullständiga beträffande 1540-talet. 

Lasse B öös. Denne var k n ekthövitsman 1565, troligen 
jämväl 1563. Någon anledning att a~1taga, .. a tt_ han var 
identisk med Lasse Persson II, synes mte forefmnas . 

Författaren har lyckats väl i sina ansträngningar 
att reda upp puzzlet med Hans Eriksson eller Ers~on, 
under vilket namn fyra eller fem hövitsmän upptrada , 
nämligen Store Hans Ersson, som i arbetet också henäm
nes västgöte (låter troligt med hänsyn till att västgötarna 
merendels äro storväxta), finske eller lille I-lans Ersson 
av Brinkala-släkten, Hans Ersson i Sibbo, Hans Erikssoa 
Boye och Hans Ersson, hövitsman för en fännika upp
landsknektar 1566, samt ytterligare en Hans Eriksson (lii), 
som dock torde vara identisk med Store I-lans Ersson. 

Däremot har författaren uppenbarligen tagit miste vid 
identifieringen av två herrar med lika eller E:narlika för
namn, nämligen skeppshövitsmannen Christoffer Ribbing 
och knekthövitsmannen Christer Ni lsson. Den förstnämnd e 
var skeppshövitsman på Store Råbojortcn 1563 och på Hol-
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landsbarken 1564, som också riktigt angives under detta 
namn, med uppgift tillika att Ribbing var son av lag
mannen Nils Ribbing. Å sid. 23 upptages Christoffer 
sigfridsson (eller rättast Sevedsson) för samma sjökom-
111enderingar. Härledningen från Kils R. har dessutom 
föranlett författaren alt ifrågasätta om inte Christoffer 
Ribbing och Christer eller Christoffer Nilsson voro iden
tisk a. Oavsett att Christoffer Ribbing troligen var son av 
en Seved R., måste antagandet förkastas av den orsaken, 
att båda dessa herrar voro sjökommenderade nr 1563, 
Hibbing såsom nyss sagts på Store Råbojorten och Christer 
Nil sson på Hollandsbarken såsom knekthövitsman. Av 
viss betydelse torde också vara att Christer Nilssons fän
nika hörde hemma i Hälsingland , medan Hihbingarna 
över lag torde varit smålänningar. 

Erik Eriksson. Uppgifterna om dennes levnadsbana 
verka såsom tagna ur en äventyrsroman: rådn1an, »slotts
herre», skeppshövitsman, »fraktherre» och till sist före
ståndare för tunnbinda•·eämbetct i Stockholm. Man frå
gar sig ur vilken källa författaren öst upp titlarna 
slottsherre och fraktherre. Sjöman måste väl denne Erik 
ändock ha varit, innan han fick förtroendet att (såsom 
överskeppare ?) föra Stora kr aveln till Prcussen. Kanske 
är det helt enkelt fråga om Skeppar Erik, som, enligt vad 
förut sagts under slutet av 1520-talet och början av 1530-
talet synes ha varit gårdsskeppare i Sockholm (jfr vad 
längre fram anföres om OJof Eriksson). Att åt d~nnc 
Erik kunde anförtros bestyret m ed att befrakta skepp 
kan man väl förslå; att ha någon mening om hans förut
sättningar för funktionen som slottsherre är ju omöjligt 
i saknad av upplysningar om innebörden av detta be
grepp. Däremot synes föga sannolikt att det hedervärda 
tunnhindarämbetet skulle accepterat en sjöbuss såsom 
ålderman. En närmare undersökning av denna apokrv-
fiska biografi kanske icke vore ur vägen. " 
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Erik Jonsson (Jönsson). Vid försöket att klara alla 
lömska blindskär omkring detta intetsägande namn har 
författaren nära nog lidit skeppsbrott. E. J· L som 
var skeppare och därför borde utgå, kan knap~ast ha 
varit identisk med E. J. Fink. Vidare fanns ar 156~1 
samtidigt en fjärde E. J., vars konunenclering påförts 
E. J. II (en E. J. var på nya galejan (Ulven) och en 
annan E. J. på Herkules. Kanske var enelera av dessa 
identisk med Fiuk. Den sistnämnde har påförts samma 
kommendering 15G5 (Liljan) som E. J. II. . 

Härtill är att nämna att en skeppshövitsman Enk 
Jönsson, »som var fröknarnas (prinsessornas) köksmästa
re», omnämnes för år 1565 i en redovisning över försåld a 

värj or m. m. 

Hans Persson (Peclersson). Uppgifterna om hövits
m.än med detta namn antyda, att en viss förväxling ägt 
rum mellan Hans P. på \V allsta av Forstena-släkten och 
Hans P. Dalekarl, måhända också med en Hans P. från 
Sund (Åland), som år 1565 av mäster Gilius mo tio g di
verse fyrverk till »finska flottan» n1en son1 inte är nämnd 

i föreliggande arbete. 

Christoffer Andersson, Stråle, seelermera Grip och 
slutligen Gyllengrip. Var och en, som uppmärks~mt 
lös~"':··· för denne namnkunnige man angivna data, maste 
förvåna sig över att han, som slutade sin skiftesrika 
bana på stupstocken 159!), efter att ha uppgivit Kalinar 
slott till Karl IX, var född redan 1518. Han skulle allts[l 
varit i tjänst vid 81 års ålder. Vidare synes egendomligt 
att han först vid 45 års ålder blev skeppshövitsman och 
hovjunicare hos Johan III först vid 58 års nlder . . 

Tydligen m å ste det vara något galet med denna bw
grafi. Att den Christoffer Andersson , som avrättades 159\:J, 
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är identisk med den Chr. A., som 1563 var »dörrasven» 
hos Erik XIV och som samma år i enlighet med kungens 
särskilda brev därom blev skeppshövitsm.an på en bark 
samt av obekant orsak trimnferade tillsan1.mans m.ed 
Jakob Bagge och Herr Nilis Karlsson ( Gyllenstierna), 
torde få anses troligt, liksom. att han också var identisk 
med den Chr. A., som råkade i dansk fångenskap vid .Mars' 
undergång. Mera tveksamt kunde det synas om det var 
han eller en namne, som år 1563 skulle förordnas till ståt
hållare i Närke och som jämte Dr Beurreus, Göran Pers
son och Sivm·d Kruse avsågs förestå regeringen under 
den tid Erik XIV var på landtåget Nämnda uppdrag 
kunde ju svårligen förenas n1.ed sjötjänsten men i själva 
verket var det nog samme man. ,\n vidare är det tydligt 
att han är identisk med den Christoffer Andersson, som 
spelade en viss roll i det engelska frieriet, dock inte som 
kammarherre hos drottning Elisabet. Tydligt är att han 
stod högt i gunst både hos kungen och Göran Persson. 

