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Årsberättelse i reglemente och 
förvaltning. 

Avgiven år 1943 av ledamoten H. Callerström. 

Senas te å rsberä ttelse i reglemente och förvaltning avgavs 
våren 1941 och behandlade vad som under år 1940 tilldragit sig 
inom vetenskapsgrenen. Det har på grund h ärav ansetts lämp
ligt, att låta förevarande årsberättelse omfatta såväl år 1941 som 
1942. Detta h ar emellertid - särskilt sett mot bakgrunden av 
att jämväl under dessa år den förstärkta försvarsberedskapen 
alltjämt måst upprätthållas, varav följt, att en mängd lagar, 
författningar och föreskrifter m. m. utfärdats - nödvändig
gjort, att i årsberättelsen endast det allra viktigaste har kunnat 
medtagas. För att begränsa berättelsen har vidare föreskrifter 
m. m. av hemlig natur uteslutits. Inom det avlöningstekniska 
området ha under de senaste åren en mångfald detaljföreskrif
ter utfärdats, framförallt i anslutning till krigsavlöningsregle
mentet och berörande de värnpliktigas familjebidrag och övriga 
speciella förmåner m. m. Härutinnan och i många andra av
seenden hava begränsningar likaledes måst iakttagas. Arsbe
lätteisen gör sålunda icke anspråk på att vara fullständig. 

A. 1942 års försvarsorganisation . 

1
.. Preliminära undersökningar rörande genomförandet av en 
ors tärkt och moderniserad försvarsordning påbörjades redan 
under år 1940 inom de olika militära staberna. I hörjan av 

'J'·a 1 skrift i Sjöväsendet. 34 
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1941 utfördes på chefens för försvarsdepartementet init ia tiy . 

undersökningar och överväganden rörande samhällets Iör \'l.ssa 

att bära en permanent ökning av försvarsutgifterna. I sa n~naga 
härmed ularbetades olika allernaliv för försvarets ord )a11d 

P · d l d d · l ·· .. d nal1de 
a grun va av essa u tre nmgar oc 1 overvagan en godtoa · 

av de ifrågavarande allernativen som preliminär utuanas "s ett 

i... f"· . l. l tl ' lf d b a· Plll1kt 
or orsvarsorgamsa wnens s u 1ga u orman e. 

Härefter beslöt Kungl. Maj :t på sommaren Hl.f l ig~lnas " 

Landet av en utredning i ämnet, syftande till uppgörande av0r~1
1 ~ 

slag till en plan rörande den fortsalla utbyggnaden ot it oru 

nisationen av landets Jörsvarskrafler under den nännas tc fe~1~~ 
årsperioden. 

Utredningen, som ställdes under ledning av dåvara nde 

stalssekreteraren T. vVärn, benämndes 1941 års försvarsutred

n ing. Vid utredningen lågo de nyssnämnda övenägandcna rö

rande kostnadssummans storlek till grund. 

Med skrivelse den 12 januari 1942 överlämnadt' fö rsvars

utredningen silt betänkande med förslag till plan för organisa

tionsarbetet inom försvarsväsendeL 

över försvarsutredningens förslag ingåvos ytlrande från ett 

flerta l militära och civila myndigheter bl. a. från chefen för 

marinen efter hörande av inspektören för kustarlillericl, chefen 

för kustflottan sam t cheferna för Ostkustens och Sydkus tens 

marin distrikt. 
För alt i samband med utarbetande av proposition i ären

det inom försvarsdepartementet biträda med fortsalt beredning 

av frågan om försvarsväsendets organisation tillkall ade departe

mentschefen vissa särskilda sakkunniga, nämligen ledamoten 

av riksdagens andra kammare, ombudsmannen O. Andersson, 

Malmö, ledamoten av rikselagens första kammare, professorn G. 

