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J . Bes löt Säll kapet följande ilrbelsordning atl gälla för 
arbetsåret 1946, nämligen 

Högtidssammanträde fredagen den 15 november, onlina
ri e sammant räden andra onsdagen i januari samt första ons
·dagen i var och en av månaderna februari, mars, april, okto
ber , november och december. 

2. Beslöt Säll skapet alt till prisbelönade författare skulle 
·utdelas penningpris enligt Sällskapets bedön1.ande. 

3. Valdes ledamoten V. af Klint till fön~dragandc för år 
1946 i vetenskapsgrenen artilleri och hanelYapen med leda
Jnoten Svedelius som suppleant. 

4. Valdes ti ll hedersledam6Ler statssekreteraren N. G. K. 
G. Rosen och statssekreteraren G. B. von Schwerin samt till 
korresponderande ledamot marinöverkommissarien A. vVir
ström. 

5. Föredrogs delar ur årsberättelsen i artilleri och hand
vapen, avgiven av ledamoten Kolmodin. 

Ordinarie sammanträde den 9 januari 1946. 

l. Vall3cs ledamolen vVcss tröm till föredragande för år 
1946 i vetenskapsgrenen torpedväsende med ledamoten Lindh 
·w m .suppleant. 

2. Valdes till h edersledamot disponenten K. E. T. 'Wi
l~ande r , Bofors och till k orresponderande ledamöter kaptener
na Oscar Linden och Sverre Sohlman, Bofors. 

3. Föredrogs .delar av årsberättelsen i min väsende, a v
given av ledamolen Th. Lindgren. 

G. f'ogelbera . 

Tidskrift i Sjöväsendet. 4 
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Några data om Erik XIV:s sjökrigskonst. 
Av ledamoten Carl Ekman. 

Bilden av det senaste världskriget är till alla lllått .så 

fantastisk, att den stäUer alla tidigare krig i skuggan. Skulle 
eftervärldens intresse för vad som utspelats inom_ skilda epo
ker av krigshistorien mätas efter dessa mått, då skulle fö-r
visso dc blad i densamma, som våra fölfäder skrivit, aldrig 
mera bli vända. Men -erfarenheten visar att människor h a en 
1nedfödd känsla för att allting är relativt här i världen. Dess
utom, ju längre avståndet i tid är emellan det förgångna och 
nuet, desto starkare tjusas vi av berättelserna om gångna släk
tens kamp för det vi hålla kärt, liv och frihet. Att med .fanta
siens hjälp fylla ut vad som fattas i fakta är diktarens sa.k; 
på forskaren åte1·, som avlockar arkivens gömmor deras h em.
licrheter om människorna och den scen på vilken de agerat, 

t> 
ankommer att göra bilderna mera verklighetstrogna. 

Obestridligen är de båda vasakungarnas tid en -epok som 
har sin särskilda tjusning för oss. Då grundades vårt na
tionella medvetande och politiska oberoende, då kom vårt sjö
vapen och handelsflotta till, som båda gjorde en oförglömlig 
insats i kampen för Sveriges frihet. Over den tidens ledande 
gestalter, främst ,konungarna Gustav Vasa och Erik XIV, vilar 
storvulenhet, obändig kraft, framgångens skimmer men ock
så mänsklig svaghet och tragik. Vi återfinna hos dessa ge
stalter många för Tenässansmänniskorna men också för svens
karna än i dag typiska drag på gott och ont och vi trivas 
förträffligt bland den tidens kärnkarlar med deras mustiga. 

språk, bisl'ra humm och starka aptit på livet. 
Hävdatecknarna ha tillskrivit Erik XIV djupgåenrle insik

ter i och förtjänster om försvarsväsendeL Säkerligen var han 
också väl hemmastadd i krigföringens teori. Vad vi vet om 
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hans praktiska kontnkt med liYet på sjön lyder inte på att 
havet vnr hans rätta element. Då han för ö·vrigt icke ärvt 
sin store faders praktiska handlag med saker och ting eller 
hans överlägsna ledaregenskaper, är det förståeligt om hans 
stort upplagda planer och ytterst mödosamma arbete inte all
tid ledclc till framgång. 

En nog st't intressant fråga är vilka personer i Erik XIV :s 
omgivning utom fadern som voro hans läromästare snmt ock
så vilka som voro honom behjälpliga vid handläggningen av 
.sjöärendena. Någon riksamiral fanns ännu icke, ingen ma
rinstab och ingen , förvaltning av sjöärendena ,, och man har 
ju inte rätt att förutsätta alt Göran Persson, som med egen 
hand skrivit långa instruktioner f6r sjötåg, också varit deras 
andlige fader. Det lönar sig emellertid föga att spekulera 
över detta ämne. I själva verket synes Erik XIV ha varit 
sin egen riksamiral, som med hjälp av de förnämsta männen 
inom k ansliet och kammaren, vid skepp.sgårdarna, slotten, 
kungsgårdarna och andra grenar av förvaltningen sökte att 
i faderns patriarkaliska anda handhava den vidlyftiga appa
raten i land, men som beträffande operationerna till sj'öiss 
m åste till väsentlig del överlåta ledningen till sjöstyrkebefäl
havarna. Det må amnärkas att den i krigssaker väl bevand
rade fransmannen Clauclius Coliart var ans tälld inom knnsliet, 
innan h an fick befälet över krigståget till Norge och sedan 
försvann från arenan. Coliart jämte överstearklimästaren An
der,s Sigfridsson (Rålamh) spelade i varje fall en viss roll så
som förmedlare av muntliga direktiv från konungen till 1563 
och 1564 års flottor, när dessa sammandragi ts i Stockholms 
södra skärgård. 

Vilken roll amiralen Jakob Bagge och andra prominenta 
sjökrigare spelade vid krigsplaneringen är svårt att säga. 
Bagge ansågs oumbärlig vid krigsplanerna-s utförande, men 
något ämbete i stil med riksamiralens innehade h an veter
ligen icke. Bagge hade sålunda näppeligen tillträde till den 
krets, där dc viktigaste avgörandena träffades. Man skyrm
tar nog hans namn i vinräken:skaperna, i samband med elt 
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t l- ,a··111 llOS J-onunn· Erik, tillsammans med den 
eller anna smn "' · ·. ·" · " .. · 1• l f G .. · Jersson 
, 11· 1äktiaeJ J)rokuratorn och gestapoc 1e en man · ' 
~t sn " .. d 1- .. B '"'C 
Inen dessa privata Tådslag kunna ha rort an ra ,sa ,._et ' .. a""-
hade ju den tvivelaktiga äran att sitta i konungens namnd. 

Inom del rent tekniska området funnos åtskilliga, som 
kunna förmodas ha utövat inflytande p å .sjökrigs_konstens ul
- kl ' " sa" ~o·Il:l överstesker)r)sbvgginästareu Adnmt, en hol-

vec 1n"' ~ ' · __ ·n--
Jändar e son1. konstruerade ett stort antal av de sk epp , ~l . _" '~ 
1 l l . · nor el: s l-a 7 -~trskrioet .s~nnt hans bndsnwn, mas te t 

c.e og o l . "' ,,_ c ; ..., ' - .. • ·l-. l 'ä ser och 
Gilius, som var framstaende konstrnktor av. s '-JU P.l .· • _ 

kanske m ed mindre lyckn, gjorde ex.petmlcn t jämväl, ehuru 
med fyrverk. 

Uppgiften att m ed framgång upptag~ kampen_ med ?Da:1.
n1.ark';') och Lyheck var icke lätt, det vtsar en h h cl-. ~el da
tidens karta. H.edan i fred hade Sverige så alt säga ften~en 

_. det e"'Il.a landet dlenom Bohuslän, Halland, Skane, 
.1noin b " ' F .. · 
Blekin"e, Gotland m fl lanelsdelar tillhörde ?anmark. . 'or~ 

" ... 1 s,,erio·e hade konunoen att forsvara Fmlanu 
11ton1. SJa va " c "' d · ' l . . . . Estland Lybeck ha c vLs-
och de nyvunna )CSt ltmngarna t c " · .. • . . :· • 

. . ·l k L. . .. · ·t försök att f a ovnga h ansestader serll'ren nuss yc a s 1 sm. . . 
" • . Q L ·l ecks s1d· t men dels 

vid ö .stcr.sjön att deltaga l kampen pa )· ) .. , ' ' l ' . 

. . . •tv cleiJ1. Lvbecks hem.liga hundsforvanter' c.els 'ar 
VOIO VlSSa • " . . . . 
-det kntftlillskott, som. Lybeck ensam.t utg.Jordc- l kom.hmall0-

11Cn Damnark- Lybeck, farligt nog. 
l · p1nnläo·unipo· ·:tv ope-

1. ,·u flottbvcranaclsprogr:un oc 1 sn1. · "" --n ' _ . 
st J "t> . f.. l <l l de l 

Talionerna till s jöss visade Erik Xl V a~t han ors o va c ........ 
strategiska läget krävde. Han mötte flenden med" en ~nakt1~ 

l k l t ·k· . till skvdd at Fmlands 
linjeflotta och avdelade o ·a . .s .yr OI · .. J " .... 

och Sveriges ,skärgårdar samt för att uppratthaHa forbmdel-
:serna med Estland och samtidigt operera ~)å Narvas f<uvaltei~
S'stnäm.nda uppdra"· var ett viktigt led l krossande t av L)
b~ok~ indräktiga ba~l.del på Ryssland. Han sökte och lycka-

----d t f ·l' l ])otocl·nar Danmark och dans·ka :flottan Dan-*) I e o J an c e ~ < • • • , _ 1_ . , .. 
- ' l- ·+ flottan hksom. Svengc' lw ,rc ,na. 

mark-Norge resp. oans ~-nor~ ~a ' . . . 
Sverigr-Finland oeh sYenska flottan svensk-fmska flottah. 
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des åtminstone delvis i alt med mindre sjöstyrkor upprätthålla 
förbindelsern a med de vänskapligt sinnade pommerska stä
den ut. Detta var nödvändigt för tillförseln av knektrrr, vapen 
och a ndra förnödenhe ter. Han sökte och lyckades i icke 
ringa mån att komma åt Danmarks ömma punkt, Öresunds
trafiken, hindra tillförseln sjö1cdes till Köpenhamn från Tysk
land av li vsviktiga förnödenbeler och at t brandskatta de 
danska öarna. Den närmast pä lanthi.iren ankommande be
redskapen i kus tlandskapen var tydli gen lika bristfällig där 
som i Sverige, varest danskarna ganska os tört kunde härja, 
såsom i Södm Möre och på Öland. Förlusten av Alvsborgs 
fästning redan i början av kriget var att tillskriva bristande 
beredskap både till lands och sjöss på denna vikti,ga punkt. 
Den var för flottan dubbelt kömiliar därigenom, att flera så 
gott .som färdiga nybyggda skepp gingo förlorade. Erövran
det av Varberg uppvägde inte förlusten av Alvslborg men var 
inte h elt utan sin betydelse ens för sjökriget. Danskarna 
kunde t ex inte förhindra att en mindre svensk sjöstyrka, av
delad från Klas I-loms flotta, från Östersjön tog sig fram 
genom Bälten till Varberg år 1566. 

Redan under Gustav Va~.as tid gjordes mycket för att ut
bygga baserna för flottans operationer, vari man spårar Eriks 
inflytande. Den vid Stockholms slott belägna skeppsgården 
var alldeles otillräcklig för en linjeflorlta, varjämte plats 
där.s täcles icke fanns för nybyggnad av skepp. Så till
kom i början av 1550-talet en ny skeppsgård med varv på 
nuvarande Blasioholmen, åt Nybroviken till. Vissa nybyggna
der förlacies till Västervik under mäster Adrians personli
ga ledning. Den gamla skeppsgårelen vid Kalmar slott be
fanns ock så oanvändbar, med dåligt utrymme o~h alltför 
ringa djup. Då Erik XIV såsom »arvkonung ,, år 1558 tog 
slottet i besittning, nedlades denna. Det torde h a varit hans 
m ening alt en operationsbas vid södra Öste-rsjön helst borde~ 
lega t i RlPkingP. mPrl dess pr::~ kti skt 1agPt isfri::~ vatten, me11 
.eftersom delta landskap var danskt, flyttades skeppsgården 
i Kalmar 1558 till Djörkcnä.s, % mil norr om Kalmar. Vid 
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Björkenäs an1ades ett skeppsvarv för nybyggnad och repa

ration. De ryktbara skeppen S :t Erik och Mars byggdes här 

å ren 1559- 1563. 
Vid Göta Älvs mynning hade Sverige sedan gammalt en 

port Ctt Västcr sjön, vars fö r svar.s::mstaller på elen tiden, Gustav 

Vasa kom till makten, hade det gemensamt med nutidens, att 

de ingalunda motsvarade platsens b etydelse. Det yttersta för

svar sverket utgjordes av clt träslott, Alvsborg, där C:nnegi.ska 

bruket nu ligger ; de inre jämlc .skeppsvarvet låg o vid Gamla 

f 
Ski~s över tom tningarna vid BjörkC' näs. 

i __ j 

Löclii~c, m ed:m I\ya L ötlöse vax en prak tiskt taget öppen stad. 

Gustaf Vasa rev det äldsta Älvsborg och ersall e del ~ned en 
av sten och ulanscrk byggd fästning samt avsåg a lt därinvid 

bygga en skyddad h amn och ett örlogsvarv. Nya Lödöses 

borgare lw falldes att flytt a sin stacl hit. Des-sa planer hunno 
aldrig h elt genOTnföras . Vid Älvsborg byggdes n og ell eller 
annat mindre 3kepp, m en för dc stora .skeppen anlitades så 

sent som 1546 allljii.ml vanct vid Gamla Lödöse. Aren 1560 
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- 62 låg huvuddelan av svenska flottan vid Älv.sbor<,. im en 

å terfördes till Öster,sjön när faran för krig med Danma;k blev 

uppenbar. Blott några .småfartyg och en gammal trotjänare, 

.skeppe t Lejonet, som knappt kunde flyta, lämnades kvar på 

denna viktiga punkt. 
Dc äldsta örlogsbaserna i Finland utgjordes av Åbo och 

Viborg,s skeppsgårdar, belägna invid och skyddade av slotten 

med samma namn. På 1550-talot tillkom en skeppsaård vid 

l 
- o 

(en n yanlagda s taden Helsingfors, som fick en icke ringa be-

lydelse under nordiska 7 -årskriget. 
För linjeflottans behov anlade Erik XIV ett mindre Yarv 

på Rotholmen vid Dalarö år 1565. Såsom tillfälliga baser hade 

Alvsborgs f äs tning efter den av Gustaf Vasa företagna 

ombyggnaden. 

också Västerviks och Stegcborgs varv en viss, betydelse vid 

samma tid, i n ågon mån också varvet vid Häringe. 
Flottans förs örjning m ed livsm edel var denna tid e tt b e

svärligt problem ; bcs~ittningarna voro förhållandevis stora och 

provianten ski"ymmande. Vanligen provianterades för 2 må

~-~cl~~- vid avseglingen fån Stockholm. Förrådet fick ej röras 
Jorran fl ottan lämnade skären . Dessförinnan fick folket kon

ianter alt därmed självt sörja, för sin mathållning. Av sam-
ma k""l d l" · · s a un ve'" man att 1 S tockhohn taga ombord knektar 

o_ch sjöfolk, som inte med nödvändighet b ehövdes för utseg
hn<re fll D l ·· 11 A .. o n J a aro e er lvsnabben. För kompletteringen av 
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livsnwdelsf.önådcn under sjötågen å tföljdes flatlan av ett antal 
,, fetalicskepp '' eller ock skicka-des sådana senare till densamma. 
I någonl m ån replierade skeppen på ortens tillgångar. Fran fog 
darna på kronans slott och gårdar, där räntepcrsecll a rna upp 
samlades, rekvirerades proviant och inte sCt sällan levande bo 
skap, som rekvirenten själv slaktade i land och delvis n edsalta 
dc ombord. Dc stora skeppen -- å tminstone var delta fallel 
med Elefanten - hade bakugnar, som gjorde det möjligt att· 
i viss utsträckning utspisa färskt bröd. Det kornproduceran
dc Öland fick understundom. Jämna korn för elen vikliga öl
brygden ombord. När det gick pressades bönderna där s~tvii l 
som på kalmarkus ten på ,, sm.å hjälpegärclen . Främ1nandc, 
med livsmedel lastade skepp var slutligen en till;,;ång, som 
man räknade m ed. 