I varje fall kunde för nyssnämnda uppdrag inte av
setts Christoffer Andersson till Hedåker, ty denne var en
ligt Per Brahes (d. ä.) krönika för länge sedan gången 
ur tiden. Från en annan källa har jag antecknat att en 
Joen Bagge (ofrälse) var omkring 1547 trolovad med 
Mariet Drake, Christoffer Anderssons mor, som. vid det 
laget borde varit en gumma på minst 50 år, om Chr. An
dersson var född 1518. Uppgiften om föräldrarna är nog 
riktig men födelseåret torde vara omkring 20 år för tidigt. 

Anders P edersson (Lilliehöök). Denne, som efter tio 
års meriterande tjänst blev riksråd 1569, uppgives ha bli
vit skeppshövitsman å ett så litet skepp som Kalmarbar
ken året efter. Samma kommendering har emellertid 
tillskrivits jämväl en annan Anders Persson, som torde 
ligga sanningen närmare. 



Måns Nilsson. Uppgifterna under detta namn anlyda 
att de gälla två skilda personer. 

Nils Jespersson. Såsom skeppshövitsman uppges blott 
Nils .Jespersson, även kallad »finske» N. J., men under 
hövitsmannen Erik Nilsson Cruus till Edeby omtalas att 
denne var son till hövitsmannen N. J. Cruus. Författa
ren utgår alltså från - förmodligen med all rätt - att 
det fanns två hövitsmän med namnet ~. J. men anser 
tydligen a'tt blott den först nämnde tjänat flottan och har 
följ akUigen påfört denne de kommenderingar ombord, 
som äro förbundna med namnet. Därvid har emellertid 
författaren förbisett att enligt R. R. för nwj 1563 Nils les
perssan till H ess l e by skulle vara amiral för de jakter och 
skepp som skulle utrustas för expeditionen Lill Rcval. As 
dc för den förstnämnde N. J. angivna kommenderingarna 
förefallet· en och annan böra avse den senare. 

Olof Eriksson och O/oj' Rodskarl. I det vällovliga 
syftet att framhålla det stora förtroende, som Gustaf 
Vasa visade sina förnämsta skeppare, och det stora an
seende dessa tydligen åtnjöto såsom medborgare, har 
förfallaren ägnat Olof Eriksson, vanligen kallad »skep
par Olof», en både omfattande och färgstark runa. Där
jämte ingår såsom helsidesplansch en avbildning av Olof 
Erikssom; vackra gravsten i Stock.holms Storkyrka, intres
sant jämväl ur den synpunkten, att den utgör nära nog 
den enda smntida illustra tio n av ett svensid fartyg, som 
man känner. Inom parentes sagt, skulle ett återgivande 
:w stenens inskrift, som blott delvis kan utläsas från bil
den, förhöj t värdet av nämnda plansch. 

Författaren identifierar tydligen Olof Eriksson med 
den skeppar Olof - understundom utsättes även tillnam
net Eriksson - som omväxlande med skeppar Erik var 
gårdsskeppare i Stockholm under slutet av 1520-talet och 
under 1530-talet och som år 1537 i en arkliräkenskap 
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kallas »gamble Skeppar Olof». Ännu år 1538 stod Skep
par Olof främst på löningslistan med 100 mark i påska
lön. Skeppar Olof Roskarl kom på samma lista först 
som femte man med 20 mark. Ungefär vid denna tid 
försvinner skeppar Olof ur sikte. Han synes ha efter
trätts av Olof Roskarl, som länge använts för ansvars
full a värv. Redan 1533 fick han uppdraget atlf: i Dan
zig inköpa segel och tågvirke till Stora kraveln, det största 
skepp, som Gustaf Vasa dittills byggt. Sedan Roskarl 
blivit förste skeppare i skeppsgården, kommenderades 
han under åren 1545-47 såsom överskeppare å Svanen 
resp . Lej on et till Holland. A v dessa tre kommenderingar 
ha två av författaren felaktigt tillskrivits den äldre Skep
par Olof. Förmodligen är förhållandet samma m.cd 
Ugglans resa till Stettin 1541, eftersom Olof Roskarl stod 
såsom mottagande skeppare (kontrollant) när Ugglan 
detta år »bordlades» (således ett nytt skepp med detta 
namn eller 1528 års »Uggla» förbyggd). 

År 15c16 å t j ö t å tnj öl Olof Roskarl en lön som var 3 
gånger så stor som andra skeppares. Ja han stod så 
väl till hos kungen att han så fick i försträckning (lån) 
500 m ark från räntekamm.arcn, ett stort belopp på den 
tiden.l). Han fick förtroendet att fara till m.arknaderna 
och handla för kronans räkning, precis som sin företrä
dare, och kungen hänvisade såsom svar på brev i viktiga 
angelägenheter till denne sin troman. Emellertid för
svinner även han snart nog ur hävderna; om. han om
kom vid någon olycka till sjöss eller dog en naturlig död 
eller ock övergick till civilt arbete är för anmälaren okänt. 
Huru som. helst, med hänsyn till vad ovan sagts sy
nes det in' le alldeles orimligt att göra denna fråga: är 
det till fullo bevisat att det är den äldre skeppar Olof, 
som ligger begraven i Storkyrkan och icke Olof Roskarl? 

l) »Försträckning» kan ju möjligen hä1· betyda förskott för be
stridande av vissa kronans utgifter, vilket dock även det innebar ett 
förtroende. 
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Denne kan ju mycket väl ha hetat Eriksson även han 

men för undvikande av förväxling tillagts namnet Ros

karl. Författaren förnekar visserligen detta kategoriskt 

men anför inga bevis. 