Anclren, ledamoten av riksdagens andra kammare, direktören 

J. H. Bergvall, generaldirektören E. R. Stridsberg (ordförande) 

samt ledamolen av riksdagens andra kammare, lanth rulzaren 

G. H. Svensson, Grönvik 

Den 9 april framlades propos i tio n (n :r 210) i ärende l å r_i 1~1~ 
dagens bord. Departementschefens hemställan utmynna de 1 ' 
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~ung !. Maj:l må tte föreslå ri~sd ~gen all besluta, alt den fort

sa ll a utby~gnaden och organlsalwnen av försvarsväsendet un

der budgelaren 1 942/43-~946/47 skulle äga rum efter i huvudsak 

den av departemen lschelen lram lagda planen. 

Riksdagen godl~äncl~ med några mindre jämkningar pro

positionen och ~nmalcle 1 skrivelse n:r 374 den 26 juni 1942 sill 

beslut i anleclnmg a v densamma. 

Då redog?relse för den huvudsakliga innebörelen av Jör

sra rsbes l~ tet .~ va~ avser marinen redan tidigare länmats bl. a. 

i TiclsJmit i or. SJÖväsendet och i Svensk kustarlilleriliclskrifl 

m. fl. h:r det Icke anset ts nödvändigt all här vidare beröra 

denna fraga . 

I a~1l eclni~1g ~~ rikscl~gsbeslutel utfärdades kbr. den 30 juni 

1942, dar chel ~n 1or marmen å lades, att, där åtgärd eller beslut 

av Kun_gl. MaJ_:t befunnes påkallad i anledning av försvarsbe

sl utet, .I g~d Lid fö.rut inkomma med erforderliga förslag och 

framslallmngar. Sa har ock skett i shlcla avsee el 1 h 
.. . . . ' n en, oc 1 ava 
a~1dnngar 1 organ1sationen och även andra å tgärder r edan bl' ,·t 

dt r.. nJ 
~'~. ag.na. 'or en del av dessa förändringar m. m. redogöres 

ull o!Jka sammanhang i denna årsberä ttelse. 

D. 1942 års förvaltningsorganisationsförs!ag. 

. Den 28 ~1Jars 1942 avgav elen s. l:. 194.1 års militära förvaU

;ol·l n~sutJ:ednwg betänkande och förslag rörande den cen trala 

n altnmgsve1·l·sai1 h t . r·· 
• ' 1 e en mom orsvarsväsendet 

b h Då ~·örslaget och däröver aYgivna yttrande v~rit föremål för 
e andlmcr i årsb ... U l . k· . I , 

lr" b . e1 a e sen 1 ·ngs aglarenhet, l.;rigsförvaltning 
an g- och s l · d .. el ' 

demi JU zvar svasen e, avgiven till Krigsvetenskapsaka-

Och 1: nd de~1 20 oktober l. 942 och införd i akademiens handlingar 
1 sknfl 7 · l .. f 9 · 

att i d , .e 1a let l 42, har det Icke anset ts erforderligt 

sia .,e tta sammanhang redogöra för denna fråga y·. r ·· .·, 
g [Jl ] ·· d , · a . . . . .. · ISSa OJ -

ans]uLJ . an _rm':'.~l l elen mlltla ra föryallningsorganisalionen i 

lära. 1 
1111

g tJil 1orevarancle betänkande och avgivna yttranden 

'
0111

Ina alt framläggas i proposition till 1943 års riksdag. 



c. 
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Ändringar i marinorganisationen 1941, betingade 
införandet av befattningen såsom inspektör för a.v 

kustartilleriet. 