F ör besättningarnas försörjning m.ed beklädnad var klä-
dekaunnaren på stockholros slolt landets viktigaste förr åd , 
n1:en mindre upplag av vadmal, kläd en och linnevävnadeL· 
funnas även i landsorten. Löningskläde utlämnades emeller
tid endast till å rstjänarna och knektarna, den stora massan 
av 'hyrebåtsmän fick klara sig med sina egna, säkerligen brist 
fälliga kläder. Om n ågon vinterutrustning var det inte tal 
Kom. k ylan tid.igt om hösten, såsont falle t var 1563, var dc-t 
inte nådigt. På den danska flottan , som. tydligen ganska illa 
tilltygad låg kvar rält länge tmder 1\.arl.söarna, omkommo 
många på grund av kölden . 

För flottans såväl som. härens Jörsörjning m ed artiller i, 
amm.unition, handvapen och harnesk var Stont respeklive 
Lilla arkliet samt Rustkammaren i Stockholm. huYudförråd , 
m en på slo:Uen funna s också arkli. När sk eppen gingo ut vo
re dc wm' regel så välförsedda m ed am n1.unitiou, alt denna 
räckte under hela kampanjen. I värsta fall lånade m an f rån 

vatandra. 
Värre var det med inventarier och utredning , såsom anka-

re, tågvirke, segel o d ; för ersättningen av sådan materiel var 
sällan tillräckligt sörjt och svårigheterna nästan oöverkomliga. 
eftersom, Sverige val" i hög grad beroende av import utifrån . 
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I vis,s m;1n sammanhängde elen stor a förbrukningen m ed 
!;>risten på skyddade ankarplatser i södra Ösler sjön. Mellan 
kryssningarna YOro skeppen hänvisade till a lt söka lä under 
Öland, Gotland eller Bm·nholm. Mycken materid fö rlorades 
ellet' förs lets vid sådana tillfäll en. 

Med förbindelsetjänsten synes det ha yarit si och så. Ofla 
finner man uppgifter om alt små fartyg och båtar skickades 
ut att '' uppspana vnr flo ttan äo samt om att folk, som inte 
hade med fl ottan alt göra, anförtroddes uppdraget att !beford
ra vi ktiga bl'ev lill flottan. För spaningstjänsten till sjöss an
litades småfartyg, vanligen pinkar. 

Någon närmare ulformad f'lottplan synes icke h ava vari t 
bestämmande för nybyggnaderna vare sig under Gustav Vasas 
eller Erik XlV: 5 tid. Särskilt under den fö·r s tnämndcs re«e
ring, för övrigt en experimentens tid inom skep·r)sby"·"'m·iet 

0 

är 
d 

o oo ' et svart all finna n ågon röd tråd i det hela. Ulan tvivel 
följde Gustav Vasa och Erik XIV dock var för sia en vis:; 
linje, även om avst-eg ibland gjordes. Bortse tt från ~en första 
uppsättningstiden, då det gällde att snabbt anskaffa s:kepp, sy
nes Gustav Vasa ha f'öljt linjen: en liten kärna av skepp på un
gciär 200 läster, så byggda att de också kunde användas i frakl 
f~ut ; ett antal barkar på 50 a 60 läster, ett .stort nntal galejor, 
bli en början stora men sedan blolt på omkring 20 Jä,ster, 
samt e tt varierande antal h olkar, krejare, pinkor, bojorter, 
'' ~urublåsoo och andra till lastdragare hörande typer av 
vaxlande ~. torlek. Erik XIV däremot byggde inga galejor, inga 
holkar och dylikt, ty därav fanns tillräckligt mycket, i all 
synnerhet seelan elt .stort antal kapade utländska kofarter i 
början av nordiska 7-årskriget införlivals med örlogsflottan. 
l-Ians nybyggnadsprogram omfattade så galt som uteslutande 
~tara och m edelstora skepp. Vissa av dc förnämsta skeppen 
~ nord.iska 7-årskriget voro visserligen byggda el! eL" stapelsalla 
1 slutet av Gustav Vasas Tegering, m en det r åder· intet tvJvel d- . . . arom alt dc byggdes på yrkande av elen blivande konungen. 

Före 1561 färdigställda skepp, såsom Engeln, Elefanten, 
S:t Erik, benämndes kravlar. Om de som cläT'efter sjösattes, 
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såsom Mars, Rektor, S :t Kristoffer, Tanthejer m fl, som i stor

lek växlade från 600 a 700 (för Mars) till 100 läster, VOL'O krav

lar eller tillhörde galeon-typen, rätt allmän utomJands vid den

na tid, är ovisst. Bortsett från att kraveln, att döma av Ele

fantens, av förf. undersökta vrak, hade rund akter och galeo

nen tvärskuren, vet man inte skillnaden m ellan d essa båda 

typer. Riggningen var densamma. 

Av Elefantens vrak framgår att skeppet hade 2 balk

lag i h ålsk eppet, alltså under överlöpet eller huvuddäcket, 

samt ovanför detta ett fördäck som akterut förmodligen 

fortsalte i k obryggan samt nedre kampanjens och ka ju

tans golv. Dessa båda senare överbyggnader Inatsvarades 

föröver av förkastellet Över kajutan fanns möjligen en 

hytta, vars tak kallades översta kampanjen. Av allt att 

döma m å:s te de grova pjä.serna varit placerade i hålskep

pet på dess öveTsta b alklag. Detta hade emellertid icke 

något fast däck utan endas t tämligen löst liggande plankor 

över b alkarn a och de mellan dessa instuckna s k ribborn a. I 

vissa fall synas pjäserna (med .sina lavettage?) varit placerade 

på underlag, kallade skyttebänkar. Då E lefantens största 

bredd inombo·rds icke syne.s ha uppgått till mer än omkring 

10 meter och dess längs ta pjäser voro 4,2 me ter långa, inses 

.att det fria utrymmet inte var stort. 

Riggningen av dåtidens .sven ska sk epp var i stort sett den

samma, oavsett sk eppens storlek. Med vissa u n dantag fö·rde 

de r åsegel under bogsprötet (blinda) samt på fock- och s tor

m asterna. P å m esanmasten fördes e tt, någo!l gång 2 latin

segel. Ett och annat stort skepp hade en liten m as t aktet om 

m esanmasten, varpå fördes ett litet latinsegel. Alla stora 

sk epp förde märssegel på fock- och s tormasterna, vilkas un

dersegel kallades focke- r espeklive storskönvaL Med S:t Erik, 

scm blev färdigt 1560, infördes bramsegel, ovisst dock on1 alla 

eft erföljande större sk epp förde sådana. Man påträffar ibland 

uppgifter om antalet m a.s ter för kända skepp, såsom exem

pelvis för de danska skeppen Fortuna ()) 6 masten), Mer

kurius ()) 5 masten), Byens Löwe ()) 4 masten) etc. Man 
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bör fatta dessa uppgifter så, att Fortuna hade fockmast med 

)) märsemash (.s tång) ovanför undermasten, s tormast med sin 

ovanmast sn mt 2 m esanm aster, a tt Mcrkurius hade endast 

en dylik och a tt Byens Löwes fockmast var >> polaker tack

Jad >> , med fo{;kmast en i ett ,styc ke och utan m ärs. Det 

senare innebar inte m od nödvändighet att Löwe saknade 

.överscgel p :1 fockmasten, Ly fttskilliga mindre ~.kepp voro rig

gade m ed s tångesegel i sliil lel för märssegel, i real i te ten unge-

?lfa ns eller :Makalös går under. 

"fär det.samma. Vanligen förde cml'l ler ticl sm:'tskeppen över 

segel enelast på s lonnas len. 

Galejorna had e ti Il en början latinsegel p it 3 m as ler, 1nen 

Gustav Vasa fann snarl a tt denna riggning intP. passade det 

.svenska sjöfolk et, som sedan h edenhös vant sig vid r åsegel, 

varför man smtrt övergick härtill vad angar fock och stor-
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segel. Det var lika besvärligt början med bojortens rigg-

ning, m en den höll sig kvar. 

Med h~insyn till seglens ringa antal och aU, med undan

tag för bojorten, s tagsegel saknade,s och överseglen voro enkla, 

var givetvis såväl ·den s låend e som den löpande tn cklingen 

enklare än i modern tid. Man återfinner emeller tid i hu

vudsak ·samma rig.gdetaljer, ehuru mod delvis andra benäm

ningar, vi lka vi här måste förbigå. 

Unde rrån his,adcs med elst dragrepet m ed sin löpare 

men firadt•s icke i v~trdag~lag ulan hölls uppe med en borg 

av kättingar. Se.glen haladt•s, fastgjordes, togs hem och 

beslogs ungefär på samma sätt som nu för tiden. ~Iärsseglen 

bärgados däremot från märsen genom att r ån firades ner ett 

s tycke. Underseglens area kunde minskas genom att en 

eller två honetter, som litsades Lill bottenliket, slogs ifrtm el

ler tvärlom. 

Huru skeppen styreles iir OYi.ss t. I Elefantens räkenska

per talas om rorkedjor och m ed sk ollor (järnbeslag) beslagna 

rorlådor, i vilka dc kraftöverföruncle kältingarna löpte, m en 

däremot icke om någon rorpinne, ej h eller o m. någon kulle-r 

stock.';') I räkenskaperna för S:t Erik, som synes ha va

rit modernare än Elefanten, omnämnas emeller tid såväl 

roderlådor so m »drr.gin >> oeh k edjan. »Dragin » var ert be

nämning på den båge (arcus), som bar upp främre ändan 

av rorpinnen. Där talas också om en >>Springilinc uti rocleret », 

ett genom hjärts tocken löpande tåg, m edelst Yilkel man kun

de lätta eller lyfta rodret en aning för att på sätt underlätta 

styrningen . 

Då akterskeppets inre bredd var ringa och rorpinnen 

lång, måste spelrummet för denna Yarit Jite l. Ylan anlar 

alt rodret kunde vridas i sicHed föga mer än om kring 15° , 

vilket må~; t e ha ogynnsamt pa,·erkat manÖYcrfiirmågan. 

*) En nwd rorpinm•n fii rbundf'n h~t\'Stång, ;;ont g·ick upp till 

kampanjen. Den rönlf' sig i en genomborrad »knllcrrullr->», l:lgrad 

i kampanjego]vet; typisk för 1600-talet. 
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Det är uppenbart aU seglingsegenskaperna bland det 

konglomerat av skepp, som ingick i dåliclens flottor, voro högst 

varierande, en omst iinclighet som m ås te ha försvårat samman

hållningen uneler marsch såvii.l .som uneler strid. Jakob Bagge 

beklagade s ig· hillert ÖYer atl flera skepp höll s ig undan när 

Mars gick und er, liksom Peder Skram gjorde året förut. I 

amiralernas ögon vnr det bristande vilja eller, som Bagge ul

trycker sig, »de vi ll e inte - trols god vind - dcra,s. goda 

fördel akt'a eller bruka utan höllo sig långt ifrån uppe i vind 

och därmed platt förläte s in amiral etc. » :Men vid elen stora 

Bojort· mctl s prisP g-<·1 men utan brediock; stagfocken ej sy nli g 

rättegång, som följde på förlusten ay Mars, voro dc anklagade 

av en annan mening. Vad .som var sant eller lögn i a lla 

vittnesmålen hirer aldrig bli uppdaga l, efter,sonl! rätten själv 

fann uppgiflcn alt r eda ut härvan h opplös. EU och :muat 

kom dock fram som just bestyrker svårigheten att samman

hålla en .så heterogen flotta. Hövitsmannen på Lybske Bojor

trn framhöll att hans :farlyg ieke vnr så väl » b e:~eglat», att: man 

kunde följa fJollan, det hela flottan väl kunde vittna om. Dess

utom kunde han med 5;ärskilda vittnen slyrka a tt han utgjort 
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det m esta segel och dem med vatten besprängt, son"l han hade 

kunnat, och hade dock ingenting hulpit. 

Att de t c1n ellertid i svenska flottan funnos välseglande 

skepp var en allmän åsikt bland motståndarna, m en om deras 

manöverförmåga sträckte sig så långt, alt dc kunde vända ge

nom vind, anses bland fackmännen tvivelaktigt. 

Vad det taktiska uppträdande t angår g<>r amiral linger 

med sedvanlig elegans och sakkunskap oss en inblick härut

innan i Svenska Flottans His toria, band 1 ( Allhems förlag) . 

Unger synes antaga, att det var danskarna som (1564) först 

i Norden tillämpade en m arschordning, m en frmnh ållcr att de 

för Klas H orn å ren 1565- 66 utfärdade instruktionerna åda

galägga förvånansvärda kunskaJ er i sjökrigsväsendeL 

Sistnämnda faktmn får anses tyda på alt Erik XIV 

icke var efter i utvecklingen, varför det inte är uteslutet 

att den svenska flottan r edan före 1565 visste att vid upp

ntarschen tillämpa en vi ss segelordning och alltså inte segla

de "i klump ". Med hänsyn till k ollisionsrisken mrcfaller d et, 

son1 om en bestämd ordning skulle h a varit ofr ånkomlig vid 

fr amförandet av en flotta på upptill 30 a 40 enh eter, om sprid

rängen skulle hållas inom rimliga gränser . Om scgclor dningen, 

såsom Herluf Trollcs, hade formen av en triangel eller h ade 

ett anna l utseen de torde väl berott på om ständigheterna , t ex 

om flottan framgick i trångt farvatten eller rum sjö, seg 

lade för akterlig, halv vind eller bidevind. I varje fall 

måste vid kryssning segelordningen ha varit sådan, a tt 

vändningen - måhända undan vind - kunde verkställas 

utan risk för kollision och att sk eppen efter densamma korm

mo något så n är på plats. Det är också troligt ntt 3-talet 

utgjorde grunden för en taktisk indelning i Sverige redan 

före 1565. Huru som h elst h ar an tagandet här ovan visst 

s töd i ett ögonvittnes berättelse om drabbningen mellan J akob 

Bagges och Jakob Brockenhus' eskadrar utanför Rönne den 

30 maj 1563. Enligt denna var den första iakttagelsen på 

dansk sida att de svenska skeppen k ommo seglande nära 

Ya r andra "in e i ner r ech tcr Ordnung geblieben ". Enligt en 
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svensk version, som med s törsta sannolikhet bygger på tro

värcliga vittnen , skulle de norrifrån kommande .svenskarna 

upptäckt den danska eskadern, när dc voro tvär s Hasslö. 

Danskarna voro då på utsegling från ankarplatsen vid 

Rönne. J ak ob Bagge sände gem1,st ut .sin esping m ed b e-

~ 
Fortuna 
lA & 

Dansk Christof Lybsk Christof 

~ 
i\Iercurius 

Il ~ 
Arken Elefanten 

i 
Bycns Lövc 

David 

l 
Kindt Gaades 

Falk van Aalborg 

J~gcren 

Solen 

Il 
Papcgöjc 

Engelsk Kctzc .Jonas 

Morian 
~ a 

Högen Gr if af Kongsberg 

Björnen 

Normand Gj es ten 

H crluf TroJle,s marschordning, innan de lybska sk eppen in

lemmades mellan 5 och 6 grupp C' rn a. 

fallning att de små skeppen skulle h ålla .sig i lo,vart under 

land, "På det att de danske icke skulle falla dem ö~rcr 

bord, om de hade n ågot fientligt i sinne" . Härav får an-

ses fran1n·a" tt f · · · -" ·· · 
< to< a ounenngen 10rut var en n1arschordnmg 
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~.öm icke var hi.mplig för slrid. Vi h a vidare Jakob Bag

ges skildring av ,striden vid norra Öland 30- 31 maj 1564. 

Såson1 förut omförmälts beklagar han sig över att en stor 

del av flottan höJt .s ig för långt uppe i lovart och fram

håller som motsats, att de danska och tyska skeppen >> gingo 

uli deras mclning bredvid varann likasom knektar uti de

ras ord n i ng , . Förutom att anmärkningen visar att Herlur 

Trolles sla gordning, såsmn Unger förmodar, inte överens

stämde med hans marschordning, antyder den att dc svenska 

skeppen, om dc gjort öin plikl, skulle ha iakttagit en ordning 

liknande Trolles. Bagge säger vidare all andra dagen voro 

icke flera skepp tillsammans, »Som följde elen andre ·efter» 

än Mars, Elefanlcn , Finska Svan och % vikusjö efter Svenske 

H ektor, S: t Erik och Engeln. I det tragiska slutskedet av 

Klas Horns sC'gC']- och slaktordning 1365 

striden veko E lcfanlen och Finska Svan ifrån den svens.ke 

amiralen (Mars) och »läto honom så allena i kampen och 

s in egen fara s lå ». Nian får av denna skildring det intrycket 

.att :tviaTS, Elefanten och Finska Svan bildade den första divi

.~ionen samt S :t Erik, Hektor och Engcln den andra. Den 

tredje kan ha hilclat.s av Herkules, S:l Kristoffer och Troi

lins o s v, men naturligtvis kan en arman ordning ha till

lämpals från början. 