Olof Larsson I- III. Antagandet att Olof Larsson 

Kammarsven och »lille» Olof Larsson möjligen äro iden

tiska motsäges av det förhållandet att, såsom ock upp

gives, båda voro sjökomenderade sam.tidigt 1565, den ene 

på Maria och den andre på Samson. 
Att Olof (Larsson) Ålänning, vilken efter att ha över

vakat skeppsbygget (Västerviksbarken) i Västervik var 

skeppare under en lång följd av år på nämnda bark, 

skulle blivit skeppshövitsman 1565 förefall er föga troligt. 

Det kan tilläggas att en Olof Larsson, hövitsman (för 

knektar?) på Rosen, år 1564 uttog harnesk från rustkam

maren samt att en skeppshövitsman m.ecl samma namn 

elen 11 j an. 1567 mottog pengar från räntekammaren för 

att resa med »bettaskinn och pälsar för krigsfolkets be

hov som beskedde äre till Norge». 

Per Karlsson (Karsson), Per Larsson. Per Karsson 

l1ar tillskrivits kommendering såsom skeppshövitsman på 

Danske Hjorten 1564, som i överensstämmelse med verk

liga förhållandet också är tillagd Per Larsson, enligt för

fattaren kallad P. L. »i Värmland» eller »lille» P. L. -

Den sistnämnde tillagd kommendering såsom hövitsman 

på Råbocken torde nog rätteligen böra redovisas å P. L. 

av Stensböle-släkten. - Att Per Karlsson 5 år efter sin 

ganska förnämliga kommendering sås·om skeppshövits

man på Troilius, vilken tyder på att han var frä lseman, 

skulle varit drabant, förefaller egendomligt. 

Bengt Räf. R. torde ha tillhört den släkt, som skri

ver sig Rääf i Småland. Om Bengt Räfs tapperhet och 

framåtanda ha hävderna mera att berätta än vad för

fattaren anfört. De skulle ha varit han som natten före 
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eller efter Klas Horns första sjöstrid mot dansk-lvbska 

flottan vid Öland i augusti 1564 »fångade» de i Peder 

Huitfeldts eskader ingående skeppen Böse Lejanen (By

ens Löwe), Danske Morian och David samt en stor ko

fart, benämnd Vändskåpan, vilken tidigare kapats m en 

förlorats.1
) Vidare var det åt R., som Klas Horn uppdrog 

att med en eskader på 8 mindre skepp söka oskadliggöra 

4 allierade skepp, som flydde för den svenska flottan in 

i den tämligen grunda Tempelviken på Rygen den 21 maj 

1565. Huitfeld t, som för andra gången fick uppleva en 

rävj akt med ombytta roller, måste sätta skeppen p tt land 

och bränna dem. 

Nils Schenck. Det har undgått författaren att Her

luf Trolies baneman, hövitsmannen på Triolius ::\fils 

Schenck och den i arbetet förekommande hövitsmannen 

Nils Eriksson, jämväl upptagen för denna kommendering, 

utan tvivel är samme person. Om jag inte minns fel, 

finns belägg för den saken hos någon av de krönikeför

fattare, som behandlat noreliska 7-årskrigct. För övrigt 

förekommer endast ett namn - Nj]s Erikswn - i lönings

listan. 

Seffrid Jönsson. Med hänsyn till denne mans ganska 

ovanliga karriär - från enkel skytt via fogdetjänst till 

skeppshövitsman, tillfällig amiral över sjöstyrkor, slotts

loven Hl m - hade det inte varit ur vägen att behandla 

honom m.era utförligt, åtminstone i fråga om hans mili

tära tjänster och hans roll vid Dalaröräfsten. 

Mats Pedersson (Skulte). Om denne framslående 

man äro uppgifterna likaledes knapphändiga. Långt 

fö re nordiska 7-årskriget togs hans tjänster i anspråk 

av Gustaf Vasa då och då, men i vanliga fall idkade 

') Denna händelse omnämnes å sid. 181 Del I av Svenska Flot

tans Historia ( Allhems Förlag), beklagligtvis med den felaktiga upp

lysningen att Huitfeldt själv blev fången. 
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han handel och sjöfart. Sitt ganska stora skepp, Stock

holms- eller Svenske Hjorten, överlät han till kronan, 

då kriget stod för dörren. - År 1547 var han hövitsman 

på skeppet Lejonet till Holland och 1549 på en bojort 

till Öresund för att köpa salt för kungens räkning. Han 

synes ha varit god vän med Jakob Bagge, med vilken han 

troligen gjorde affärer, ty i likhet med många högt upp

satta män gjorde sig Bagge inkomster på mångahanda 

vis, de hade ju själva Kungen som föredöme. När Mats 

var fånge i Köpenhamn synes, att döma av räntekam

marens räkenskaper, fru borgmästarinnan Margareta har 

skött affärerna ; hon sålde »bottnabräder» till kronan. 

Mähända var det Bagges vänskap med Mats Pedersson, 

som gjorde att denne, trots sin rätt framskridna ålder, fick 

det maktpåliggande uppdraget att vara överskeppare på 

Mars, vårt förs ta linjeskepp, med en besättning av om

kring 350 man sjöfolk och troligen lika m ånga knektar. 

Under sig hade P. 3 underskeppare och 10 styrmän. Av 

intresse är att det i Bagges berättelse om Mars' undergång 

är Mats Feelersson och inte Arvid Trolie och Christoffer 

Andersson som å besättningens vägnar hos Bagge hem

ställer om skeppets övergivande. 

Stenbock. Författaren har utelämnat Olof Gustafsson 

Stenbock, en broder till Arvid G. Yisserligen synes 

hans roll såsom skeppshövitsman ha varit kort, m en han 

var dock befälhavare (amiral) över den finska avdel

ning, smn omkring den 1 september 1563 kom till Dalarö 

för aU förena sig med Bagges flotla, varvid O. G. sl-:ulle 

c1nbarkera på Elefanten såsom Bagges rådsförvandt. Ehu

ru Bagge jusl i samma veva hade avseglat, är det tydligt 

att föreningen skedde den 9 eller 10 september vid Norra 

udden och alt O. G. deltog i träffningarna med de allie

rade den 10--11 s m mellan Öland och Gotska Sandön. -

Å sid. 59 omnämnes en annan hövitsman Olof Gustafsson; 

ovisst om det finns något samband emellan dessa båda 

nmnn. 
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Lasse Olsson ·with. Uppgiften att \V. är identisk 

1ned den Lasse Olsson, som redan 15LU är omnämnd 

såsom skeppare, förefaller osannolik, särskilt som. han 

1568 skulle varit drabant. Lasse Olsson, skeppare, bor

de vid denna tid varit över 50 år. Däremot kan man 

tänka sig att Lasse Olsson \V. var drabant, när ha1i 156-1 

blev underhövitsman med halv avlöning (50 mark i stället 

för det vanliga beloppet 100) och att han efter sin tjänst

göring återgått till drahantbeställningen. 