I skrivelse den 18 mars 1941 till chefen för för~Yarsdepane. 
menlet avgav öl3 vissa förslag beträffande lmslaorl tlleriets Slä.\1. 
·ling inom den marina organisationen. ~porsmalet (>.lll kustar. 
li'leriets ledning utgjorde h ärvid huvudfragan .. öB. forslag här
utinnan innebar, att den ställning såsom ell vtd stcla n av llla
rinstaben stående organ åt chefen för marit~en, .som i 1936 års 
organisation förlänades chefen för: lm_~~arttllene~ o~~h denne 
stab, skulle upphöra, och aH kustarttllenarende_na 1 stallet skulle 

o samma sätt som marinens ärenden i övngt beredas inolll 
pa . l b I sarrllJand härmed skulle kustartilleriets rer)ren1anns a en. 
sentation inom marinstahen ökas. Därigen?m sk~t lle, ansåg 

d fo .. r·delen vinnas all samtliga n1annens arenden av n1an, en , . . 
likartad innebörd bleve föremål för enhetlig b~~1 andlmg .. Å 

d ·d fo .. -eslogs alt befattningen som chef for kus larltlle-an ra sr an t · , . .. .. 
riet skulle ulhylas mot en befattning som mspekl< ~- fo r kust-
artilleriet liksom den förre placerad i lönegrad Ob 3. l t:spek
t· ·en so~1 borde erhålla befogenheter och åligganden 1 stort or ' ' .. .. . . · l · slagsinspek-sett motsvarande vad som gallde for annens t upp . . . 
törer skulle enligt förslaget tillika vara chef för kuslar ltllen.e~s 

. , l Till sitt förfogande skulle inspektören hava en sar.-pet sona . ... . chefens for skild stab av ungefärligen samma omfattnmg som 
kustartilleriet stab. . f .. 1 " .. · · .. B · ors ao Chefen för försvarsdepartementet anslot s1g till O . . 
och avgav proposition i ärendet till 1941 års ril(sdag (prop. n.J 

189/41). Riksdagen biföll ock förslaget. tel 
~ /41) tf' ·d de· av bes l u Genom kungörelse. (~F n:r ~/3 .. ~ ai a s ... r marinen 

föranledda ändringar l mstruktwnen for chefen l~.. .. . arets 
. f" . t" r d t aV SJOfO lSY jämte honom underlydande organ or u O\ an e . . 1941 fär· 

ledning (SF n:r 679/37), och genom kbr den 13 J:llll .· ]zulle 
o h f f" l t rtrlleuet 5 

1 ordnades aH befattningen sasom c e . or ms a ·t·rrerie 
' • J t" f .. /'ltslCII 1 

utbytas mol en befallning såsom. mspe ' or or ' · 
fr. o. m. den l juli 1941. 
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J)e åli gganden, som jämlikt den ändrade instmktionen till-
1a inspektören för kustartilleriet, kunna sammanfattas ~01nll 

, lt!l1d ~L 
sa · d o l J · f.. l Ban är, 1 va pa 1onon1 an wmmer, ansvang or alt zust-
·tiJieriets personal bibringas den utbildning, som motsvarar 

3~55 uppgifter i fred och krig, ävensom att kustartilleriels ma
d riel och utrustning m. m. är av lämplig och tidsenlig beskaf
~:nhet samt befinner sig i krigsdugligt skick. Tillika och i an
slutning härtill handhaver han frågor rörande kustartilleriets 
utbildning, övningar och verksamhet i övrigt, dess materiel, 
organisation oeh utrustning m. m. 

Härjämte in spekterar han utbildning, övningar och verk
samhet i övrigt inom kustartilleriet och tillser, alt för kustartil
leriet gällande bestämmelser följas, ävensom att erforderlig en
hetlighet i utbildningen förefinnes kustartillerilruppforhanden 
emellan. 

Med avseende å kustartilleriels materiel och utrustning 
m. m. inspekterar han denna med hänsyn till såväl krigsdugli g
het som underhåll, skötsel och vård. 

Slutligen är inspektören för kustartilleriet chef för kust
ar tilleriets personal. 

Enli gt särskild föreskrift fastslogs, att vad i instruktionen 
föreskrivits om IKA åligganden och befogenheter beträffande 
kustartilleriet, även gällde kustartilleriförsvaret med därtill hö
rande befästr;ringar, byggnader m. m. 