Det har redan antytts att 1564 års instruktion 

:, jo· från 15135 och 1566 års in.-,truklioner för Klas Horn. 
D 

skiljer 
I den 

förstnämnda ligges huvudvikten på att skjuta fienden i sank 

e ll er förjaga den in i sina hål, .så att havet blev fritt fö·r dc 

svenske. Därigenom 1nenade konungen att man .skulle kun

na härja de danska öa rna, taga tull i Öresund, unelerstödja 

armem tilltänkta operationer i Blekinge och Skåne, uppbringa 

kof::~ rter och trygga förhinclelserna med de vänskapligt sinna-

de pommersk a s täderna. Bagge skulle själv eller genom ombud 

Jörhandla med dessa, att de på »deras eget äventyr» måtte fö·ra 

till Sverige vad konungen beställt av saltpeler, harnesk och 

yarJOr. Om de vägrade taga risken, skulle vamrna betalas 

;W konungens agenter på platsen eller med de varor som; nu 

följde skeppsfluttan.1
) Han skulle vidare, utan att skingra den 

egentliga huvudstyrkan, tillse, alt kungens sändehud konune 

över till Hostock, att Finske Falken m fl, som sedan hösten 1563 

legat blockerade i tyska hamnar, blevo förlossade. Det lägges 

i instruktionen vikt vid alt amiralen antastade alla fetalie

skepp som han kunde överkomma, oberoende av nationalitet. 

Han skulle, sedan skeppsflottan täckt sitt behov, låta förra 

resten till söderköping för alt trygga armens behov av proviant. 

Ett annat uppdrag, som kung Erik själv betraklade som 

en orsak, »icke med det ringaste » till att han lagt ned så 

mycket pengar på flottans utrustning, var att han gärna 

ville h a va giftermålshandeln med lantgreven i Hessen lyckli

gen slutförd. Amiralen skulle härvid medverka genom att de

tachem några lätta skepp att hämta prinsessan. Det kanske 

märkligaste av alll är att konungen slutligen ifrågasatte, huru

vida man inte efter avslutad kampanj kunde lägga de stora 

sk eppen i n ågon lämplig hamn vid den danska sjösidan i vin

terläge. Att han därvid hade någon bleking<shamn i tankarna 

är troligt. Onekligen tyder allt detta på att Erik XIV ansåg 

Bagges flotta så .stark att elen, rätt använd, hade ,stora utsikter 

att bli herre i Ostersjön samt vidare att konungen också var 

mycket optimistisk beträffande operationerna till lands. 

Man frågar sig nu om styrkefö·rhållandena till .sjöss n1:oti

Yerade Eriks förhoppningar eller om de.ssa, för att nu uttrycka 

.sig modernt, helt enkelt bottnade i e tt önsketänkande, må

hända också i vad dåliga rådgivare viskat i hans öra. Dess

Yärre nödgas man erkänna att eftervärlden, när allt kommer 

1 ) En lybsk källa Jämnar den uppgiften att Bagge hade med 

~;ig 100 läster osnmndjärn och 200,000 daler för ändamåld och en 

annan omtalar att en lybeck:1re, som ombord på Mars sökte eHer 

Bagges penningskrin, föiljcle skeppet i djupet. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 5 
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omkring, nog har mindre möjligbe-Ler att bedöma s tyrkeför
h~Hlandena än konung Ei·ik,' soni ~ade spioner överallt och sft
lunda kan ha vårit väl tinderrättad om de allierades rustningar. 
Sammanställer nian vl..sså uppgifte~·, hämtade från räk'enskapc t

och liknande urkunder 'med vad de tryckta källorna ha a:tl 
berätta, kan man en1elledid få en ungefärlig bild av läget. 

Såsom. franig år av bilaga .l bestod den del av svenska flot

tan, .s:om under Jakob Bagges befäl avseg1ade från Alvsnabben 
d.en 29 maj "1564, 'av 37 fartyg, reprcsenterimde ett samman

lagt tonnage på omkring 4,200 läster, motsvarande omkring. 
1 O,OOÖ ton. Med ett ton 'bör bär förstås ett slags: netto ton, som, 
forvandlat i ton d]:äktighet, torde ha m"otsvarat 1,5 ton. Med 

andra o·rd, Bagges flotta representerade ~5.000 tons dräktighet~ 
som ju ingenting siigcr om deplacementet men kan ändå ge
en viss föreställning om storleksordningen. Av dc 37 skep
pen voro 1f .s'vehska eller erövrada danska "örlogsskepp, i stor

lek öve'r 100 lästei· med sammanlagt tonnage på 2,800 läster_ 
4 i:ned flottan införlivade handelsfartyg, i storlek likaledes över 
100 }i:\.ster med 1sammanlagt tonnage på 530 lästeT, 8 'barkar 
o{n 5P- 60 läster eller samm'anlagt 450 läster. Övr.iga 15 skepp, 
som' växlade i storlek från 40-.16 läster·, hade icke något strids-

• t " 

värde av betydelse. 
· En viktigare mätare på styrkan än lästetalet var givet-

vis bestyckn1ingen. D'en borde, synes det, stått i e tt visst för
hållånde till nämnda ' tal, inen i verkligheten var detta långt 
}f~å'n alltid förhålla~de't. · De med flottan införlivade handels
skeppen v·ot;o ·förhållandevis svagt bestyckade, men bestyck
ninrren på de e<ientliaa Örlogsskeppen var ej heller alltid pro-

o o o ' ' 
po:rtionell ~ot lästetalet, färmodlingen beroende på skeppen s 
olika by.:;crnadssä.tt eller seglingsegenskaper. Synbarligen slrä
vade oc~~å imiralen över sjöstyrkai-I aU få silt flaggskepp 

.så 'starkt bestyckat som möjligt. 
. be pjäser, van:i1ed skeppen under nordiska 7-årskriget b~-

stycka:des, voro av mycket sld~tande ~eskaffenhet. Ett stu
diun~ av bestycknincrslistorna . ger intryck av aU n1an tilliim-o . 
pade Kajsa Vargs recept: »man tagel- vad man haver >> , gammalt 
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och nytt i en behaglig blandning. Det är tydligt alt artilleri
m aterielen sedan . I'fågori" tid befann ' s"ig 'undel; l ll10derniserilig, 

soin syftade till att · med pjaser av' koppar · (by.ssenl.a.lm) ersäha 
de 'gainlå" av jäi·n tillverkade pjäseri-ia. Dessa voro i 1;egel ba1~
låddarc ined lösa kaniinai·styckeri, som vid skjtitningei1 på e"tt 
ganska primitivt sätt fästgjordes vid eldröi·!en. 'Det finns bevis 

för att Gustav Vasa strävade att få pjaser iv kopi)ar konsthte
rade fö-r aklerladdi1ing, för att man .slmlle l\:tmna ' ladda om 
kanonerna inombords, men det år knappast troligt att detta 
ledde till praktiska resultat. Fullt ändamålsenliga skei)r)~ka
noncr to·rdc vid denna tid sålunda knappast funnits," där~iill 
v oro , ~e· . alltför långa och svårmanövrerade. Härvldlag . sÖm 

r flera andra . hä1~seeridei1 var man 'hä1-lvisad till att .sisom~· H
di"gare, ärilagga smnn;a taktisk a s~~pu~1k ter 