Att vissa förväxlingar förekomma i så måtto, att en 

knekthövitsman ang ivits såsom skeppshövilsman, är inte 

att förvåna sig över, ty understundom kan en knekthövits

man vara upptagen i löningsregistret över skeppsfolket 

Vanligen hände delta dock endast i sådant fall, att ve

derbö rande inte erhållit sin löning vid mönstringen av 
fännikan. 

Xven förväxlingar mellan skepp äro förklarliga. Föl

jande kan illustrera huru krångligt det kan vara att jden

tifiera skeppen. I löningsregistret för skeppsfloltan, som. 

kom från Finland 156-1, förekomma hl a nedannämnda 

skepp. Det ena henämnes » Yiborgsfalken elle r Buff elen» 

-- en högs t underlig namnkonstellation - och det andra 

» Viborgsgrip cn ». Det förstnämnda skeppet gick emeller

tid också under benämningen »finske \Viborgsfalken» 

eller »Marolphus» och det senare kallades också för »Pip

pingen». I samma register finns ocks.å en bark, som 

kallas Yiborgsbarken. Man kan kanske hä1·av draga den 

slutsatsen - förutom att kärt barn har många namn -

att de tvenne förstnämnda skeppen inte voro barkar ulan 

kanske ett mellanting m ellan bark och jakt, men säkert 
är det in te. 

Namnförbistringen sammanhängde säkerligen med 

det förhållandet, att skeppen saknade namnbr~tda; vad 
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som förutom det allmänna utseendet skilde dem å t var 
tydligen en i aktern målad figur. Så särskilt porträttlik 
tycks denna inte alltid varit, eftersom Gevlckravelen om
växlande kallas Gevle-Björn eller Gevle-Hjorten. Bilden 
länmade alltså ganska fritt spelrum åt folkfantasien och 
folkhumorn. 

Man fö rs tår väl Hafström, när han i enlighet med sitt 
företal undvikit att gå in på certfrågan utan använt för
kortningen »sk» (skeppet) framför namnet, men frågar 
sig om. någon sådan beteckning varit nödvändig, när själ
va namnet anger certen, t ex Kalmarbarken, Lotsmans
pinkan, Store Råbojorten, Hollandsgalejan etc_ I fråga 
om galejor med endast ett namn, t. ex. Soldancn, har ordet 
galejan satts framför namnet, dock inte fullt konsekvent, 
kanske därför att författaren varit osäker om vilka far
tyg som hörde till denna typ. Uppdelningen kan i prin
cip si:igas vara riktig; n1an använde sig nämligen meren
dels av indelningen »skepp och galej er». 

I vissa fall synes författaren förväxlat ölänning med 
ålänning, som också är mycke t förklarligt, alldenstund 
dels Ålänning ofta stavas som Olänning och dels man inte 
var så noga med om Jönsson skrevs som Jonsson eller 
tvärtom. ~är Per ödningh eller öning antagits vara iden
tisk med Per ölänning för efaller det dock som om 
förfaltaren dragit en alltför stor växel på dåtidens bristan
dc noggrannhet i stavningen. D et är dessutom ovisst om 
det överhuvudtaget fanns någon hövitsman med detta 
namn, ty åtminstone de båda för denne angivna kom
menderingarna på Lotsmanspinken fullgjordes av en hö
vitsman med namnet Per Ålänning. Namnet »Öning» 
torde för övrigt betyda en man från önningby på Åland. 
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I föreliggande arbete äro uppgifter meddelade om de 
drabbningar, som vederbörande hövitsman »bevistat», så
som saken försiktigtvis formulerats i företalet. Det är 
klart att värdet av ett biografiskt arbete förhöjes håra v, 
förutsatt att alla, som bevisligen eller med hög grad av 
sannolikhet ingått i det stridande förbandet o<..:h helst 
gjort en positiv insats, m edtagas. Att uppfylla detta 
krav är emellertid oerhört svårt, när det gäller 1500,-talet. 
Det räcker inte med de vanliga källorna, såsom. skepps
gårdsllandlingarna, räntek ammarräkenskaperna, riksre
gistraturet, l.;.rönikeförfattarna och andra allmänt anlitade 
otryck ta och tryckta källor. Man måste snoka igenom 
arkli-, militic-, proviant-, k läde-, vin- m fl räkenskaper, 
slottens, gårdarnas och fogdarnas redovisningar m m 
sam t utländska källor, allt för att få en så fullständig 
bild som möjligt av krigshändelserna samt däri engage
rade skepp och personer. Uppenbarligen har detta ej skett 
och skulle för övrigt inte heller varit möjligt inom rim
lig tid, med mindre arbetet delats upp på flera händer. 

Yåren 1564 utgör i nyssnämnda hänseende ett un
dantag, genom att krigs r ä H s pro lokollen från Dal a rö räfs
ten på ett utmärkt sätt komplettera den bild man får av 
andra källor. Betydligt besvärligare är det ifråga om 
1565 års sjötåg. Kanske är det denna omständighet som 
gjort, aU uppgifterna för nämnda år äro sådana, att de 
omi ntetgöra varje försök att finna någon röd tråd i det 
hela. En hövitsman är med, en annan inte, utan synbar 
anledning; d etsanuna gäll er j u skeppen. Att här närma
re gå in på dessa saker är naturligsvis inte möjligt m ed 
hä nsyn till mängden av hövitsmän det gäller. 