Inspektörm med stab benämndes enligt kungörelsen kusl
artil!eriinspektwnen. Till denna hänföres jämväl ch efen för 
kustartilleriels skjulskola jämte viss övrig personal vid skolan, 
Under tid, då övningar vid skjutskolan icke förekomma. 

Med avseende å marinstabens organisation infördes bl. a. 
den ändringen, alt där såsom souschef skulle tjänstgöra en rege
lllentsofficer ur kustartilleriet. Denne skulle biträda chefen för 
lllarinstaben i dennes tjänsteutövning, varvid CMS ägde åt ho
~~~ uppdraga, att taga särskild befattning med kustartilleriet 

kustartilleriförsvaret berörande ärenden. 
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I instruktionen för marinstaben föreskrevs vidare, att . 

frågor av större betydelse rörande kustartilleriet och knst~n all 
. . " l 1' f" ' . l ll l-

leriförsvm·et föredrogas mi or c 1e en · or mannen, chefen .. 

l l d "t L · l l.. 1· fot 
marinstaben därom sku e un erra a mspe ( oren ör l·ll l 

' s at
ti llerie l. 

Genom särskild kungörelse (SF n:r 472/41) fas ts tä lldes J·a .. 
. ' 111-

väl vissa ändringar i instruktionen för mannföruall ningen 1 ... ' 0[-

anledda av införaride av en inspektör för kustartilleriet. Inspek-

törens och dennes stabschefs ställning gentemot marinförva][_ 

ningen förblev oförändrad, och ändringarna voro h uvu dsakligen 

a v formell natur. 

I anslutning till beslutet om inrättandet av en befa llning 

såsom inspektör för kustartilleri et utfärdades genom go n:r 

444/41 vissa y tterl igare beslämmelser rörande sj öförsvare ts led

ning. 

Utöver vissa reglerande föreskrifter om övergången till den 

nya organisationen innehålla bes tämmelserna fö reskr if Ler be

träffande de militära befälsförhållandenas ordnande inom ma

rindislrikten. Sålunda underställes chef för kustar li lleriför

sZrar*) vederbörande marindistriktschef, därest ej an norlunda 

föreskri ves. Truppförbandschef vid kustartilleriet i sin tur un

derställes vederbörande kustarlilleriförsvarschef, med iaklla

gande dock av den befälsrätt, som tillkonirner inspektören för 

kustartiller iet och som i huvudsak sammanhänger med dennes 

chefssk ap över kustartilleri e ts personal. 
Sedermera h ar genom go 194/42 och 195/42 komple tterande 

bes lämmelser beträffande befälsförhållandena inom Ostkustens 

och Väs tkustens marindistrikt utfärdats. H ärigenom hava che ~ 
. T ·svaL 

ferna för Stockholms r espektive Göteborgs kuslartJllcn °1 
. 

blivit försvarsområdesbefälhavare för stockhalms respekll·~e 
Götebor'gs skärgårds försvarsområden i dess helhet. Kustart: ~ 
leriförsvarscheferna äro inför vederbörande marindislriktsch~d ~~ 
a nsvariga för områdenas försvar med dem underställda stn 

5 

------ ... koJll' 
*) Benämningen chPf :för kustartilleriförsvar i .ställei fotb 51 0t. 

. l l 1r() t =:> å J··:.:: för~rn r& e 
menelan t in·förLlc.s generellt J'örs t 1 oc 1 mPc u~ .. :. ~ 
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. . ner (i huvudsak kustar tilleri- och armestridskrafler). Genom 

);J:sa föreskrifter - som överensstämma m ed försvarsutred-
de i"' l g h · · 

. 1"ens ·ors a oc som numera 1 pnncip gäller för samtli<>a 
JU l !::> • '" ' bl 5 

lartilleworsvar - evo de tidigare ohållbara förhållandena 
j;US .. .. ' 

då ansvaret for d: namnda områdenas försvar var uppdelat på 

flera olika myndigheter, bringade ur världen. Föreskrifterna 