1 på sJöi1 som., i 
~~~nd, d v s att sk eppet' var, -cmi än flytande, ' en fästning som 
skulle ' bekämpas \ne'cf inurbräckor och, nät; tillfället vai· inne, 

' s forn-la.~ av infanteri. . . 
. ''Det svåra ' artilleriet uteslutande av koppar - bestod 

av hela, tre kvarts- ocli halva kartoger. · Mars ' förde också n:ol ~ 
slångor, en typisk mu'rbräcka. Till de't mcd~lsvå~·a bör inan räk

na fält- eller hela s'Iangor; 'trekvarts- c"ller korta slangor, halva 
slangor, kvartsstycken (järnkanoner av gari1mal modell), samt 
dubbla· falkti1-lettcr, alla med nä!nnt undantag av koppa1' eller 
järn. Det lätta at;lille1·iet bestod. av enkla falkuneUer och fall-m
ner, av koppar eller järn, samt falkunettb ar.ser och falkuncbar
ser, äldre bakladdare av järn. Sist kommo hakar av flera sorter, 
sasom nl,ickhakar och mickhakebarser, som voro tyngst, telc
hakar (från Telge), skeppshaka r, märshakar, h alva hakar och 
stormhakar. Såsom nästan museiföremål torde kunna beteck
nas några från kapade skepp Lagna serpentiner eller »bocke
bysson· ävenson-i 2 vagnborg.sslycken; vilka senare ingingo i 
s,~enske R ektors bcslyckning . 

Förutom nu nämnda pjäser ingick i vi.ssa fartygs bestyck
ning 'ett antal stenby.ssor av · järn, som gjutits'" i början av Gus
tav' Vas:as regerii1,gstid. Dc sköto stc'nkul'or, i diameter växlan
d~ fran-25 till 10 c'ni, ~ch vorohuggna med stor skickligh~t. A\· 

r t . _ • • t ( • l J ~ 
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den s lörsla storleken funnos 12 stenbyssor, som. kallades >~ apost
lar» ., Benämningen tyder på att stenbyssarna till formen llkn~de 
mör,sarna, dock med den avvikelse som betingades av att ste~:
byssorna v oro bakladdare med lösa kamn~~rstycken ... _Det ar 

' t . tll" ·t." lla s1'n· cles·sa st"r·kt eleveradepJaser UI)pstallda unsvar · n · ores a 0 · . c " - • , 

der däck, men Jakob Bagge uppger, dock i sin skildnng av Mars 
undcrgang att elden först kom lös i hålskeppet, p å grund av att 

l l o · tterl S ve r i c: e 1ö35'. Den älds ta av de s k Vi ;:stens ;:anonerna, .;Jt ~ 

LaYettaget i rån 1600-talct. 

l 
,l 

en apostel gick sönder. Ledsamt nog har ~~mellertid Bag~e, i sin 
iver att förringa värdet av fiendens hemodanden att satta eld 
på skeppet, tillagt lVIars en pjäs, som den i verklighe.ten icke ha
-l • o O'Ot ~om emellertid inte behöver betyda något 1 sak. Huru-( e , na0 "' .. .. d 
vida de ålderdomliga s lenbyssorna spelade någon namnvar 

roll i sjökriget, därom Himnar urkund.erna i1:tet besked. I 
motsals till järn- och blyloden redovisades Icke stcnloden, 

6!) 

varför det in le är möjligt avgöra huru många skott som loss-a . 
des. Det bör emellertid framhållas att dc danska skeppen 
också förde stenbysso·r samt att det år 1566 färdigbyggd a 

lybska skeppet Der Grosse Adler, en efterföljare till Mars , 
uppgives ha fört ej mindre än 27 stc])lbyssor. 

Bilden av artilleriet vore icke fullständig utan aH yllcr 

ligare ett par pjästyper omnämndes, vilka tillkomma först 
sedan nordiska 7-årskriget utbrutit, nämligen stormstycken 
och fyrpilss tycken av koppar, båda avsedda för närs trid och 
nog så farliga vapen. Vad angår de förra, m ed vilka man sköt 
hagel och skrå, omnämnas de först p å sommaren 1564 såsom 
ingående i S: t E riks och Svenske H eklors bes tyckning. Dc 
voi·o av det korta slaget. Två år senare förekom också en 

längre typ. Tidigare sköts skråladdningar, s k lanlerningar, 
med kartoger, slangor och dubbla falkunettcr. Med fyrpils

styckena, som tillkommo först senare, sköt man fyrpilar och 
fyrbollar eller fyrkulor, de .senare med eller utan >> sliiger», en 
anordning vid laddningen som utlöste en ,serie små explosio
ner, allt efter som fyrbollen brann. 

Lavettagen till kanonerna, till och med falkunetlcr, ut
gjordes av skeppslådor eller fältlådor, vardera med 2 hjul/ ) 
skepps- eller fälthjLtl, i den mån sådana ~unnos i tillräckligt 
antal, vilket inte alltid var fallet. Till Mars' 53 lådor exempel

vis funnos enelast 28 hjulpar. Huru de resterande 25 rörde 
sig är inte gott att säga, men måhända var det för sådana 
som de mystiska skyttebänkarna voro avsedda. Ofta omnäm
nas järnrullar i par, och kan det tänkas att lavettagen ställdes 

på dessa eller rullar av trä. Några laveltagc för stcnbys:;onn 
omniimnas icke. Den m ed stenbyssan besläktade mörsaren , 
som förekom i land, vilade i en >> mörsarstol». 

Falkuncr och hakar voro inte tyngre än a lt l eller 2 man 
kunde lyfta och placera dem m ed sina olika infattninga r , 
där det för tillfället var lämpligt, i kastellen, på relingarna , 
--------

*) Föresbilningen att .skeppskanonerna redan vid denna tid vi
l ad e i »fy rarull al& do r" är sålunda felaktig. 
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i ~11,ärsarna eller i cJen s tOTf\ . <;Sp~pgeJl, ~ot~l syn es ha varit s tän

digt i sjön, å tmin stone und,er . dri~-bbning . . . 

Ammunitionen var också rikhaltig. On.1 vi förbigå fyr

verket s~mt krute.t, :sp~~l växla,dc i s.alpc~crhalt , ;1wd ,73 96 

Jör h andvapen , 70 % för .grövre .J?jäser oc~1 6~ . _%_ för 

~ te~lb)~~sor, och håll~ ~ss till . ?e. gjutn~ eller smidda lo

den, ingick i u trustningen följande ~~rtering: .s.tångelod, 

i~ilwlod, k~~·.slod, k edjel.ocl och rl!nda lpd. Av ,dessa ~v

~ågo~ k ors- och kcdjelode~1 endast för det grö·vr~ sky ttet. .. "\:"Hl~ 

d et s ig illa , kunde en enda fullträff, .exempelvis mot stm:ma~ tcn 

clicr s ton·ån , m ed e tt kedjclod. av.skjute t ft:ån en kartog, ,fö r

sätta e tt skepp nr st;·idbart skick. P å långt h å ll fo~·de eldg~v

n inrren konccnlrcr ~; ts till dc runda loden . ~Ian känner inte 

b 
''. ' . ' - . -

skjutavstånden, m en a tt ·~löma av en engelsk källa sk~~le störst? 

sk~ttvidden för en pjäs, mot~vara~1dc ·Cn he~ slanga, vari~ 

J S75 meter och för . >> kärnsko ttct» (skott utan elevation?) 610 

n~eler båda avs tånden förmodligen av~cendc ~undkula . . 0~1 
genm1~slag~k mften ho~ loden mo t fartyg.s~krovet vid .beskjut

ning pi nära h å ll känner man intet. Där bordläggningen var 

fö~·stärkt med tjock a plankor eller bergh ult, vat· v~l en full,

träff även från en k~trlog möjlig att uthärda. En dyl~k; . träff 

i eller under Yaltcnlinjen däremot måste varit så myck et far ~ 

Jiga.re; en oms tändigh et bland andra som gjorde lovartsläge,t 

så efters trävansvärt. Jakob Bagge berättar att det danska 

flaggskeppet Fo~·tu,n~ l~ l ev . s:cl illa tilltyg~1 t ay Mars i clr~:l?b

nino·en elen 31 maj 1564 a tt va ttne t s tod 3 a 4 a lnar högt i 
b . i· ) 

l • 

1\ålskcppct, och att j)å, Byens Löwe alla ,bjälkarna voro , s~~l~er-

skjutna . Dessa uppgifter kunde näppeligen v~ra gr~1~1qade 

på personliga iakttagel~er utan torde !)F vi t h mw m mecldel~.cle 

uneler fångensk apen, m en det finns in gen anledning att bc

lvivla deras riktighet i huvucls·ak. . .. 

Det sk ulle föra fö r lång t att redogöra för de olika s~e,rpens 

bestyckning; elen inlresse~·ade läsaren hänvisas till bi lag~ 2, 

där uppgi,fter sanun anst,ällts å , bestyckningen för n ågra av 

skeppen samt kulvikterna fö.r rund~ lod. ~ ställ~t sk ola vi 

ägna en s tund s uppmärksamhet åt de alli erades skepp. 
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Tyvärr företigga mycket sparsamma uppgifter därom. 

~är. H~rluf Trolic ~vsegla,cle fr ån, Köpenl1a.1;~ns r ect4 i maj 

lo64, raknade han.~ f lotta 23 s kepp! yar:;tv 191 ~Yll\lS l~a i stor

J ~k motsva,ra t h a rkar1_ bojorter och pipkor på 30- 60 läs ter. 

De övriga kunna antagas ha varit i;å HlO• till 400 läster. 

. Om vis~a nv de damka skeppen från de~~~a tid förel igga 

storleksuppgtfter från olika kä llor, som emeller tid icke över ens-

Detalt av hake med »mick» och kammare. 

stänuna med varandra. När det _gäU,cr en j~mförel.se m·ed de 

~venska, bör beträffande de från Dan.m ark erövrade skep

P.· n elen svenska k ällan å tmins tone i huvudsak tillmäta s 

"!~.sord. Med .ledning av dessa sk epps l~s te tal och uppgift et:na 

·om bem an ningen synes man km;ma . upi)skatla Jästetalet för 

<len danska flottan till omkring 2,900 läster . . 

Om dc Iyb.ska skeppen, som instuckos i Herluf Tr~lles se

~elformering· mellan 5 och 6 grupi)erna, k~lnner man ännu 
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mindre än om de danska. Bemanningssiffrorna jämte det 

förhållandet att dc fles ta gingo lmder skepparnas eller redar

nas(?) namn, antyda att huvuddelen av dem utgjor des av krav

lar eller galjoner på 100 upptill 150 läster, vilka av sina ägare 

s tällts till stadens fö-rfogande och utrustats till örlog. Man 

kan antaga att den lybska flottans lästetal uppgick till omkring 

1,300. Den allierade flottan skulle sålunda i tonna,gc samman

fallit med Jakob Bagges flotta. 

Vad bestyckningen angår finnas visserligen vissa uppgifter 

beträffande dc danska skeppen (bil. 2), men då ett skepps. bestyck

ning vid olika tidpunkter kunde uppvisa stora skiljaktigheter,. 

är det vanskligt att söka bedöma dess beskaffenhet vid det till

fälle det nu gäller. Av tillgängliga uppgifter (bil 2) vill det dock 

synas, som om den svenska flottan förfogade övet· elt större: 

antal moderna pjäser än den allierade, d v s koppar kanoner ... 

Dessa tålde tydligen större krutladdning än de gamla. järn- , 

styckena, som ofta .sprungo sönder, och följaktligen lär skott-

vidden och crenomslagskraften varit större. På den svens.ka.. 

sida'u fanns ~tt antal för fienden mycket farliga stötgr upp er. : 

Mars ensamt, med en kulvikt på 238 kg exklusive stenkule

vikten, uppvägde troligen drygt 2 av dc allierades starkas te . 

skepp. 
Beträffande det viktiga fyrverket förefaller det som om. 

dc lybska skeppen voro väl rustade. Enligt Jakob Bagges. 

berättelse sköto de fyrbollar med spetsar och fyrbollar med 

fläsk, en anordning avsedd att sprida brand- och explosions 

härden. Varken instruktionen eller berättelsernamn 1564 år ·. 

sjötåg säga något om den svenska flottans utrustning mecl 

fyrvcrk. A v ar kliräkenskaperna framgår att fabriksmässig 

tillverkning Q!V fyrverk kom igång förs;t 1565 . och att något 

annat fyrverk, än vad som möljligen kunde göras för hand' 

ombord, icke fanns på 1564 års flolta. Huru det var på 

dansk sida vet man ingenting om. Herluf Trolies flotta skulle· 

dock enligt en dansk källa ha varit behäftad med stora mate

riella brister i allmänhet. 

En mycket betydelsefull faktor för bedömandet av flottor-
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nas .s tyrka, nämligen skjutskickligheten, är helt okänd. 

Att Erik XIV företog s tridsövningar i l::tnd me~i nrtille

riet, därpå finnas enstaka bevis, men om förhållandena 

till sjöss saknas uppgifter. Under åren 1561- 62, då flottans 

oper a tione1·, med undantag för dess medverkan i Estlanels ocku

pation, voro av fredlig art, var förbrukningen av lod likväl av

sevärd. Visserligen .sköts många skott vid passerandet av 

»Kroken » (Kronbo-rg), och de skepp, som voro över till En"

lan d, fullgjo-rde väl mo-tsvarande skyldighet där, men cles:a 

skott borde ju varit lösa. Man vill därför gärna föreställa 

sig huru kung Erik vid utö-vningen av högsta befälet ölver 

den till England år 1561 destinerade flottan ledde siridsöv

ningar mellan Vinga och Skagen - där vände han nämligen. 

Förflytta vi oss så till Mysingen tidigt om morgo-nen den 

28 m aj 1564, rullas där upp för oss en .säregen och vncker film. 

Det är Jakob Bagges vårflotta, som ny ·s lättal vid Dalarö och 

nu för fulla segel stävar sydvart. Allt eftersom det ena skep

pet ef ter det andra passerar först en ko-bbe om styrbord och 

därefter en kobbe om babord, .skjuter det skarpt mo-t ett vit

måla t kryss på kobben. På belryggande avstånd ligger ami

ralens esping och noterar nedslagen. Så kan· det ha gålt till, 

ty eftersom man »satte » vid Alvsnabben först mot aftonen 

borde tiden medgivit vissa övningar med skjutning mot mål: 

Om man i denna del måste röra sig med rena gissningar, 

har man något säkrare underlag i vad gäller bemanningen. 

Att döma av dc dock mer eller mindre ofullständiga uppgif

t ~rna härom synes Ö\·crlägsenhet förefunnits på elen allierade 

Sidan, rätt naturligt med hänsyn till den bredare rokryterings

has som Tyskland och Danmark- Noro·e måsle ha uto·1·
ort i 

~ h " 
b o. 

or a llande till dåtidens Sverige med Finland. Måhända fun-

nos svårigheter att bemanna Kung Fredriks flotta med van t 

sjöfolk, men troli.gt ät att de voro mindre än i Sverige, där 

det fast anställda sjöfolket ombord å Mars, för att nämna -ett 

b
t):pi.skl exempel, i antal uppgick till h loU omkring 1 /

0 
av hyre-

at .. i\1 " 
smannen.s . .r anga av dessa senare voro att döma av hyres-

beloppen unga pojkar, som aldrig trampat däcket på ett far-
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) . J . . 1 ·1 • .• 

'Y.B: Omkr,ing ,20 m~n vorp ty~lig.en tyska {)C~1. dansk~ f~ngar, 

so~~. _pressats att .slåss på sveps,k sida. A. U b~ru1.d de rena yr

kesm.äi~nen, såsom by ~eskyttar m fl, funnas . ~~9-ttar, tyskar 

oc_h fransmän , oc~1, att bohuslänningar voro instuckna här och 

där, hö1;de till tiden. , , 

Yad som emellertid trolig,en betyd:dc, mera v~r brist~n 

fJå knektar på del} svenska si~an? särs~ill ubbildape sådq_rp , 

en oms.tändighet so~n torde varit anledninge~ till att Erik XIV 

året, ef.tcr heslöt uppsätta ~:;tt skeppsre~emenle om 6000 man 

(se förf. artikel härom. i tidskriftens 10 hä,fte 1945) . A~ hit

l ills kända handlingar framgår att antalet å 1564 års vårflo,tta 

i Dalarö inmönstrade l~nektar uppgick till endast 1724 man , 

inberäknat befäl och spel. Om detta anlal uppdelas på ~amt

liga ·de skepp, som lönades i Dalarö, ~fter antalet inmönstrat 

.s jöfolk, uppgår den erhållna kvoten till föga mer än hälvten 

av vad son1- synes Yarit gängse, d v s knektat• till i d:e t när

ma.s te samma an tal som sjöfolket. . 

, Ännu en ,betydelsefull omstäpdighet förtjänar att tagas 

i beräkning. Den för Bagge utfärdade instruktionen t rycker 

hårt på angelägenheten a v att bryta de allierades . blockad av 

dc mecklenburgska hamnarna, där ett stor~ antal fartyg, ävt::;n 

svenska örlogsskepp, sedan hösten 1563 lågo instängda, u r 

s tånd a lt till ~vcrige hem~öra av . konung Eri~ beställd livs

Yiklig utrustning, hl a harnesk ... Utan tvi'rel mots~ara4e till 

g~ngen härpå ingalunda behovet ~ör s~vi:j.l \anthären .som fl<;>·t

Lan. Vad brister i detta , hänsyende skulle betyda för flotta11s 

del är lätt att först[t; vid äntringsstriden hade de,n sida, som 

inte ktmdc ställa upp ~illräckligt antal, väl _ utrustade och vä l 

uvade knektar, föga utsikt .alt )da1:a . sig. pq uppg;f;ter, .soq1 

f~n;Iigga å u~lämp.ingen av ~andvapen oph harnesk t ill ~lotta~1 

1564, äro all!Jö1: ofl!-llständiga, för att man av enhr~ d~ssa ~}{:all 

kunna bedöma tillståndet, men .d~ peka dock på att utrustningen 

Y ar dålig, särs~~i~t p~ v~rfh~ttap.. . , . 

. Om i de;t . fö~·eg~~~de gj))rda anlaf{andei~ äro dk,tiga, h :,t-,clc 

Erik XIV s tarka skäl för att tillämpa vad ,man skulle kunna be

i~ckna en [ömt i Norden oJ..:änd ~jötaktik, där artillerielden 
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.. 
var avgö_raudc och diir, om motståndaren försökte äntr:;t~ han 

skulle h iudps därifr;m genom utlagda krafqga .granbjälkar. I 