Däremot är det skäl att stanna ett ögonblick inför 
den av författaren för några hövitsmän medtagna drabb
ningen vid Jasmund den 21 maj 1565. Författarens upp
gifter avse ett antal hövitsmän, som tjänstgjort ombord 
å St Erik, Svenske Hektar, Hcd::ules, Finske Svan, Troi
lins och kanslw något av de övriga skeppen i Klas Horns 
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vårflotta. Nu torde någon drabbning vid Jasmund den 
21 maj i verkligheten inte förekommit. A v dc knapphän
diga upplysningarna alt döma kom Klas Horn nämnda 
dag norrifrån och upptäckte Peder Huitfeldts eskader, 
när han kom nära Riigen - en källa säger vid Bornholm. 
Denna bestod tydligen av några lätta örlogsfartyg och 
bevärade kofarter. Huitfcldt hade sålunda inte minsta 
chance att med framgång ta upp kampen m ed Horn, 
varför han hals över huvud flydde. Fyra skepp. sökte 
sig in i den grunda Tempclviken, resten fortsatte till 
Grcifsvald . Härav torde framgå att vinden gynnade 
flykten åt dessa båda hå ll. Horn detacherade då 
hövitsmannen Bengt Rääf på Gevle Björn att med detta 
och följande fartyg, nämligen Danske Hektor, Troilius, 
Lybske Hjorten, Rosen, Finske Höken och Nyköpingsbar
kcn, oskadliggöra de till Tempelviken flyktade skeppen. 
Som Hääfs attack mol dessa ägde rum den 22 maj, före
faller det som om de inledande händelserna utspelades på 
kvällen den 21. 

Av vad nu sagts följer, att drabbningen vid J as
mun d den 21 maj bör utgå och drabbningen i Tempelvi
ken den 22 maj tillkomma, samt alt inga andra hövits
män än dem, som voro på här ovan nämnda skepp, höra 
antecknas för densamma. 

Oskadliggörandet av dc till Grcifswald flydda skep
pen, om vilka& ankomst rapport rimligtvis inte kunde nått 
Klas Horn förrän efter en eller annan dag, uppdrogs åt 
Seffrid Jönsson som m ed sin eskader låg infrusen i Slral
sund sedan slutet av år 156-1. (J :s expedition till Stral
sund utgick sålunda icke 1565 såsom angives i arbetet.) 

En träffning, som sjöhistorikerna i allmänhet förbi
gått, förmodligen därför att den inte omnämnes vare sig 
i riksregistraturet eller i d e mest kända krönikorna, och 
som författaren också uteslutit, ägde rum i mörkningen 
och under frisk vind den 4 augusti 1564 under Hammers
hus eller något nordligare. Några närmare upplysningar 
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om »skärmytseln» äro inte kända, men en grundlig inven
tering av samtida räkenskaper skulle kanske ge något. 

Ifråga om Klas Horns förs ta dust med fienden en 
vecka senare bör kanske påpekas, att denna troligen hör
jade den 11 augusti med fortsättning följande morgon. 
Därefter skedde ett uppehåll, varunder I-Iorn höll sjön och 
de allierade passade på att bränna en stor del av Böda 
.socken på Öland. striden fortsatte den 13- -14 augusti 
- den 14 av författaren angiven såsom dag för drabb
ningen - och, om man så vill, jämväl den 15, då Bengt 
Rä äfs förut omnämnda, synnerligen lyckade fångst möj
ligen ägde rum. Säkcrt är det ingalunda. En anteckning 
i 15G4 års arkliräkenskaper fastställer tiden till 9 augusti 
och platsen till Jungfrun. 

Såsom inledningsvis sagts har anmälaren icke haft 
möjlighet att granska det föreliggande arbetet annat än 
på vissa punkter. Vad som anförts får väl anses nog för 
att läsaren skall förstå att inte alldeles oväsentliga skön
hetsfläckar förefinnas. I betraklande av att det är ett 
förstlingsverk och med hänsyn till förut framhållna svå
righeter höra inte dessa fläckar få skymma de positiva 
dragen i arbetet, nämligen de många riktiga resultaten av 
trägna mödor i forskningens tjänst. Mycket personhisto
riskt nytt har också åstadkommits och man har anled
ning tro att mera sådant skall efter hand tillkomma . 
Simile det bli frftga om .en ny upplaga får 1nan hop
pas på ett mindre restriktivt betraktelsesätt beträffande 
medtagandet av hövitsmännens civila anställningar. För 
den personhistoriska såväl som sjöhistoriska forskningen 
måste det vara värdefullt att få kännedom om en persons 
öden och äventyr såväl utom som inom flottan. Givetvis 
blir det då också lättare att identifiera en person, vars 
efternamn, såsom en viss herre formulerade saken, inte ~1 r 

något namn utan bara en benämning. 
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Synpunkter på utbildningen till och som 

sjöofficer. 

Diskussionsinlägg. 
Av kaptenen L. Lundberg. 

I tidigare artiklar och diskussionsinlägg i denna fråaa 

ha förordats vissa förändringar i den nuvarande t~t
J)ildningsgången för sjöofficersåren före den obligatoriska 

kommenderingen till KSHS allmänna kurs. Förändrina-
"' 

arna skulle väsentligen bestå i att den nuvarande mång-

falden av olika kurser skulle samordnas så att dubbelläs

ning kunde undvikas, och eleverna bleve mera cnhetlicrt 

utbildade. Detta skulle vinnas genom att förlägga all u~
bildning både i vapentjänst och vissa gemensamma ämnen 

till en sammanhängande årslång kurs benämnd »vapenut

bildningen», som för flertalet sjöofficerare skulle crenom-
o "' 

gas under 3 :e officersåret Skärskådad i detalj föreslås 

denna vapenutbildning uppdelad i en sex månaders hu

vudsakligen teoretisk kurs med eleverna förlagda till en 

utbildningsanstalt i land (Berga) och en lika lång av prak

tiska övningar betonad kurs ombord helst på moderna 

stridsfartyg. I övrigt skulle åren fram till KSHS vara fria 

från obligatorisk utbildning möjligen med undantag från 

något slag av allmän fänrikskurs. 
Ovanstående förslag verkar rationellt och tilltalande. 