..själva ,verk~ t u~kämpades ocksit slride1~ ~0-31 maj på detta sätt 

utom i s~utskeclet, d å Mars på grund av plötslig ( ?) vi1~dkantring 

fick hela svän~1.en av ~iender över sig och nedkämpades, smn 

det vill synas, huvudsakligen med fyrverk och sold~ter. Ögon

vittne~~ på .båda ~idorna b erätta att ett så våldst~mt skjutande 

..aldrig förekommit i Norden. Arklimästaren. på Mars blev så 

tagen av a tt jäm~ vara i elden att han förg jorde sig sj:iilv. Dc 

a llier a<;J.e a miralerna Troile och Knebel voro 1ngalunda nöjda 

nl!ed artilleriduellen och kommo om. natten mellan slagen 

övere~s om alt upphöra dänned {)Ch att utnyttja varje möjlig

het till ~ntringsstrid. 
De i många punkter rält divergerande berättelserna om 

-s triden innehålla flera ur taktisk synpunkt ]nlressanta upplys

ningar. Jakob Bagges egen skildring är livfull och drama

tisk men motsvarar hlngt ifrån fordringarna på clt dokument, 

vari h ögste befälhavaren för en flotta redogör för stridens för

lopp ·Och sill sätt att leda den. Deii' är i själva verket en 

upp teckping av Bagges muntliga berättelse på gamla dar in

fö·r vänner och bekanta, tillrättalagd för auditoriet och m ·

secld som ett försvar mot kritiken. Denna kom troligen frihnst 

från konung Erik, som uppges ha varit djupt besviken och 

.aldr ig_ velat förlåta Bagge hans bristande fö•rsiktighet. Det tor

.de vara tillräckligt alt, beträffande berät telsens karaktär, 

erinra om det ofta rel~ terade . brottslyeket om huru Bag

ge, under . det dramatiska slutskedet, ger sig Lid a l t per

sonligen skju~a n er m~~·sekarlanut på d et lybska skeppet, 

som höl~ på alt äntra. Hans ui)pgifter {)Jll antalet »vändning

an, vari h;:tn var. engagerad med fienden, och ha11.s fö rsök att 

under stark beskjnlni1~.g ntnyltja sitt lovartsläge tiil att pressa 

fiend~.n på grund vid no·rra udden, äro däremot liksom tid s

uppgifterna m m värdefull a och b es tyrkta . 

HerJuf Trolie har också skildrat .striden i en rapport, 
. .. ~ . . 

som i danska kätJor ~nge~ så?om för~{)mmen. Den finns 

em ellertid i svenska riksarkivet i avskrift, något som, trots 
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Bilaga 1 a. 

Jakob Bagges flotta våren 1564, enligt den s. k. konduitlistan m. fl. källor. 

Skepp 
l 

Läs- j ~jö- j Knek- 1 Ske)) l Läs- j Sjö- ~ Kn e k- 1 
ter folk tar I l ter folk tar 

Småfart.yg 
l 

Läs- j Sjö- 1 Knek-
1 

ter folk tar 

Mars ..... .. ......... ... . ... l 600? 347 325') Trpt l 
Elefanten ... ... .. .... ... 400 272 250 1) D. Hjorten .. .. . . .. . 

S:t Erik ....... ... ..... ... 350 211 2:ol5 1 ) Gävle-Hjorten .. . 

Sv R e ktor ... ... .... .. ... 3u0 317 1001) S:t Göran ........ . 

Finska Svan . .. ... ... ... 250 173 30' ) Store Gripen .. . .. . 

3,130 2,279 1,380 l Trpt 3,910 2,984 

JOO 77 25 Store R åbojorten ...... 40 52 

JOO 63 501) Lille Råbojo tten ...... 24 48 

100 68 50 Lybske bojorten ...... 30 37 

60 59 40') Speckhöken . . . . . ' . . . . . . 30 18? 

Engeln ... .... ............ .. 200 180 3U1
) Höken ........ .. .... . 60 60 171

) Jonas jute .... ........... 30 41 

Sv Kristoffer.. .... .. .. .. 200 107 70' ) Rosen .... .......... . 

D. Herkules ............ 200 ? 216 2U0') Nyköpingsbarken 

Gyllene Lejonet ...... 150 78 22 I<almarbarken ... 

Sv. Hjorten ............ 140 122 30 Alvsborgsbarken 

Baggen ...... ... ......... 140 101 23 Västerviksbarken 

Troilius .................. 100 82 45' ) Hollandsharken ...... . .. l 30 l 50 l 3 

D. Hekto r .... ..... .. . ... 100 73 301 ) Röde Hund ..... .... ... 70 50 28 

60 60 - Lotsmanspinken 24 37 

50 52 19 Ulven, galeja ............ 24 33 

50 64 6' ) Liljen, galeja ............ 24 32 

50 51 191
) Lil le Gripen, galeja ... 20 32 

50 51 36'JI Viborgsgripen ... ...... 16 38 

Viborgsfall~en ......... l 16 1 45 1 
Helsingforsjakten .. . ... 16 20 

3 
) 

Trpt l 3,130 l 2,27911,380 Trpt l 3,910 l 2,984 l l,ö73 Sumnta 1 4,204 1 3,417 1 1,724 

1) Beräknat antal, delvis med ledning av antalet kostnjutande i proviantredogörelsen. Övriga siffror ur Olaes Jörenssons 

längd över inmönstrade skeppsknektar. Antalet sjöfolk enligt löningsregistret för vårflottan. (Skeppsg.-handl. kamm.-arkivet). 

Lästetalen hämtade ur »Register över IC. M. egna och förövrade örlogsskepp m. fl.> (Krigshis t. hand!. vol. IV (Riks. Ark). 

Danska 

1. Fortuna. ..................... .. 
2. D. Kri ,; toffer ...... ..... .. .. 
3. L . Kristoffer .. ........ .... . 
4. Jl1.crkuriets .. .... .. ....... .. ... . 
5. Arken ..... ................. .. 
6. ElefantP il .... . .......... .. .. .. 
7. By ens L n we ........... ... .. .. 

8. David ... .... .. ..... ........ .. 
9. Solen ........ .. . .. ... . . ........ . 

10. ](ind (}uttes ............ ... l 
J l. Aalborg Fal k .......... ..... 

1 U. Papegojen ..... .... ....... .. 

Trpt l 

Herluf TroHes och Fr. Knebels flottor, våren 1564. 

Sven- ~ Re-
ska man-

läster ning 

--
l 
l 

516 
21(i 
279 
465 
2 12 
211 

200 l 15R 
150 187 

223 
214 

l 140 
150 --

l 2,!171 

l Sven- Be- j 

l 
ska man

läster ning 

T rpt / 2,971 

13. Jägercn .. .... .. .. .... . .. .. . .. . l 209 
14. Engelsk kelze .. .. .. . .. .. . GO ? 

15. J onas............ .. .. .... ...... . '73 

Lybska 
16. Engel. .. ........ .... ............ 281 

17. Lybske D aviLl.. ............. 204 

18. Hans Möllers sk ep ]J . ..... 185 

19. Hans Grots s kepp .. .... 220 

2~ . Hans v IVerles » •• .. . • 185 

21. Herm. Krages skepp ... 20! 

22. Hans Junges skepp ... ... 210 

Trpt l l 4,802 

Trpt 
23. Berndt Grotes skepp .. . 

24. Hans Skoffs skepp ..... . 

Danska och Lybska 

25. llio1·ian fD ) .. .. .. .......... .. 
26. Högen (D) ...... .. ... . ..... . 
27. Gribben (D ) ........... . .... .. 

28. B.iii1·nen (D) .. .. .... .. ..... . .. 
29. Nordmand (D) ... ....... .. 
30. Flyven de G e ist (D) ..... . 

Bl. S:t JörgPn , bojert (D) .. . 
32. J ,ånge Barken (L) .... ... .. 

33. Ulven (D) .................... . , 

Summa l 

Btlaga 1 b. 

Sven-~ Be- l 
ska man-

läster ning 

l 
l 

4,802 
. 185 

185 

100 l 18'7 
150? 
150 
180? 

45 
150 

77 
150 
74 --l 6,335 

S[ffrorn11. framför skeppsnamnen angiva skeppens placering i segelordningen. De kursivenu1e voro huvudskepp (divisions

chefsfartyg). Läste talen äro hämtade ur förut åberopat register över svenska och erövrade örlogsfartyg. Bemanningssiffrorna 

ur Lind, H. D . Pra Kong Frederik den anllens tid. Enligt Linds antagande hänföra de sig till 1563, men ha här likväl m ed

tag[ts för att ge en nngefl\rlig föreställning om storleksordningen . 
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~xempel på svenska och danska skep s 
- • l 

~ 

Kartoge r Slangar 

Sven-
-

ska Fält-
1,, 

Läster l / l a;. 'l• Not-
l l l a;< l /• s ty .. . 

k en 

-

bestyckn!n~ omkring mitten av 1500-talet. 
l}ilaga 2. 

l . . -- ~- ... •· .. -- - -.- . ~ -- .. -· - - •••• 1 i 

=-----Falkunett~ Falku- Kulvikt i kg 

!-- enkla ner, Sten - Vagn-
resp. Hakar Storm- ex el. Därav 

resp. byssar stycken borgs- hakar o. belöper å För 
dubbla , ·f:t- f :e,-

barsser 
stycken sten- koppar- sten-

barsser bys s or pj . i 0 /o byssur 

Svenska skepp 

Mars 1564 ... ... .............. . 600? 2 k 2 k 7 k 2k {it 4 k 20 k - r -8 
t 

6 k - 50 k - 1-7 t - - 238 98 °/o 31 
1-5 t 

Elefanten våren 1564 ... .. . 400 4k { 8 k { 6 k 2 J - - - 2 j 
- 8j 

S:t Erik våren 1564 ........ . 350 4k { 6 k {12 k 
- - - 2 j 

- •2 j - -

S:t E rik v&ren 1565 350 2 k 5k 9 k {12 k 
······ 

- - - ·2 j -

Sv. Rektor våren 1564 ... 300 - - 2k - 11 k - { ~ k -
~J 

F inska Svan våren 1564 ... 250 4 k ro k 2 J - - - - - 2 j 

r lO t 
4 k 4 j llj 18 j 1-8 t 

2-6 t - - 104 75 °/o 139 
j l 

1-4 t 

3 k { 6 k 20 k { 3 k {2-10 t 
2 j 24 j 2-8 t - -·- 98 88 °/o 64 

6 k { 8 k 14 k { 3 k {2-10 t 
4 j 20 j 2-8 t 8 k - 147 97 °/o 64 

{ l k 4 j 6 j 18 j 
5 j 4-8 t -- 2 k 84 88 °/o 43 

2 k 2 k {l~ r 21 j - - - 41 88 °/o -

Engeln våren' 1564 200 l 2k 2 k 2 k { 8 k 
····· ···· - - - 2 j - r t l k { 2 k 13 j 1-8 t 

2 j - - - 47 92 °/o 54 2-6 t 
1-5 t 

Sv. Kristoffer våren 1564 200 - - 2 k - 4 k - 6 k 4 j 

j Gyllene Lejonet vå.ren 1564. 150 - - - - 2 k 6 j {~t 2 t l 
Sv. Hjorten våren 1564 .. . 140 2 k 2 k { 2 k 8 J 

- - - - 4 j 

Baggen våren 1564 ...... ... 140 
{ 4 k 2 J - - - - - - 3 j 

Troilius våren 1564 ... .. .. .. 100 l - - - - 2 k - 5 k -

3 k 5 k 8 k - { 1-6 t 52 
l- 5 t - - 95 °/o 7 l 

l j { 2 k { 2 k 4 j Serpen-
1 j 8 j -- - tiner 39 37 °/o -- l 

- 2 j { 2 j 17 j 31 
6 k - - - 59 "lo -

2 k LJ k ro j 17 j 2 j 22 
12 k - - 55 °/o -

3 k { 4 k { 4 k 14 j 
2 j 6 j - - - 23 88 °/o -

Barkar m fl 

Gripen våren 1564 ... 
{ 2 k 

Store 60 - - - - - - 6 j -

Nyköp.-barken vå-ren 1564 l k J 4 k -
50 - - - - - \ 2 j 

2 k { 2 k 2 j 12 j s· 2-4 t -·- - 17 30 °/o 3 
.) 

6 k { 2 k 8 j lOj 
4 j - -· - 23 69 °/o -

Kalmarbarken våren Hi64 50 - - - - - l k 4 k -

Hollandsbarken våren 1563 30 - - -- - - 2 k 2 k -

4 k { 4 k { 4 k { 2 k 
8 j 4 j 16 j - - - 19 75 °/o --

2 k 4 j { 4 k 8 j 6 j - - - 15 85 °/o -

Store Råbojorten 1563 40 - - - - - - { ~ r -
... 

Lotsmanspinken 1563 .... . . 24 - - - - - - 1 k 2 J 

-· 

Lille Gripen, galeja 1563 20 - - - - -

l 

- 1 k -
-

H elsingforsjakten 1563 ... j 16 - - - - - - 1 k -

- 8 j { 2 k 12 j 4 j - - - 11 30 °/o -
--;- { 5 k { 2 k 6 j 4 j 4j - - ·- 9 49 °/o -

- { 2 k { 2 k { 4 k 
2 j 4 j 4 j - - - 5 57 "lo -

- { 2 k 13 j - 4 j - - - 5 38 °fo -
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1 l Erövrade danska skepp 

Herkules 1563 ............ ·· · 

D. Rektor 1563 ...... ··· · · · ··· 

200 

JOO 

D. Hjorten 1563 ..... · · ·· · · · lOO 

Byens Löve (Böse Lejonet) 1564 200 

David 1564 ... .......... . ...... . 

\ Morian 1564 ...... ... . · · · · · · · · 

Jägermästeren*) Flaggskepp 1565 

Björnen 1570 ........ · ·· · ··· ·· · 

Andra danska skepp 

150 

100 

200 

100? 

Fortuna 1555 .................. \ 400? 

Mer k urins 1555 ..... ········· 300? 

Bestyckningsdata 

4 k 

l k 

Pjäslängd i m ..... ·· · ·· · · ·· ·· · ··· ··· 4·2 

6 k 

4.2 

Kaliber i cm ...... ··· ·· · ··· · · · ·· · ·· · ·· · 16·1 14
"
4 

fi k 

2 k 

t3,o 

{ 
2 k 

- lOj 

3 k 

l 
l 

2 k 

3 j 

3 j 

7 j 

1 j 

5.4 4 2 

13.o JO.o 

Pjäsvikt i kg ......... ·················· 4.320 3.300 2,200 3.300 1.620 

Kulvikt i kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 .o 13.6 l 8.5 8.5 4.1 

2 k 

3 i 

1 k 

{ ~k l J 

s i 
14j 

10 i 

l k { 1 k 
2 i 

8 j 

4] 

{ 
l k 
l i 
6 i 

2 k { 
2 k 

28 i 
l k 30 i 

3.3 3.0 

9.o 7.o 

800 540 

19 j 

S j 

4j 

7 j 

') " 
~ l 

l 
l 

6 j l 

l 

~ \ 

2.7 1.35 l l 
o.os 

*)Ej att förväxla med Jägaren. Jägermästeren blev färdtg 1565 och uppges ]Ii 

=--. Falkurretter 
__________,--

dubbla 

l k 

3 k 

2 k 

l k 

2.7 

6.1 

350 

0 .90 

enkla 
resp. 
f:t

barsser 

6 j 

{ 
l k 

14 j 
' 2 k 1 2 j 

2 j 

1 k 

{ 
3 k 
4 j 

16 j 

l j 

2 k 

2,1 

5.o 

170 

0.45 

Falku
ner, 
resp. 
f:e

barsser 

2 j 

6 j 

4j 

{ 
2 k 
3 j 

{ 
2 k 
6 j 

7 i 

82 

0,35 

81 

Kulvikt i kg 

Hakar Sten-
byssor 

Vagn- 1 D "· l 
Storm- borgs· h ekxc . b l~ravo För 
stycken a ·ar o. e o per a sten-

33 j 

12 j 

llj 

17 j 

30 j 

6 j 

2-4 t 

2-4 t 

4-4 t 

7 

{ 
2 k 
2 j 

stycken sten- koppar- b 
byssor pj. i 0 /o yssor 

136 

37 

29 

36 

27 

15 

211 

33 

72 

44 

62 °/o 

26 "lo 

3 °/o 

9 °/o 

28 °/o 

20 °/o 

84 °/o 
O 0 /o 

35 °/o 
24 °/o 

3 

3 

6 

Kulvikterna för egentliga kanoner enl. 
Adlersparres avh. i vitterh. akad. handl. 

J
25, 22.5, 1793 3. del: torde avse rund kulor. För 
20,17.5. stenbys~or äro kulv. beräknad med ledn. 

l
ifi.o, av kalibern och spec. vikten på vanl. 
12 5, gr ås ten. och får anses som ungefärlig. 
lO.o Man synes inte ha varit så noga med att 

anpassa stenkulorna till kalibern, att dö
rna av att i Elt>fantens vrak påträffats 
stenkulor, som med hänsyn till diam 
horde varit huggna för 7 tums byssor. 
Elefanten förde emellertid 8 och 6 t. 
byssor men inga 7 t. byssor. 

f 
21.2, 
15.5, 

l 10.8, 
17.3, 4.6, 
l 2 6, 1.4 

>'arit på 400 läster, som förefaller mera troligt än den svenska uppgiften. 

Tidskrift Sjöväsendet. 6 
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a tt ·w estling i sin för träffliga avhand ling om nordiska 
7-årskrigct pekat på aktserien ifråga, icke uppmärksam
mats av senare förfa ltare. TroHes skildring är' i vi,sst 
hänseende även den tendensiöst hållen, n1.cn eljest myckel 
saklig. Han bekräftar att Bagge konsekvent till ämpad(' 
taktiken a tt undvika ombordläggning och att Fortunas stor -
rå blev skjuten i två stycken, vilket tyang honom a ll 
draga s ig ur striden fö r a l t från andra skepp få virl<e 
till skadans reparation. Han bes tyrker icke en dansk 
uppgift om. roderskada på Fm·tuna. Han berätt ar vidare all 
han och Otto Hud på Bycns Löwc sökte borda Mars eftct· 
vindkantringen 1ncn hindr ::tdes av aU Forluna kmn i Löwcs 
tackel. Till rapporlen är fogad en »sedel», vari specificeras 
huru 167 sko tt från Mars träffade For tuna. Ett ~.kolt gick 
genon1: stormasten, elt högg av 6 alnar av storrån. 36 skott 
gick genom storseglet, 12 genom toppseglet (For tuna .s:dmade 
sålunda bramsegel), 2 genom mesanseglet, 13 genom focken 
(toppseglet nämnes icke, möjligen saknades detta). Ett skot l 
gick genom fockrån som också gick .sönder och :30 ge
nom. blindalL 11 träffade tacklingen, 20 ovantill i skeppet och 
40 i vattengången. Antalet skott, som icke , r amde >> , nppges ty
värr inte, blott an tydes. AU Mars bc.sk öt även andra sk epp 
bestyrkes, men intet annat ~.kepp fick så många träffar från 
dess artilleri som Fortuna. Att TroHes rapport icke p å n[lgot 
sätt b ekräftal' rikligheten av Bagges bcsl-.ylln ing mot .sin a 
skeppschefer för bristande aktivitet, är kanske mimlt·e alt und
ra på; det låg knappast i hans intresse att framhålla. 

Om vissa lybska bcrät!arc må aruntirkas alt de givetvis 
varit angelägna att framhålla lybeckarnas, troligen rättmäti 
ga förtjänst av att ha gjort slut på Mars, denna frunklansvär 
da motståndare, .som var starkare än någon fästning i ~orden . 
Detta kan förklara att de bidragit med detaljer från slutstri 
den, som varken Bagge eller Trolle nämner n ågot om. Ell 
lybskt skepp, förmodli gen Hennan Krages Der Fuchs, lad~ si~ 
akter om Mars. och sköt ändalångs genom hålskC'ppet, srt att 
ingen vågade kvarstanna på sina poster vid Mars' kanoner, 
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en nog .så naturlig manöver om d dansk k älla gör gällan de a tt Otl en nu kunnat utföras. En .. el l\f , o Hud på Byens Löwe l .. son er 1 ars roder. Om d tt .. . s ;;.ot . f" . e a ar san t har 111a lJg orklarmg till a lt Mars ick ]- , L <n en nalur-

f 
... l . e '-uncle komm·t unchn ,• f" o J are. < • :>ma ·or-

För att å ler"'l · 'Il l 1 .. . • ,c u s ;;.ott ossnin "en innehåll - . skal arkhredovisnin~~"en i ... L' "' ' er av naturliga _ · . . .. "' n"' en mg om. anl'llct o '1 skjulna lod. Fur dc övri~~"a _1_ .. L L a -' ars ho·rt-. to · s '-eppen ar avnån" · · redovrsad men ej S·pccifT t f" . 1 . to< "'en vr.sserhgen 

d 
, 156 o 1 '- or ce 3 olika clrabbni " .. .er 4. Da emellertid Y l . Fl . ntoain <t un-.. . \. as cmmgs och Klas Ii.. . mans totnm~~"ar Incd de . 11 . .. . 1 mns smn-"' el lCl a c e under <On , . ket kortvariga skännytslin~~"·tr I- u un.ucn voro myclint be«r·cpr) o '11 "'" , '-::m man dock få clt un"ef;ir-"' to rn v1 \.a skcp ) . " · < den 30- 31 ma. .. - . ~. som mest akhvt deltagit i striden .J. Rakenskel pen kan · . ·;·l bestyrka såväl J I· 

1 
B _ c 

1 
SJa va verket sä"as c c a '-0) aggcs uppoiflcr d to Fleming upprättade ]·ond . 'tl' . "' snm en av Klas '- . , m . J,stan. I denna f.,. ... 

.s tark t bestyckade sl· cr)r)ct l '[ ·l· o L rbmcral t ex det . '- er ,._ulcs sas01n ett . l mmdre väl förhållit s ·t E ·'k l . .. elV { em, som sig · · u lade srn· v·ll förhåll't har uppenbarligen icke hell . .· o. • • . t men skeppet håll . Vad o·~ • H . - er vaut mvccklat l strid på nära 
L an ben er k u les bcstvr]· . . , . .. att elden kOil.l. lo" s ) " [- J ~.er emellertid rakenskaperna · l a s '-eopct 1 9 ... På S :t Eril· bl ·]· .. ' l.ar ~ Jarnslangor spränndcs. '- ev s '-epp.sch eft•n >> förbr:i d 1 . " ständighet som ofönlehH'o·t ;. l . L n av -.ruh, en onl-

0 
• '- 1b '-an 1a Inverkat I)å dc · 111. m::m unchnl'1"·er d ss Jnsats. der n·ån"' och ... < 1< o eJn sonl. O'lnkmnnw vid Mars' un-. ~. ~ nar en ybsk bark sköls i . •k ... l m anmskoliv yllcrst ol l . Il' . o saL , voro forJusterna ann·ives f"·] .·.. l . )C ~l v:~a pa båda sidor. Föe de flesta b )) Ol )lan<. a ::tY krut >> D n . ,• L o.avsett ovannämnda skepp ~äl·c~li~:: .. t·cuella s~adm·na Yoro, 

Stda m en avscv~irda I)" l . , . lcl.'" . b n. obe tycl hga p{i .svensk 
• L el L en el rentele st dan, 

1 
Av stndens förlopp drog Erik XIV o " 1an 
0111 

. tl · 
1 

... . man"'a hirdomar, som. sa e l <.c folJandc ~lrens operationer. 
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k h .. d 1 t"nom Öster:: Översikt av rigs an e serna 
sjöområdet åren 1944-1945. 

Av löjtnant L. Lundberg. 

Operationer under år 1944. 
l l Ostfronten " C-

• n ·l·"fl t 1943/44 lÖI)te norra C e en aV b V1d arss "l e , . . t t"ll limen . . l ·n Yt bsk utefter floden Lova l -
nom V I try ss lan c tl. l e ' d I ... l ·a Fl.I11·, I1G o i ck fronten 

o "11 L • O'rrl SO( l < C< • b s jön och därifran b clllnb , · . , 
Karelska näset och utefter Swn·floden . .. . .. 

över .. Id t till sjöss i OstersJOn och 
Tyskarna innehade h errava e ·. , ,.. . detta 

d· st med sina flygstndskrafter t,ora , 
Tyssarna kunde en a k ... t·· dskraflerna voro 

b l · tt De tun "'a tys a SJOS n herravälde es n · b . 0.. .. ··· Dess -T . . t koncentrerade till stersJOll . . 
meq undantag av n:I ~ d;· . t lrika lätta övervattensstrids-

1. . erade tyskalna a1 .a . 1 utom C 1spon , .. d J-F ·till kom den fms U l 
krafter och betydande ubatsforban . ar 

flottan. . . f""l 

D k flott 'lll bes tod i början av 1944 trollgen av o . en rys ·a " 
jandc intakta fartyg: . . 

Slag.skeppet Oktjabrska.Ja Revolutsi_a, 
kryssarna !Grov och Maxim Gm·ki, 

Ininkryssaren Marti, . 
torpedkryssarna Leningrad och Mmsk, 

nio stora jagare, 
nio s1n å jagare, 
tj"uoofcm- trettio ubå tar, l f l . b o Ininsver)are och hjä p ar yg. ett antal nlO'tortorpedbatar, 

l Där fanns ocks;t 
Fal·tv•'en yoro förlagda till Kronstac t . 

J b d kunde använd n 
lagskeppet Marat, som stod på gruu m en 

-•1·e svåra torn. d 1941 •3 " t~·skar och finnar re an - 'ic I Finska viken h ade _, 
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lagt ut flera spärrar för alt hindra den ryska flottan att bry
ta sig ut från Kronstadt. Sålunda låg en tysk minspärr från 
I-Iangö till grundbankarna nord Dagö, en tysk kombinerad 
min- och nätspärr från Porkkala till Nargö, ·en tysk nätspärr 
från Kalbådagrund utanför Borgå till Juminclahalvön kom
pletterad m ed en finsk minering från ost Kalbådagrund mot 
finska skärgårelen samt en 1ysk minering från s.kärgårclen 
utanför Kolka över Hogland till södra .stranden av Lugabukten. 
Spärrarna bevakades s tändigt av talrika ubåtsjaktfarl.yg. För 
detta ändamål utnyttjade tyskarna minsvepare, invasionsfar
koster och till hjälpminsvepare omändrade fiskebåtar. Tyskar
na anv~inde Tallin som huvudbas sam t Hels ingfors och Kotka 
som hjälpbaser. 

I februari 194± igångsalte ryssarna en offensiv mot Balti
kum, som i norr förde dem fram till Narva. Den 14 företogo 
ryssarna en commandoraicl från Lavansaari mot Narvakusten . 
Genom frontförskjutningen förlorade Hoglandsspärren i bety
delse, varför tyskarna utlade en ny, provisorisk spiirr från 
Hogland till Kunda. I maj gjorde ryssarna ell fö,r.sök att for
cera spärrarna med ubå tar, men försöket misslyckades. Hyska 
flygplan uppträdde då och då vid finska kusten och fällde mi
nor i lederna ända ut i Alaudsområdet. Detta tvingade fin
narna till omfattande minsvepning. Det ry.ska flyget anföll 
också sjöfarten och bevakningsfartygen i Finska viken . 

Brittiska flygplan försvårade den tyska sjötrafiken i södra 
Östers jön genom att med or egelbundna mellanrum fälla mi
nor utanför den tyska kusten. Tyskarna tvingades till min
svepning och konvojering, och stockningar uppstodo i trans
porterna. 

De viktigaste tysl{a fart ygen voro i mitlen av april för
lagda till följande hamnar: 

Gdynia : Admiral Scheer, Admiral Hippe!', Prinz Eugen, Ni.irn
berg, Köln, Emden, Schleswig Holstein och Schlesien, 

Libau : Leipzig, 

Swinemiinde: Liitzow, 
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Dcm.:ig : Två ubåtsdepåfartyg jämte en stor mängd ubåtar. 

J11emel: Ett ubåtsdepåfartyg med omkring 20 ubåtar. 
Icke operationsdugliga voro Gnciscnau i Gdynia och Graf Zep-

pelin i Stettin. 
Till och med maj mänacl var d en ryska aktiviteten kon-

centrerad 1 i ll Ostfrontens södra del. Plötsligt vände sig rys 
sarna som så m ånga gånger förut oförmodat åt ett annat h åll 

och inledde den 9 juni en offensiv m.ot Finland, som kom. 
mycket överra,skande för de tt..'l land. Offensiven sattes främst 
in mol fronten p å I\arelska näse t. Ryssarna ulnyttj:1dc här
Yid delar av Östers jöflottan och batterier i Kronstadt för b c-

kjutning av ntål iland. 
Inför den stora ryska övermaklen kastad es finnarnas. ställ -

ningar sn~1;bbt överända, varvid läget blev ohållbart ~i.ven p å 

Swirfronten. Finnarna inledde därför en allmän reträtt, som 
fortsalle ungdär till 1940 års finsk-ryska gräns. Den 20 juni 

föll Viborg. 
Sedan Viborg falli t, voTo vissa finska kretsar beredda all 

begära yapcnstilles tånd. Den tyska diplornatien förhindrad e 
emellertid detta, och för alt s tä rka finnarnas 111.0tståndsvilja 
i)ycrfönlcs e lt par divisioneL· från Estland till Finland, var

jämte ,s tarka tyska sjöstridskrafter koncentrera des till Fin
land. Den 19 juni anlände sålunda Prinz Eugen och b·c mind
r e jagare till Åbolands skärgård och elen l juli Leipzig, Niirn
h erg och fyra stora minsvepare till Gråhara. Samtliga fartyg 
·Her<>in.,·o dock senast den 7 J"ttli . Följande tysk a sjöstrids-
• b o 
krafter voro i övrigt vid denn a t1d grupperade till finska far -
vatten: en - två stora jagare, två jagare av T-typ tre ubrt
lar, tre minsYepar e av l\'11-typ, två minsvepare av R -typ, depå
faT tyget Tsingtau, tre m o torlorpc(]J)åtar, ett nätutläggning.sfa r 

tyg, tjugofyra ilwa.sionsfarkoslcr (Marincfährprämc) , en hjälp
kryssare, en hjälpkanonbåt sam t e tt m.indre antal depåfartyg 

och hjälpfartyg. 
Den 24 juni inledde ryssarna en offensiv i Vilryss1am1 , 

som på k ort tid förde dem fram till vVarschawa, till ostpreus
siska gränsen och in i L i ta u en och Lettland. Denna offens i,. 
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kom att få en avgörande betydelse för den fortsalta utveck 
lingen. inom Österjömnrådet. Den l augusti nådde ryssarna 
Rigav1ken, och därmed hade d en baltiska fronten kluvits i 
två delar. 

Tyskarna beslöto att till va rje pris försvara Baltikum. Dc 
,drogo åter trupper från södra Finland, varf ö1· denna händelsc

utveckling kom alt förbereda Finlands k apitulation. Även dc 
tyska sjöstridskrafterna dirigerades söderut. Den 20 au«usti 
utkämpades häftiga .strider vid Tu chum väster o m Rio-a 

0

var

vid tyskarna m ed god verkan insatt'e bl a kryssarna i.I{pper 
Köln och Leipzig. ' 

. Den 28 augusti riklade allierade fl ygplan särskilt kraftiga 
anfall mot bl a Königsberg och Stetlin. 

Mot Estland inledde ryssarna den 15 september en offen
siv, ,som ledclc till alt d et estländska fastlandet redan den 2{) 

var ~ckupcrnt av ryssarna. Sa mtidigt ökade def ryska fly. 
get sm verksamhet mot de tyska b evakningsstyrkorna i Nar
vabukten i sådan utsträckning, alt dessa måste inställa sina 
operati oner under dager. Den 24 erövrade ryska m arinstrids
krafter Ballischport från .sjösidan. 

Det blev nu klart för d e styrande i Finland, att det var 
utsiktslöst alt fortsälta ,striden. Den 20 september slöts finsk
~~rskl vapcnstille,slånd. Dessförinnan h ade tyskarna via dc 
fu1:ska västkusthamnarna lyckats borttransportera en stor del 
av d e trupper, som befunno sig i södra Finland. I de ryska 
vapcnstillc.s lå ndsvillkorcn ingingo bl a bcslämmclscr, att fin

~arnao ev m ed bistånd av ryska trupper skulle avlägsna dc 
aterstaende tyska trupperna ur landet och biträda vid avli:i.<>s-
nanclet av SI)a··L·J·ar·I1't r· p· k· ·k R .. · · · t> 

c ' ' c ms <l v1 'CH . OJmng av n11nspärrar-
na mella n Hogland och Tytärsaari påbörjades sålunda elen 
29 september. Della medförde, all krigs tills tånd inträdde m el

lan Finland och Tyskland. Tysk a ma inledde s jälva fienllig

;~~~rna 1~1e~l e l.l: anf.t~·ll. mot Hogland, som dock misslyck aclcs. 
att S<llua sma SJotransporter koncentrerade tyskarna ånyo 

starka sjös tridskrafter till den å lii.ndska skärgården. Den lö 
sep tember opererndc sålund a Aclmir:1l Hippo· och .sex jagare 
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vid finska Utö. Samma dag försökte två tyska jagare passer~n 
ost Märket in i Bottenhavet men avvisades av del finska batte
riet Signhildsskär och vände. Den 24 uppträdde pa nytt en 
tysk sjöstyrka bestående av ett pansarskepp, en tung. kry:ssa
re, jagare och ubåtar som skydd för en tysk. konvoJ·:. Sign
hildsbatteriet vågade denna gång icke öppna eld, varfor kon

vojen kunde passera ost Märket. 
Händelserna i Östersjön under denna tid hade inverkan 

även på svenska förhållanden. Den 11 augusti upphörde 
svensk krigskaskoförsäkring att gälla för fartyg i tyska Nord
sjöhamnar, den 27 utsträcktes bestämmelserna att äv~n om
fatta tyska östersjöhamnar och den 26 september sparra:des 
svenskt territorialvatten i Östersjön för utländsk trafik. Dessa 
åtgärder medförde bl a att malmexporten till Tyskland upp -

hörde. 
Den 30 september landstego ry:;:sarna på Moon, varvid 

lätta enheter ur tyska flottan ingrepo. Både Moon och Dagö, 
där ryssarna landstego den 2 oktober, erövrades dock snabbt. 
Ryssarnas mål var att besätta Ösel och framförallt Svorbe
halvön, varigenom de effektivt skulle kunna hota de tysk a 
sjöförbindelserna med Riga. Den invasionsflotta, .som. ryssar 
na behövde för att utföra landstigningarna på dc baltiska öar
na anskaffades rrenom att finnarna fingo lämna omkring 100 

' t> • 
motorgaleaser och stora fiskebåtar. Av dessa gingo om.krmg 
10 förlorade. Som stöd för landstigningarna utnyttjade rys

sarna huvudsakli<ren motortorpedbåtar. ' t> . . 

I början av oktober skedde landstigningen på Osel. Tysk -
arna uppgåvo snabbt hela ön utom Svorbehalvön. Här blev 
fronten stående i över en månad, och häftiga strider utkäm
pades, vari tyskarna insatte tunga sjöstridskrafter med stor 
framgång. Ösel erövrades slutligen den 24 november. 

Fr 0 m den 1 oktober började ryska ubåtar att i grupper 
ulpassera genom den finska skärgården till Ös~crjön. Un
der återstoden av kriget opererade sedan dessa framst mot d c 
tyska underhållstransporterna till och från Baltikum. Mellan sex 
och tio ubåtar voro därvid smntidigt till sjöss. Den 3 novem.ber 
anlände nio ryska vaktmotorbålar och två kanonbåtar till Ma-
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rieh amn för att skydda den nyöppnade sjöfarten m ellan Stock
holm och Leningr ad. 

Den 9 november proklamerade tyskarna hela ö.slra Oster
sjön med Finska Yiken orh östra delen av Bottniska viken som 
operationsområde, inom vilket alla fartyg löpte risk att ulan 
föregående varning bli angripna av tyska stridskrafter. Svenska 
regeringen protesterade mol elen tyska noten, men i Ö<vrigt ut
-löste denna händelse icke några åtgärder från .svensk sida. 

Den 24 november s~inktcs svenska Gotlandsångaren Hansa 
nor dost om Gotland. Fartygel torpederad es troligen av en 
ubåt. Den 29 december sänkles Venersborg i Hanöbuklcn h'O

ligen också av en ubåt. Des,sa sänkningar r esulterade i att 
eskortering igångsattes av svenska örlogsfartyg i hörjan av 
januar i 1945 på sträckan Landsort- Trelleborg och Lands
ort-Visby. 

I Kurland pressade ryssarna i oktober och november sakta 
tillbak a den tyska fronten . Tyskarna lyckades dock ända till 
krigets slut försvara ett brohuvud, som ständigt utgjorde ett 
flankhot mol dc ryska armeerna söder därom. 

I slutet av oktober inträffade en kollision mellan Prinz 
Eugen och Leipzig, varvid båda fartygen troligen ,skadades. 
Den 19 december riktade del allierade flyget ett nattanfall mot 
Gdynia, varvid Admiral Scheer och Liitzow uppges ha blivit 
svårt skadade, medan Aclmiral Hipper och Prinz Eugen skulle 
ha fått lätta skador. 

Operationer under år 1945. 

Den 12 januari igångsalte ryssarn:1 en offensiv i Polen 
med h uvudriktning mot Berlin. Anfall ulföreles även i Kur
land för att hindra tyskarna att taga trupper därifrån. I bör
jan av februari nådde ryssarna Oder på en 400 km lång front. 
Den 28 januari utrymde tyskarna efter tre månaders beläg
ring Memel, sedan bl a hamnen förstörts . Under första hälf
ten av mars hade ryssarna besatt 250 km av den pommerska 
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östersjökusten. Den 27 mars föllo Danzig och Gdynia, me~~n 
lyska trupper till krigets slut böllo sig kvar på Helaha~vo'n . 
Den 9 april erövrade ryssarna Königsberg och den ?.5 P1ll~~u . 

Som en följd av den ryska framryckningen i nster hor
jade tyskarna i början av 1945 att iordningställa och utby~ga 
flera danska hamnar för att vid behov kunna omba,scra sma 
.sjöstridskrafter dit. I Flensburg anlades ubåtsbunkers. In
loppsför svaren i Bälten och Öresund förstärktes med bl a en
manstorped~r och sprängbåtar. Pansarskepp och .. kr~ssare 
opererade dock i det längsta i Danzigbukten som stod at. ar
men. N~1gra större enheter ur den ryska flottan s;·.nas rcke 
ha uppträtt i södra Östersjön före krigets slut. htrov ~.ch 
Maxim Gorki lågo dock fullt rustade i Leningrad, men besatt
aingarna uppges, ha varit fullständigt otränade. Tyskarna 
kunde därför in i det sista upprätthålla sjöförbindelserna och 
hl a evakuera omkring 600,000 personer från Ost- och Väst-

prcussen. . . 
Den 15 april inleddes storanfall mo.~ Berlm, varvtd rys-

s Hrn:'l snabb t ryckte framåt även utefter Ostersjökusten. Stct
tin erövrades den 26, Greifswald den 30, Stralsund och War-

.. ·t 1 1 111•1J. S'li1lt Rostock elen 2. Sistnämnda dag ne1nunc c {en , , . 
kapitulerade även Berlin. Den 3 föll Hi.igen. o:h samma, d.a-~ 
upprättades samband mellan ryska och b n ttJska trupper . ~ 
Irakten av Wismar. Den 7 och 8 bombade ryssarna' Nexo 
och Rönne på Bornholm och den 9 landstega de p.å ön. De:n 
1 maj kapitulerade den tyska krigsmaklen ulan vtllkor. 