Ingen torde förneka att den utbildning, som erhålles p f1 

I\SS, aldrig kan bli m er än av grundläggande art och där

för m å ste kompletteras ganska snart efter officersutnäm 

ningen. Härtill bidrager icke n1.inst nutidens snabba tek

niska utveckling. Problemet koncentrerar sig därför till 

hur denna _utbildning skall fogas in i den praktiska tjänst

göringen. 
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Efter elen drygt treå riga, ansträngande utbildningen 

på KSS är otvivelaktigt elen nyutnämnde fänriken lack

sam för a tt få slänga böckerna Li t sidan för en tid och 

ägna sig åt det sjöliv, för vars skull han väl huvudsak

ligen valt sjöofficersyrket För att b ereda det första offi 

cersåret ombord erforderlig stadga och möjliggöra a1lsidig 

handledning bör detta å r så vilt möjligt tillbringas på 

kryssare och landskapsjagare. Om man räknar med all 

omkring 25 officerare utexamin eras varje tt r torde detta 

vara möjligt. Den eventuella nackdelen a lt nvutnämnda 

officerare på långresekryssaren komma att fön; befäl över 

aspiranterna väger ur förf altarens synpunkt lätt i jäm

förelse med fördelen för fänrikarna a tt omedelbart sjö

kommenderas. Vid fördelning av fänrikarna böra lik

som hittills dc första på kursen belönas med långresa, 

m edan dc övriga kommenderas på krys~arcn och Jand

skapsjagarna i kustflottan med hänsyn till dc önskemål 

om u tbildning till vapentjänst, som inlämnats av kaelel

terna under sista året vid KSS. Dessa önsk emål böra även 

ligga till grund för insättningen av fänrikarna i befatt

ningar ombord. 
Viss kritik har rests mot att önskemål om vape ntj änst 

infordras redan under kadettiden. Med nuvarande system 

finnes möjlighel alt ändra sig efter första office rsårc.t, ocl1 

dessutom kan man m ed ledning av dessa förberedande 

uppgifter på tidigt stadimn få »rätt man på rätt plats». 

Detta får icke tydas så, att tiden i befattningen som exem

pelvi s divisionsbefälhavare i ett kanontorn skulle vara 

bortkastad för en blivande ubåtsofficer - tvärtom torde 

han få god behållning för hela sin framtid av en så själv

ständig uppgift. Tillgången på dylika befattningar är 

emellertid så ringa, att dc m å hända skola förbeh &llas dem , 

som med hänsyn till sin kommande vapentjänst böra h a 

bestritt dem. I samband hänned vil l författaren gärna 

uttrycka sin önskan, att kadetterna bl a .r0r sin nYss

nämnda förberedande uppgift om vapentjänst men ä.ve n 

Tidsb·ift i Sjöväse ndet. 
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för sin allmänmilitära utbildning beredas tillfälle till prak
tisk tjänst å ubåt. Detta skulle l;:anskc kunna lösas ge
nom att tillföra SjA en ubåt under viss tid av sonuna r
cxpcditionerna. 

Enligt nuvarande OUH skall en fänriks vidare utbild
ning främjas genom hl a handledning i vissa särskilt an
givna stycken. Denna handledning böt· nog givas större 
stadga än vad nu är fallet. En återgång till gamla Liders 
alhnänna fäm·ikskurs förordas . Den hör ledas av .FC 
och omfatta bl a instruktioner i uppträdande ombord , 
aktuella order mm. Någon undervisning i vapenämnen 
bör däremot icke förekonnnn. önskemålet att denna kurs 
genomgås ombord redan under första halvåret som offi
cer, understödjer det förut framförda förslaget att sjö
kommendera alla nyutnämnda fänrikar. 

Den så kallade vapenutbildningens teoretiska del 
skulle enligt förslagen börja omkring den 1 oktober två 
i'tr efter officcrsutnämningen. Fänriken förutsättes då å 
ena sidan ha fått erforderligt praktiskt påbröd efter sina 
kadettstudier men å andra sidan icke ha hunnit bli för 
gammal för aU sätta sig på skolbänken. Utbi ldningen har 
tänkts vara gemensam för samtliga vapentjänsters elever 
i vissa ämnen och differentierad i vissa, förctr~idesvis de l 
egna vapenämnet 

Det kan i detta sammanhang kanske vara på sin plats 
att diskutera en cvcnucll sammanslagning av vissa vapcn
ljänslcr. Utvecklingen av våra offensiva övervattensfar
tygslyper visar ovedersägligen hän mot en taktik rned in
lim växelverkan mellan artilleri- och torpedvapnet "Cr 
denna synpunkt vore det ur förfaHarens synpunkt värdc
fullt om fartygscheferna på våra kryssare och jagare kun
de rekrvl.eras ur en kategori officerare, som erhållit åt
minston-e en gnmdlägganclc utbildning i både artilleri- och 
torpedslzjutning. De båda vapnen ha onekligen en hel 
del gemensamt. För båda skola skjutelement beräknas. 
och detta sker mnncra i mekaniska räkneinsrtllnen t, och 
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]Jåcla erfordra ingångsvärelen n1ecl bl a målkurs och mål
fart. Den tid är säkert icke långt avlägsen, då önsken1~l 
finnas att uneler mörker och inskränkt sikt kunna ntny~tJa 
.artilleriets radarförseelda centralsikten för att ge nkt
ningen till målet även till torped. Är det förmätet att tro 
.att den aktuella frågan om vapenledare hos fartygschefer 
vå bryggan vunnit anklang hos mången t~rpecloffi~er j.ust 
därför att han känner sig icke helt beharska arhllenets 
:utnyttjande. Frågan om en sammanslagning! av den 
.grundläggande vapenutbildningen för artilleri~ och ~m:
peclofficerare synes värd beaktande. Erforderlig specwh
sering kan tids nog tillgodoses efter denna. 

Förslaget att lägga officerseleverna i land i internat 
under sex månaders huvudsakligen teoretiska studier 
medför vissa givna fördelar. Ticlen kan odelat ägnas åt 
utbildningen, modern undervisningsmateriel och lämpliga 
lektionslokaler kunna påräknas, alla eleverna äro hela 
tiden tillgängliga för gemensamma lektioner m. m. Vissa 
nackdelar kunna emellertid även påvisas. Den här slds
seracle förläggningen blir knappast populär åtminstone 
icke bland de gifta eleverna, den omedelbara kontakten 
med livet och materielen ombord släppes, och en hel del 
av elen praktiska utbildningen i bl a fattygskänneclom, 
som nu klaras av på de förberedande torped- och ubåts
skolorna, måste uppskjutas till den kommande skjutsko
lans ändå så hektiska tid. 