Dc tyska far tygen i Östersjön befunna sig vid kapitula

lilmen i följande hamnar: 
Liit;:.ow i Kaseburg (6'- 7' syd om Swinmn.i.inde) .svår t 

skadad efter allierat bomlbanfall ulanför Swinemiindc den l() 

~•pril, inbogserad i sjunkande tillstånd. . 
· Admiral Scheer kantrad i Kiel, skadad v1d flyganfall mot 

s taden. 
Admiral Hipper i Kiel, skadad vid flyganfall mot staden. 
Prinz Eugen i Köpenhamn, enligt vissa uppgifter bomb-

träffad akterut. 
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J(öln stående på botten i \Vilhelmshafen efter upprepade 
a llierade flyganfall. 

Emden i Kiel, dit fartyget förlagts för reparation efter en 
grundstötning; skadad vid allierat f lyganfall i början av april. 

Niimberg intakt i Köpenhamn. 
Leipzig' skadad i Abem·aa (norr om 

bogsering från Gdynia till Abennta uppges 
två torped träffar (ev från rysk ubåt). 

Flensbur'") · under t> , 

farl-yget ha erhållit 

Schlesien skadad, möjligen sänkt vid ryskt flyganfall utan
för Swinemiinde. 

SchleswitJ-Holstein försänkt i inloppet till Gdynia efter 
skador i samband med flyganfall. 

Gneisencw sprängd i Gdynia. 
Segcllitz sprängd i Pillau. 
Graf Zeppelin sprängd i Stettin, dessförinnan skadad vid 

flyganfall i november 1944 
Jagare: 11 i olika hamnar. 
Motortorpedbii,tnr: 14 i olika hamnar. 
Ubåtar: 26 i olika hamnar. 
Bevakningsj'artgg, minsuepw·c m fl: omkring 300 i olika 

hamnar. 
Antalet lätt:t fartyg , som fallit i ryska händer, ~ir osäkert, 

då en del av dessa kan hn. s~~nkts eller· för,stö,rts i s,ista stund. 
Miniatgrstriclsl.-mfter : ( miniatyrubåtar, enmans torpeder, 

sprängbåtar) omkring 150 i skilda danska hamnar. 

Erfarenheter. 

Spärrarna i Finska Yil.-en. 

Spärrarnavoro fu1ll effekliYa, s~t länge tysknrna behär,ska
de båda sidornas striinder. Vinlertid frestade isläggningen 
mycket hårt p~"t både minfälten och näten, varför de senare 
Under denna tid m [tsle tagas upp för reparation. Minfälten 
kompletterades som regel omedelbart efter islossningen. Un
·der isläg,gningen undergingo dessutom a11a bevakningsfartyg 
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årsöversyn. Den gamla erfarenheten alt låg valtentempcra 

Lm· medför onormalt stora räckvidder vid hydrofonlyssning be

kräftades av finnarna. Vid upprepade tillfällen inrapportera

dc sålunda bottenhydrofonerna bortom horisonten liggand 

ÖYervattensfartyg som ubåtar. 

Flygminfällning i Finska Vilren och utanföt• tyska Öster

sjölmsten. 

Minor ha företrädesvis fällts under mörker och clålig sik L 

Den kännbaraste verkan av minfällningen h ar icke varit där

av förorsakade fartygsförluster - dessa ha som regel varit 

förvånansvärt små - utan den omfattande pa trullerings- och 

minsvepningsverksamhet, smn måst igångsättas dels för att 

konslatera om minfällning verkligen ägt rum, dels för att 

oskaclliggö•ra de fällda minorna. Föt att försvåra detta an

vände sig ryssarna av metoden alt nlCd enstaka plan överflyga. 

stora delar av den finska skärgården, varigenom finnarna 

ofta tvingades att under flera dagar avs tänga m.isslänkta le

der. Motsvarande verkan uppnåddes genom allierad minfäll

ning utanför den nordtyska h amnarna. Vid ett tillfälle var så

lunda trafiken på dessa avst~ingd under nio• dagar, vilket var 

så mycket mera kännbart .som Tysklands inre kommunika

tioner vid denna tid voro i det närmaste dosorganiserade till 

följd av de allierade flyganfallen. 

Den ryska minfällningen utfördes ~iven vintertid. Islägg

ningen gynnade härvid på skilda sä tt båda parter. De ryska 

t1ygplanen hade lättare att fälla sina minor m ed ledning av 

de brutna rännorna, och finnarna kunde ofta lokalisera d 

fällda minorna med ledning av h ålen i i.sen. 

I sig själva mycket sm å fientliga flygföretag kunna block e · 

ra långa delar av kusten under avsevärd tid. För att möta 

detta hot erfordras d els talrika minsvepningsförband, dels en 

effek tiv observations- och pa trulltjänst. Vintertid tillkommer 

kravet på att fartyg byggda för gång i is skola finnas tillgäng

liga och utrustade för all slags minsvepning. Metoden att ge

n om att bryta nya rännor undvika mineffekterat farva tten .. 

m_åstc även kunna utnyttjas. 
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?ång inomskärs i minsvept led, fordrar om.sorgsfull na

vigenng oeh manövrering. Som regel torde det vara nödvän

digt att uppsätta ensmärken, vilket bör förberedas och ev ut

föras redan i fredstid. 

Översir e }l pningsföretag. 

Samtliga dylika företag ha varit av liten omfallnin" utan 

s törre inverkan på kligfö-ringen i stort. " 

Vid erövringen av Björkööarna använde ryssarna tv:"t oli

ka typer specialbyggda invasionsfarkos ter, den störte rymman

de 40 och elen mindre 20 man. Under comm::mdoraiclen mot 

Narvakusten synas bl a invasionsfarkoster av brittisk modell 

med fällbar förstäv ha utnyttjats. I övrigt ha ryssarna be

gagnat handels- och ,f-isk efartyg samt örlogsfartyg. Bland 

de sistnämnda märkes främst vaktmolorbå tarna av »Morskoi

Ohotnik »-typ. 

N:\gon speciell överskeppning-slaktik kan icke sä()'as ha 
-

o 

anvants. Anmärkningsvärd iir dock ryssarnas taktik a tt suc-

cessivt avancera in i ett skärgardsomrftcle utmed en kust för 

~: tt n iir n~irmastc punklen nålts våga det slutliga språnget över 

tlll den aktuel la ön cllrr ögruppen. 

De ryska landstigningsoperationerna ha som regel förbe 

retts och stötts av betydande flygstyrkor. Artilleriunderstöd 

ftån ryska örlogsfaryg har däremot mera s~illan förekommit. 

Finnarna ha använt ytmineringar mot ryska landstignin()'sbå-

tar enligt uppgift m.ed gott r esultat. 
0 

Vid den ryska landstigningen på Piissaari i Björköögrup

pen elen 20 juni 1944 närmade sig den ryska landstignings

styrkan i e tt av vaktmolorbåtar utlagt dimbälte, som var så 

~~fektivt, att dc finska batterierna måste .skjuta på måfå, var

for elden i stort sett blev utan verkan. Det torde härvid ha 

rört sig om eld fr ån lätt artilleri ulan möJ"li"het till indirekt 

"k b 

n tning. Dc fåtaliga finska, lätta sjöstridskrafterna utkämpa-

de samtidigt förbitirade sh·ider med d e överlägsna ryska un

der det att ryska flygplan utan uppehåll anföllo m ed b omboc 
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och ksp. Endast två finska fartyg förlorades och ett skada 

des. TYå dagar efter den ryska landstigningen evakuerade 

finnarna omkring 2,000 man från ögruppen med tillhjälp av 

~måiarkos ler och nio :1viarincfährpräme. TransporLsträckan 

uppgick till15- 20 dislansminuter varelera vägen. Som skydels

styrka använde finnarna mtb och s k VMV-båtar. Evakue

ringen genomfördes helt utan fö.rluster. 

Det tyska Jnnclst!gning~förctaget mot Hogl::md elen 15 sep

tember 1944 utfördes uneler mörker med en styrka bestående 

av minsvepare av M- och R-lyp, Marinefährprämc samt s k 

Arli llerifährpräme (till kanonbåtar ombyggda invasionsfar

koster), smmnanlagt 26 fartyg. Avsikten med anfallet var 

alt erövra ön och därigenom trygga »HoglanclsspätTen >> . Den 

tyska styrkan lyckades utan motst[mcl landsliga på nordnord

ustsidan, ~.annolikt emedan finnarna trodde, atl ty~·.karna .skulle 

hämta en kvarlänmad tysk radiosta tion. ~är misstaget upp

läckts, började slriclen, varvid de lätla finska batterierna lycka

des sänka åt ta invasionsfarko.ster. Tillkallade finska mtb 

(5- 6 st) sänkte dessutom med tmped fyra minsvepare av 

M-typ. Tyskarna lyckades landsälla omkring 500 man, vilka 

dock kapitulerade inom ett dygn. 

Den l februari l 944 pft f m utförde ry.ssar.na en comman

deraid frfm Lavansaari mot Narvakusten med omkring 500 

man. Av dc sammanlagt tolv ryska fartygen sänkte tyskarna 

sju med artillerield. Från övriga fartyg landsatta styrkor 

lyckades upprälla en stödjepunkt, .som dock likviderades un

der dagens lopp. 

Av dc här relaterade händelserna kunna en del erfaren

heter dragas. Lälla batterierha - vilket iiven bestyrkts från 

andra sjökrigsskådeplatser - god verkan mot landstignings

farkosterna. Det föreligger dock risk föt· dylika batterier alt 

bli indimmade, varför de böra utrustas med ekoradio. Det 

bäsla medlet att bekämpa invasionsfarkoster är dock sjö

stridskrafter. striderna visa, alt även mycket lätta sådana 

kunna ha viss verkan. Framförallt vid försvar av ett skär-
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gårdsområcle, där fienden sa tt sig fast, bör tillgång finnas på 

grundgående, lättm:mövrcrade an tiin vas ionsfarkoster. 

Ryska flyganfall mot fartyg. 

Både bomb- och torpedanfall ha utförts, dock av under

rättel serna att döma icke ~amticligt. Vid bombning har den 

anfallande styrkan ofta varit betydande - 60~70 fpl -

ibland skyddad av jaktfpl, medan torpedanfallen i regel utförts 

av enstaka plan eller av sm il. grupper. Vid bombanfallen ha 

huvudsakligen fpl av PE-2 och IL-2 typ arwänts. 

Resullaten av anfallen måste med hänsyn till insatsen be

tecknas som genomgående ringa. I det följand e ha detaljer 

från n~tgra anfallsförelag medtagits. Den 6- 7 februari 1944 

anföll.;; Helsingfor.s. Fpl kommo från sjön och fällde sina 

första bomber redan ute vid Gråhar·a med resultat, att det 

föll lika mtmga bomber u te på fjärdarna som inom målom

rådet. Vid under samma månad utförda bombanfall mot 

Kolkas hamnområde' tr~iffades intet fartyg. 

Den 7 april utsnites Kolka fö·r elt överraskande anfall i 

clagslju.s av ett fyrtioini bomplan. Civilbefolkningen hade för

lusler och en del hus förstördes, men intet fartyg skadades. 

Den 8 och 13 maj utfördes nya anfall mot Kolka. Den försl

nämnd a dagen insatles två anfall, ett på morgonen och ett på 

dagen ., I det förra deltogo .sexton PE-2 plan och nio jaktplan 

(JAK-9 typ), i clet .sl'nare femton PE-2 och tio JAK-9 . An . 

fallen utfördes som störtbombanfall mot de i hamnen liggan

de tio lastfartygen. Intet fartyg trM'facles, men på ett ska

<Jacles bollenventilen :w en i närheten kreverande bomb. I an

fallet den 13 maj dellogo sexlon PE-2 och lika många JAK-\:l. 

Den l 6 muj utförde 60- 70 fp l av PE-2 och IL-2 typ an

fallmol ly.ska minsveparenvM-typ och Vorpostenboote i Nar

vabukt<'n. Två fnrlyg trtiffades av bomber, smn dock icke 

detonerade. I början av apri l utsattes ånyo fartygen i Narva

bukten för ett anfall av 70 ryska plan, varvid en minsvepare· 

av M-lyp sänktes. 
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Som torpcdfpl utnyttjade ryssarna den amerikanska Bos

lon-typen. Denna kan bära två torpeder, men i re~el med
fölres endas t en. Den 15 februari 1944 anfölls en hten tysk 

ån gare syd Po rkkala. Torpeden fälleles p å omkring 1,000 m 
avs tånd fr ån 50 m höjd och passerade vid siclan av målet. 
Samma (bg utsattes ett tyskt lasarettsfartyg, som eskor tera

d es av minsvepare, i två omgångar för f'ly,gtorpeclanfall. En
dast en torped fälldes i varelera anfallet. Torpederna passe

rade båda gångerna förbi m ålet. Den 17 februari anföHs eU 

tyskt handelsfar tyg utanför \Vindan och den 28 utfördes :ör
nyat anfall mot d e t ovannämnda lasare ttsfartyget, denna gang 
nord Dagö. Enelast en toq)ed fälldes vid båda tillfällena. Må

len unclveko torpederna genom manöver. 
Det h ar icke varit möj ligt att exakt konstatera, vilken d el 

ryssarna ha i det slutlig förslörandel av de tyska kryssarna 

och pansarskeppen i kriges slutskede, men skador~1a. på dess.a 
torde med unelantag av Schlesiens ha orsakats av bnthsk-amen

k an ska b omber. För detta talar dels det faktum, att ?e fle~~.a 
farLxgen vid kapitulationen befunno sig i de väsh·a Oster.~~o 
hamnarna, dels uppgiften att r yssarna i första hand utnyttpt 

sitt flyg för anne,samverkan. Detta i sin tur förklaras f~llt 
naturli•'t av att ryssarna uneler krigets tre första å1· voro ttll 
bakatr~ngda från Östersjön och därför icke haft möjlighe t .att 
utveckla e tt marint flygvapen . De r elaterade anfallen v1sa, 
att det erfordras övn ing för fpl-bcsättningarna innan dessa 
m ed n ågon utsikt till fr amgång kunna anfalla fartyg framför

allt till sjöss men även i hamn. Såväl Väinömöinen so1~1 samt
liNa finska ubåtar voro exempelvis vid krigsslutet fullt mtakta , 
e~ faktum som icke bör bortglömmas vid diskuterancl~ av 

.sven ska öriogsfartygs möjligh eter att överleva fientliga flyg-

anfall. 
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Tjänstbarhetsbetyget för flottans manskap. 

Ett inlägg. 

Genom att fLottans manskap i allmänhet tjänstgör endast 
kor t tid under samma befäl behövs tjänstgöringsbetyg för att 

bedöma vederb ör::mcles ksalifika tioner vid ev befordran. Ty
värr sk a ll en enda siffra angiva yrkesskicklighe t, personligt 

uppträdande, fö rmåga att föra befäl, ins truktionsförmåga samt 
allmän lämplighet såsom ansvar, villighet, omdöme och på
litlighet. Det är give t, att ett sådant betyg m åste bli miss

vieande i m ånga fall, även om betygssättaren går till verket 
m ed dc bäst a föresatser. I det dagliga livet m åste väl också 
betyget ,sättas mer eller mindre på en hö1ft. Betyg 7 b ehövs 

för befordran . Dc flesta får det betyget (för ett par ar se
d an gällde .samma ,sak betyget 8) ty alltid är det något, som 
är bra. Karlsson är en god instruktör och har god personlig 
hållning, men h an mäter mycket dåligt. Skall han h a 6 eller 

7 eller kan\S ke t o m 8. Ofta blir det 7, :ty då blir han ju 
alltid b efordrad! J ohansson är .slö och ovårdad, ~bsolut inget 
föredöme for dc meniga, men han är duktig som riktare vid 
sin kanon och när det gäller arbete har han god fart p a sitt 
folk. J a, 7 bl ir nog betyget i de flesta fall, o s v i a ll oänd

lighet. Givetvis ha olika officerare och underofficerare olika 
uppfattning och i ett fall höjes betyget kanske en grad, om 
hållning och bcfälsfönnåga finnes, i ett mmat fall anses kan
ske skicklighe ten på drabbningsposten vara det primära i 
tjän stbarhetshe tygeL Ingen torde väl kunna påstå att bety
gen äro ur alla synpunkter rättvisa och - vilket är det vikti
gas te - inLe kan man ur dem utlä,sa huruvida mannen är 
lämplig a tt befordras, såvida man icke haft h onom under sitt 
befäl. 

Unde1•befälet har även kommit till insikt härom och 

Tidskr ift i Sjöväsendet. 7 
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Som torpedfpl u tny ttjade ryssarna den anterikanska Bos

ton-typen. Denna kan bära två torpeder, men i regel med

fölres endast en. Den 15 februari 1944 anfölls en lit:err tysk 

fmgare syd Porkkala. Torpeden fälldes på omkring 1,000 m 
avstånd från 50 m höjd och passerade vid sidan av målet . 

Samma .da.g u tsattes ett tyskt lasarettsfartyg, som eskortera

des av minsvepare, i två omgångar för f'ly.gtorpedanfall. En

dast en torped fälldes i vardera anfallet. Torpederna passe

r:lde båda gångerna förbi målet. Den 17 februari anfölLs ett 

tyskt handelsfartyg utanför vVindau och den 28 utfördes :ör
nyat anfall mot det ovannämnda lasarettsfartyget, denna gang 

nord Dagö. Enelast en torped fälldes vid båda tillfällena. Må

len undveko torpederna genom manöver. 
Det har icke va rit möj ligt att exakt konstatera , vilken del 

ryssarna ha i d et slutlig förstörandel av de tyska kr~ssarna 
och pansarskeppen i kriges slutskede, men skador~~ pa dess.a 
torde med undantag av Schlesiens ha orsakats av bnthsk-am~n
k anska bomber. För detta talar dels det faktum, att de flesta 

fartygen vid kapitulationen befunno sig i de västra Östet·5~Ö 
hamnarna, d els uppgiften att ryssarna i första hand utnyttJat 

sitt flyg för arme,samverkan. Detta i sin tu r förklaras f~llt 
naturlicrt av att ryssarna under krigets tre första år voro ttll

bakatr~ngda fri'm Östersjön och därför icke haft möjlighet. att 
utveckla ett marint flygvapen. De relaterade anfallen vtsa , 

att det erfordras övning för fpl -besättningarna innan dessa 
med någon utsikt till framgång kunna anfalla fartyg framför

allt till sjöss men även i hamn. Såväl Väinömöinen SOJ~l samt

lina finska ubåtar vmo exempelvis vid krigsslutet fullt mtakta, 

e~ faktum, som icke bör bortglömmas vid diskuterand~ av 

.svenska örlogsfartygs möjligheter att överleva fientliga flyg-

anfall. 
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Tjänstbarhetsbetyget för flottans manskap. 

Ett inlägg. 

Genom att flottans manskap i allmänhet tjänstgör enelast 

kort tid under samma befäl behövs tjänstgöring.shetyg för att 

bedöma vederbörandes kvalifikationer vid ev befordran. Ty

värr skall en enda siffra angiva yrkesskicklighet, personligt 

uppträdande, förmåga att föra befäl, instruktionsförmåga samt 

allmän lämplighet såsom ansvar, villighet, omdöme och på 

litlighet. Det är givet, att ett sådant betyg m åste bli miss

vLanclc i många fall, även om betygssättaren går till verket 

1ned dc bästa föresatser . I d et dagliga livet måste väl också 

betyget ,sättas mer eller mindre på en höft. Betyg 7 b ehövs 

för befordran. De fles ta får det betyget (för ett par ar se

dan gällde s amma ,sak betyget 8) ty alltid är det något, som 

ä r bra. Karlsson är en god instruktör och har god personlig 

h ållning, men h an mäter mycket dåligt. Skall han ha 6 eller 

7 eller kan:ske t o m 8. Ofta blir det 7, ty då blir h an ju 

alltid befordrad! Johansson är .slö och ovårdad, absolut inget 

föredöme for dc meniga, men han är dukti g som riktare vid 

sin kanon och när det gäller arbete har han god fart på sitt 

folk. Ja, 7 blir nog betyget i de flesta fall, o s v i all oänd

lighet. Givetvis h a olika officerare och undcr·officerare olika 

uppfattning och i e tt fall höjes betyget kanske en grad, om 

h ållning och bcfälsfönnåga finnes, i ett a1mat fall anses kan

ske skickligheten på drabbningsposten vara det primära i 

tjänstbarhetsbetyget Ingen torde väl kunna påstå att bety

gen äro ur alla synpunkter rättvisa och - vilket är det vikti

gaste - inte kan man ur dem utläsa huruvida mannen är 

lämplig att befordras, såvida man icke haft h onom uneler sitt 
befäl. 

Underbefälet har även kanunit till insikt härom och 

Tidskrift i Sjöväsendet. 7 
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Svensk umlerhefi:llstiuning 47/45 framhåller önskv~irdhcten av 
att speciellt tjänstbarhetsbetyget vid flottan ändras. »Ett be
tyg .som är i särskilt behov av ö·versyn är lämplighets- eller 
som det vid marinen heter tjänstbarhetsbetyget .... det sy
nes mindre lämpligt alt låta det on1.spänna så många färdig 
heter och låta det få formen av ett sifferbetyg. En omlägg
ning .... äl' särskilt angelägen vid flottan och kustartilleriet, 
där denna betygs.sättning förekommer också under den egent
liga praktiska tjänstgöringen, och är så uppla.gd, att den med
för en alldeles onödig press och irritation. » 

E tt annat resultat av gällande betygssättning är att en 
s tor del av underbefälet vid befordran till underofficer kan 
uppvisa samma medelbetyg i tjänstbarhet - utan att man 
därav kan utläsa i vilken ordning de böra sä ttas ur lämplig
hetssynp unkt På grund härav kommer i ett mycket stort 
antal fall betyget från UO-skolan alt fälla ut;s,laget och av
göra vederbörandes ordningsföljd och dänned huruvida be
ställning på stat .skall vinnas! l stället för att skolorna borde 
vara 1nedlet, som gör alt vederbörande kan få goda vitsord 
i sin ' praktiska tjänst och därigenom meritera sig för fortsatt 
befordran, utgöra de f n målet. Bra betyg i skolan är prak

tiskt taget lika med befordran! 
Under en följd av år har manskapet kunnat konstater::t 

att personlig hållning, förmåga att föra befäl, duglighet som 
instruktör m m icke värderas synnerligen högt elle1· åtminsto
ne att kamrater, som .sakna dessa egenskaper, fatt .samma el
ler t o m högre tjänstharhetsbelyg! Från manskapets sid:1 
har detta självfallet tagits som bevis för ::tlt betygen sättas 
mer eller mindre godtyckligt samt alt det inte lönar sig att 
anstränga ·sig. Jag skall för tydlighetens skull relatera ett 
nyligen inträffat fall. Tre furirer A, B och C, kommenderade 
i stället för uo, voro på förslag att utnämnas' till uo. Beträf
fande A var det samfällda omdömet, att mannen var olämplig 
för sin tjänst. l3 var bättre men värd högst G, och C utan 
tvekan värd 8. Resultatet borde därför ha blivit, att C och 
med någon tvekan även B, blivit utnämnda. Betyget är emel-
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lertid svårt att sätta, på somliga platser är bedömningen 
strängare på andra åter mildare, i annan tjänst skulle kanske 
alla tre ha blivit accepterade, och man skall ju hellre fria än 
fälla o s v. Re.sultatet blev att vederbörande chef beslöt ';).V

giva det utlåtande, att A och B icke vidare borde kommen
deras i innehavd tjänst, men båda fingo med ovanstående 
nwtivering betyget 7 i tjänstbarhet. För flottan blev resul
tatet mindre lyckat i det att A och B på grund av högre be
tyg i UO-skolan anställdes på stat medan för C, den ende som 
av sin chef ansågs kapabel för ifrågavarande tjänst, någon 
beställning icke fanns ledig! 

Ordningsföljden vid antagning till uo avgö•res nu av me
delbetyget i tjänstbarhet uneler furirstiden och medelbetyget 
i UO -skolan. Som tidigare påtalats kommer genom tjänstbar
hetsbetygets utformning ett ganska stort antal ubof att ha 
ungefär samma medelbetyg, omkring 7, varför en decimal i 
skolbetyget måi1ga gånger kanuner att avgöra placeringen, 
trots att ur lämplighetssynpunkt stor skillnad kan finnas. 

Det finns naturligtvis många ,synpunkter på huru ett 
tjänstgö·ringsbetyg skall vara utformat, för att man vid be
fordran skall kunna taga större hänsyn till detta än till skol· 
betyget, och en diskussion i denna tidskrift skulle säkerligen 
giva mång::t goda uppslag. En förutsättning är att betygsätt
ningen icke får förorsaka mem besvär än vad f n är fallet. 
Vidare måste det vara så utformat att vederbörande betygs
givare icke behöver tveka om vilket betyg som är rättvist. 
Följande system har jag själv använt för att avgöra ordnings
följden mellan underbefäl. Med hjälp av ordningsföljden har 
jag därefter sökt sätta ett rättvist tjänstgöringsbetyg. 

Följande bedömningsgrunder användas: 

Umärkt .... . ................ . 
Acceptabelt ........ . ...... .. .. . 
Mindre bra . .... . . , ........... . 
Dåligt 

3 
2 

l 

o 
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Tyvärr måste nog siffrorna finnas för att man skall Jmn 

na summera bedömningen, men betydelsen måste vara så klar, 

att igen tvekan kan råda om vilken siffra vederbörande fiir-

tjänat. 

Betygen uppdelas i: 

personlig hållning . . . . . . . . . . . . . . . . x 

befälsföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 

duglighet som arbetsledare . . . . . . . . x 

färdighet på vederbörande drabb-

ningspost x 
•••••••••• o ••• o ...... 

Summa xx 

Det är visserligen fyra betyg att sätta i stä llet för elt, 

men i verkligheten måste ju varje betygssättare göra klar t 

för sig just dessa saker och genom dc klara betygsv~irden a 

kan ju knappast någon tvekan uppstå, var vederbörande bör 

hemma. Systemet giver även betydligt större säkerhet n1.o t 
r • l 

subjektiv bedömning än det nuvarande - en v1ss grac av 

subjektivilet 'kan ju aldrig undvikn<S, euär icke alla ha preci.s 

samma uppfattning om t ex acceptabel hållning, utmärkt be-

fälsföring m m. 
Eventuellt kan elt femte betyg ing{t, betecknat allmänt 

omdöme: 
Om Ni skall påmönstra en fullständigt ny besättning iir 

vederbörande då ur Er synpunkt: 

synnerligen önskvärd 
önskvärd 
acceptabel 

icke önskvärd 

•• o. o • ••• o • • • •• • 

• ••• o ••• •••••••• 

= 3 
2 

l 
- 0 

Ett sådant betyg ger mycket vid bedömning av ifråga

varande man, men jag är tveksam huruvida icke den subjek

tiva bedömningen kan göra betyget orättvi.st. Allt beror ju 

på hur tydligt avgränsad varje betygssiffra är . 
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Tjänstbarhetshetyget kommer sålunda att ulg9\·as _av ett fyr

siffr igt tal, vilket om så erfordras för att jämföra ol_i~a personer 

k an summeras t ex 2232 = 9. Vid kommendering av veder

börande till fartyg ellc'r utbildningstjänst i land sam.t vid pla

cering i skeppsnummer och vissa befallningar kan man av 

tjänstbarhetsbetyget omedelbart ulläsa vem, som är lämpli

gast. Vid befordran bör medelbetyget av ovanstående summa 

ingå med koefficient 2 och medelbetyget i .skolor med koeffi

cient l. 
G. Liljeblad. 

Bryggtjänsten och den unge officeren. 

Detta inhigg avser in te vara något påstående att elen unge 

officeren i början av sin tjänstgöring är på n{tgot sätt fullärd 

i navigeringens och manövrerandels skiftande o1::h många 

gånger .svåra konst. 
I stället vill jag med dessa rader v~idja till blivande och 

nuvarande fartygschefer all låta sina yngre officerare, i stö·rrc 

utsträskning än vad nu är fallet, få pröva .sig fram och för

söka själva under tj~instgöring på bryggan. 

Den unge fänriken har kanske undet· sin kadetlid själv

ständigt fått genomföra tilliiggningar och intagande av mär

ken. Detta har givit honom ett visst självförtroende; han kän

ner att det är han som har ansvaret för och befälet över' far

tygel; det är efter hans beräkningar och efter hans märken 

ocl~ Ö~'onmMt som fart rget föres fram i shirgården eller ti11 kaj. 
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Hur ofta händer det .sedan inte alt han redan i början av 

sin tjänstgöring som officer tages ur den »villfarelsein att 

han överhuvud taget kan n ågonting. 
Att en mera erfaren VO eller fartygschefen själv har eller 

tar manövern i början förvånar honom inte. Han måste jn 

lära känna fartyget innan ha själv för pröva sina krafter. 
När han i början skall utföra en manöver är han .säker

ligen också tacksam för goda råd och vinkar. 
Sä ,småningom anser både FC och han, att han ät· nDgen 

att ensam utan någons ingripande utföra en manöver. 
Vi taga som exempel en enkel tilläggning med ett mindre 

fartyg. Han styr in mot k a jen på, som han själv tycker, sam 

ma sätt som, alltid förut. Han har i varje fall en genomtänkt 

plan i huvudet. Då konuner den fö·rsta kommentaren »Tag 

upp ett par :grader styrbord >> . - Han tager upp. Han beordrar 

»Stopp» - Ny kommentar: »J)u stoppade för tidigt». En viss 

osäkerhetskänsla griper honom: »Hur tänker chefen att ma

növern skall utföras? Skall jag backa nu? » - »Nej jag vän

tar e:t;t stund till så får jag se ». - Då kommer 'det: »Varför 

backar Du inte»? VO backar och manövern slutföres i samma 

stil som. den börjat. 
Samma tema kan varieras i det oändliga och ingen gång 

är det någon positivt inställd eller mera erfaren VO som läm

nar bryg.gan. 
Så småningom trubbas det egna initiativet och noggrann-

heten av. VO vet, a tt han alllid korrigeras även i detaljer och 

alt det inte iir någon ide alt komma m ed egna tankar. Det 

kan t o m gft så Emgt a lt han manöHerar fartyget genom 

alt studera chefens minspel! 
Två miinni.skor bedömer icke en si lualion på exakt sam

ma .sält och r eagerar ej hell e r likadant. Ett visst problem kan 

kanske även ha lYå eller fle ra lösninga r. Sålunda fordras det 

alt FC söker sälla sig in i hur hans VO handlar i olika lagen. 

Delta innchiir naturliglvi-; inte all fartyget skall befinna sig 

i Jiigervall inn ~m FC sknll an.sc sig lwhiiva iugrip~l. Låt d~n 
unge officeren, efter det h an f{,lt se och Jdinna Jwr f~1r t yg<'l 
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reagerar och fall vela h m FC vi Il ha del, sj~i.l v manövrera 

och navigera uneler lugna förhållanden. Lämna efteråt en po

sitiv kritik och ynglingen mognar till en p ~llillig och duglig 

VO, som handlar i sin chefs anda. Anser FC, att VO inte kan 

klara en ,s v{u· eller ny si lnation skall han själv laga b efäle t. 

Småskuren krilik och ideliga kommenlarer gör VO till 

talrörspost 
J. G. J ar dal. 

Marinbefälets Sjukkassa. 

Marinbefälels ~jukkassa bildaeks ~'\.r 1923 J.V några fram

synta män för att kompensera clc löneavdrag, som. triiffa dem, 

som på grund av längre lid s sjukdom ej kmma tjänslgö•ra. 

Kassan fick genast från bö·rjan ett välvilligt mottagande. 

Icke mindre än 165 medlemmar antecknades under fö.rsta 

verksamhcts[tret. Medlemsantalet har därefter stigit i jämn 

takt och var den 31 december 19-15 604. 

1924 (förs ta året kassan nrkadc uneler ett helt år) ulbela

lades 8,967 kr. och 1945 25,709 kr. Under ~1rcn HU:l - 1945 

har sammanlagt 362,909 kr. utbetalats i .sjukhj ~ilp. 
. Inträde i Marinbefälels :::.j11 k kassa kan Yinnas a v v:u-jc 

officer och civilmilitär bcfallningsha vare a v officers tjiinstc

klass på aktiv .s tat vid marinen. Vid intriidct måste man dnck 

vara fullt frisk, utan sjukelomsanlag och yngre än 40 år. 

. Sjukkassan är uppdelad i klasser, i vilka avgifter od1 
SJukhjälp äro olika. 
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luträdesavgift 

K vartalsavgif t 

s jukersättning per dag .... 

Klass I 

3: -
8:25 
3: -

Klass II 

5: -
13:75 
5:-

K!rr~3 lli 

8: -
22: --

8: -

Medlem, som avgår från tjänst på aktiv s tat vid marinen, 

får kvarstå i kassan. 

Rätt till sjukhjälp inträder sextio dagar efter inträdet i 

kassan och utbetalas vid därefter inträffad sjukdom, som merl

för väsentlig n edsättning av arbetsförmågan. Har sjukdomen 

förorsakats av olycksfall, utgår sjukhjälpen ~iven om •)l yd~s · 

fallet inträffat under dc första sextio dagarna efter inträdet. 

Sjukhjälp utgår redan fr ån fö rsta sjukdagen. För kortare 

sjukdom än tre dagar utbetalas dock ingen sjukhjälp. Sjuk

hjälp utbetalas för högst 120 dagar per kalenderår.. Vid sam

m anhängande sjukdom utgår sjukhjälp fö r högst iJt30 dagar, 

fördebele m ed 120 dagar under vart o<.:h e tt av de tre försl :1 

sjukår en. Vid olycksfall utgår i r egel sjukhjälp ej för längre 

tid Fn 180 dagar under samma kalender[tr. 

Sjukhjälp utgår icke till m edlem, som träffats av olycks

fall i tjänsten därför a tt medlemmen då uppb~ir oavkortad lön 

och fr i läkarvård. 
J. O. 

RlitLelso: I hclHe 10/4.) avitandJude kelamoten Ekman Erik XIV :,; 

s·keppsregcmcntc'. Genom ott misstag råkade en del av s is ta m<'

ningurna av artikeln att falla bort. Deosa återgivas <liirf iir här i 

sitt fu ll ständiga skick. 

»Även 0111 kuddarnas indelning i regc'mentct i ve rklighd<'ll 

mera lJlcv en organisation lJä papperet och inte fick den staclga SOJII 

Erik XIV ursprungligen helt scikert t>inkt sig, ;;r det ju dock ty•l

ligt, att påståendet om ett skeppsregemente inte är gripet ur lu.fte11 . 

Upplysningarna om clo olika regementenas och fänikornas Er

ger på sköldar och stan el a e äro intressanta och vor e måhända värrln 

att särskilt studeras.» 