Av hävd börjar flottans utbildningsår den 1 oktober. 
De på senare år synnerligen omfattande bytena i s~m
bancl härmed påverka emellertid högst ogynnsamt utbild
ningsstandarden ombord. Med hänsyn till bl a det nuva
rande systemet med värnpliktsinryckning varje kv~rtal 
skulle det därför vara en fördel om officers- och aven 
underofficersbytena kunde läggas så, att toppen vid höst
kvartalets början kapades. Det borde därför unelersökas 
Dm icke vapenutbildningen kunde börja på nyåret i stället 
för på hösten. 
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Den praktiska vapenutbildningen, som också är tänkt 
att räcka sex månader, skulle huvudsakligen omfatta de 
praktiska tillämpningsövningar, som äro inrymda i de 
nuvarande vapenkurserna. Som förut sagts skulle ele
verna förläggas på våra moderna stridsfartyg d v s i hu
vudsak på kustflottan. För att bereda plats för dem 
torde det i så fall bli nödvändigt att avpollettera yngre 
officerare. I praktiken torde det betyda, att de eU halv
år tidigare embarkerade, nyutnämnda fänrikarna delvis 
måste gå till andra kommenderingar. 

Efter de sex månadernas praktiska utbildning på 
stridsfartygen skulle officeren ha genomgått fullständig 
vapenutbildning, och dc som icke valt specialtjänst, skulle 
därefter icl;:.e behöva sätta sig på skolbänken förrän på 
KSHS. Undantag i denna utbildningsgång synes endast 
behöva göras för dem, som önska genomgå flygspanings
utbildning. Enligt nuvarande bestämmelser omfattar den
na en grundläggande utbildning om ungefär ett år som 
regel omedelbart följd av en fortsatt utbildning under lika 
lång tid samt för stamofficerare efter ett uppehåll av två 
till tre år ytterligare 45 dagars tjänstgöring. Frågan är 
hur denna utbildning skall infogas i den ovan skisserade 
vapenutbildningen. En lösning är att låta den bliva~1de 
spanaren vänta med flygtjänsten till efter vapenutbild
ningen d v s tills han är minst tre års officer. Skulle han 
då omedelbart bör j a med sin flygspanarutbildning finge 
han intet uppehåll i studierna. Bättre synes därför vara 
att klara av de två flygåren före vapenutbildningen. F n 
fordras för en stamofficer som regel 24 månaders tjänste
tid för att kunna bli beordrad till flygspanareutbildning. 
Om denna fordran kunde minskas till 12 månader skulle 
vapenutbildningen för dem, som genomgått flygspanarut
bildningcn, icke behöva skjutas upp mer än ett år, d v s 
den skulle kunna börja 4:e officersåret 

Den praktiska tjänstgöringen i olika befattningar 
främst ombord synes vara väl så viktig ur utbildningssyn-
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punkt som undervisningen i olika skolor och kurser. Först 
genom aktivt arbete i den praktiska tjänsten erhållas 
grundliga och bestående kunskaper. Kravet på planmäs
sighet i gången mellan olika kommenderinga r har icke 
alls skymtat i dc tidigare diskussionerna i detta ämne . . 
Frågan är väl om icke ett schema över sjöofficerarnas 
skolutbildning intimt bör knytas samman med ett liknande 
schema över principiella komcnderingar. Yisscrligcn fin
nes av hävd en viss följd i dessa, men denna följd åter
finnes ingalunda i OUR eller någon annan allmänt till
gänglig publikation. Som skäl mot publicering av en offi
ciell plan för kommenderingarna kan naturligtvis framhål
las, att variationerna i tillgången både på rustade fartyg 
och personal konuna att resa stora svårigheter mot att 
föl ja en sådan plan, varigenom kanske mera irritation än 
tillfredställclse skulle åstadkommas. Elt sådant skäl an
ses icke böra avhålla från ett allvarligt försök, det vore 
säkert god personalvård bland officerarna att något 
skingra dc nu i allmänhet ganska täta dimmorna kring 
deras framtid . Författaren har tänkt sig något i föl
jande silil, 

1. officersåret - sjökommendering, sex månaders all
män fänrikskurs; 

2. officersåret - kommendering som instruktionsoffi
cer på olika skolor, grundläggande flygspanarutbildning; 

3. officersåret - vapenulbildning, fortsatt flygspanar
utbildning; 

4. officersåret-fortsatt sjökommendering på dc far
tyg, där vapenutbildning erhållits, vapenutbildning för 
flygspanare; 

5. och 6. officersåret - sjökommendering i »för
hands»-befattningar i resp. tjänstegrenar, kommendering 
som instruktionsofficer på vapen- och tjänstcgrcnsskolor, 
kommendering till specialutbildning; 

7. officersåret - KSHS allmänna kurs o s v. 
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Några reflektioner rörande målsökande 
torpeders banor. 

Ett inlägg av kommendören J. O . Oxenstierna . 

Kaplen S. Rydströms i föregående nummer av TiS 
införda framställning rörande »målsökande torpeders ba
nor>> är förljänstfull och riktig, men tarvar ic.kc desto 
mindre ett bemötande eller snarare mnplifier::mde. 

Detta problem. berör nämligen icke blott målsölwndc 
torpeder utan alla typer av målsökande vapen hoc es t en
ligt vår terminologi robotar. Det iir därför nödvändigt 
att en felaktig eller rättare sagt ofullständig uppfattning 
om problemet icke vinner spridning, vilket skulle kunna 
leda till oriktiga slutledningar vid bedömande av använd
barheten av dessa typer av vapen. 

Som R. påpekar är banans minsta krökningsradie en 
faktor av avgörande be tydelse. Utvecklas teorien finner 
man att radien blir = noll, i varje fall så snart torpcd
farten / målfarten överstiger värdet 2,o! (R :s K-värde O, G). 
Detta betyder med andra ord att centripetalaccelerationen 
i sådana fall når oändligt värde, vilket krav en i'.orped 
eller annat målsökande vapen give tvis icke k an uppfylla. 

R :s påstående n:r 1, »Hög torpedfart ~ir av mycket 
slor betydelse för att få gynnsammast möjliga bn.nkurvon>, 
gäller alltså icke utan begränsning ur denna synpunkl sett. 

Att vad som här ovan påpekats är riktigt framgår aY 
H :s fig. 3 där m an ser att kurvorna fö r K = O,n (torped
farl/målfart = 1,1 1) förlöper med fullt mälbar radie och 
ansluter sig praktiskt taget parallellt med axeln y- y, vil
ken ju representerar mftlcts kursriktning. Knrvoma för 
K = O,G (torpedfar t/m<Hfart = 2,o) slutar dii rcmo t i vis :~ 

vinkel mot axeln y- y - mrtlkurslinjcn. Det iir i denna 
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punkt den kritiska giren med oändligt liten radie inträffar 
och r edan dessförinnan blir giren för skarp för torpeden. 

Man kan alltså då fråga sig vad som händer. Jo, 
strax innan torpeden skär mållinjen, »slinker» målet -
om det är punktformigt - förbi och torpeden slad
dar ut på andra sidan. Någon möjlighet för iorpcde ol 
att d~ircflcr pendla tillbaka och genom »insvängning» 
uppnå träff finnes ic.:ke därför att torpeden redan i sam
ma ögonblick, som den skär m ållinjen är i jämnhöjd med 
bullerkällan och alltså i fortsättningen lämnar denna bak
om sig. A v såväl fig. 3 som fig. 4 framgår även att de t 
ej hjälper att starta från aklcrligarc målvinkel; ovan
nämnda förhållande inträffar likväl så snart torpcdfart/ 
målfart är större än 2,o. 

Ä ven inom det gynnsamma fartområdet blir girradien 
ofta nog mindre än som kan presteras såväl med torpeder 
(girradic omkring 300 m) SOIIl vid robotar, där man r edan 
vid måltliga hastigheter måste räkna med girradier i stor
leksordningen 3.000-10.000 m. 

Är alltså målsökningsproblemet olösligt'! 
Härpå kan man svara att ren »hundkurvem.eiod» är 

användhar för vissa begränsade fartförhållanden (målet 
kan förstöra det hela genom att sakta ner) samt att grän
serna för användbara fartförh ållanden även påverkas av 
målets utbredning akter om källan för det buller, eko etc. 
vilket aktiverar målsökarcn. (Går en torped t. ex. mot 
propellerljudet får man här ingen hjälp.) Dessutom. duga 
ej alla m å lvinklar utan en gräns finnes för den förligasic 
användbara målvinkeln. 

Vidare kan man säga att det gäller att så modifiera 
de rena »lmndkurvemctoderna» aU ovan påtalade olägen
heter försvinna. 

Detla ~ir möjligt på ett flertal s~itt, användbara såv~1l 
för de långsammare torpederna som för dc snabbare men 
kanske m era svårmanövrerliga robotarna. 
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Sammanj'attn ing. 

1. Vapnets fart bör vara s lö n·c än målets . I önigt 

måste vapnets fart i förhå llande till målets väljas m~d 
hänsyn till ett flertal inverkande fak tore r. 

2. Minsta värde hos användbar må lvinkel är bero

ende av fartförhållandeL 

3. Frågan om gynnsammaste skjutavstånd kan be

svaras först sedan styrmetoden är fullt klarlagd. 

4. Ren »hundkurvemetod» är användbar blott med 

s tar k a begränsningar. 

5. Flera modifierade metoder finnas, som giva till

fredsställande lösningar av målsölmingsproblemet. 
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Litteratur. 
»The Japanese at Leyte Gulf.» av J. Field j:r. 

Ett värdefullt tillskott till litteraturen om Stilla Havskriget. 

»Detta är historien om ett nederlag» säger författaren i sitt före

tal. Så är det också, Dock icke så att boken är en japansk berättels9 

om slaget vid Leyte i stil med Thiess »Tsushima». Författaren är 

amerikan. I sin egenskap av medlem av ;)Naval Analyses Division» 

i »U. S . Strateg'ic Bombing Survey» har han deltagit i förhören med 

japanska officerare. Dessa förhör samt dokument från Japan ha, i 

sammanställning med amerikanska plot från slaget samt amerikanska 

redogörelser, utgjort materialet till boken. 

Man får ett intryck av, att författaren först låtit redogörelserna 

för slaget mogna och därefter frän en upphöjd position låtit sig föras 

med pä de japanska styrkorna under slaget och därifrån skrivit sin 

skildr ing. 
För att läsa och förstå en krigsoperation är det nödvändigt att 

studera båda sidors tänkande och handlande. Tidigare skildringar aY 

slaget vid Leyte äro gediget amerikanska. »The Sho Operation» är 

därför ett värdefullt tillskott vid studiet av Leyteoperationen. 

Författaren redogör i törjan för den strategiska planläggningen 

och de bedömanden, som ledde till utformande av de olika motstånds

operationerna, »Slw operations», som avsågs utlösas vid den väntade 

amerikanska offensiven mot Filippinerna och det japanska hemlandet. 

Efter denna överblick av elen strategiska bakgrunden övergår för

fattaren till att påvisa de operativt taktiska principer, på vilka Japan 

ansåg sig böra grunda operationerna. 

I form av fotnoter eller som inledning till de olika kapitlen äro 

-de amerikanska planerna i grova drag skisserade. Detta gör, att läsa

r en ej behöver ha läst någon amerikansk redogörelse av slaget, för 

.att få en klar bild av läget. 

Den japanska anmarschen och delslagen, som tillsammans ledde 

till elen japanska flottans upplösning skildras med god objektivitet. 

De japanska befälhavarnas bedömanden äro kommenterade med korta 

anmärkningar, om hur läget på amerikansk sida i verklighe ten Yat·. 

Läsaren kan därför liksom författaren följa slaget så att säga von oben. 

Tyvärr fordrar skildringarna av slagen en ganska ingående känne

dom hos läsaren av Filippinernas geografi. K a rt- och skissmaterielet 

i boken är bristfälligt och försvårar avsevärt läsarens möjligheter att 

f ölja med i de ofta koncentrerade skildringarna. 
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Slutkapitlet, som är en resume av de japanska befälhavarna!'! 
bedömanden av orsakerna till nederlaget , kommenterade av författar en 
med egna åsikter, belyser många för sjökriget aktuella problem. Bl a 
framgår betydelsen av att ständigt utveckla och förnya tekniken och 
taktiken, vidare, att luftherraväldet är den förutsättning utan villten 
en framgångsrik kamp på havet är dömd att misslyckas, samt slut
ligen att gem.ensamma operationer skola ha gemensam chef. 

»The Sho Operation» utgör i sin helhet en lättläst och givande 
Wrobok i sjöstrategi och operativ s jötaktile 

Per Lindh lom. 