trädde i kraft l maj 1942 (mo 138/42). 

Bestämmelser för reglerande av förhållandet i förvaltnings

hänseende m ellan marindis triktschef och kustartilleriförsvars

chef (dåvarande kommendant) utfärdades i nådigt brev den 14 

november 1941. Jämlikt dessa bestämmelser skall - i den mån 

förvaltningsärende, som tillhör kustartilleriförsvarschefs eller 

denne underlydande chefs befogenhetsområde, är av betydelse 

för krigsberedskapen eller den militära verksamheten i dess hel

het inom marindistriktet - sådant ärende anmälas för marin

dis triktschefen. Vidare skall förvaltningsärende, avseende fram

ställning eller förslag till marinförvaltningen, tjänstevägen in

sändas genom marindistriktschefen, som äger däröver avgiva 

yttrande. Från marinförvaltningen utgående skrivelser i an

givna ärenden skola passera marindistriktschef. 

Marindistrik tschef äger vidare att i ärende som nu n ämnts 

ti ll underlydande kustartilleriförsvarschef utfdrda militära an~ 
visningar och föreskrifter beträffande krigsberedskapen. 

I samhand härmed m å bringas i erinran mo 24/41, vari 

bl. a. föreskrives, att chef för lmstartilleriförsvar årligen före 

de.~ 15 juli till vederbörande marindistriktschef skall ingiva an

Jnalan eller förslag Till erforderliga åtgärder för förbättrande 

eller utvecklande av underställda stridskrafter och försvarsan

;.lalter. Marindistriktschef skall till chefen för marinen över-
anlila na"r d f" ' h . k 

1m a orstag oc m 'Omma med därav betingade vtt-
tanden h d . . .. " 
ku ~c e ytterligare egna forslag vartill omständigheterna 

nna foranleda. 

fö ~örut omnämnd go 444/41 innehåller vidare föreskrifter 
r saltet f " . d 

r1rn or augwcm e au årsrapporter, av förslag till öuning-

iisk as ordnande inom kustartilleriet, samt av förslag till anslags

anden och till beviljade anslagsmedels fördelning m. m . 
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Principiellt skola nämnda förslag m. m. av truppförbands 

·vid kustartilleriet avgivas till kustartilleriförsvarschef Ochchef 

denne till marindistriktschef, vilken med eget yttrande gen av 

inspektören för kustartilleriet insänder förslagen m. m. till cl01
l1 

l . f .. 1 . 1e. 
fen för marinen el er mann orva tnmgen. 

Slutligen innehåller meranämnda go vissa heslärnmeJ 

rörande kustartilleriförsvarschefs och regementschefs corsseJ· 
Var 

beträffande utbildning m. m. 

I vad avser utbildningen hava sedermera genom go 284/~ 2 
vissa ändringar i g. o. 444/41 vidtagits. Enligt de nya föreskrif. 

terna är - principiellt sett - kustartilleriförsvarschef ansvaria 

för den utbildning, som bedrives vid de taktiska förhand, son~ 

vid mobilisering (försvarsberedskap) äro eller avses vara honom 

-underställda. I övrigt är regementschefen (motsvarande) an

svarig för utbildningen. Kustartilleriförsvarschefen skall dock 

övervaka utbildningen vid truppförbandet. Truppförbandsche

fen och dennes underlydande biträder kustartilleri försvarsche

fen vid planläggning och ledande av den utbildning, för vilken 

kustartilleriförsvarschefen är ansvarig. 

Ifråga om inspektörens för kustartilleriet verksam het hm 

senare vissa reglerande föreskrifter utfärdals av chefen för 

marinen. 
Genom mo 189/42 hava sålunda vissa bestämmelser ut

färdats beträffande inspektörens för kustartilleri et inspektions

verksamhet. Som regel skall före inspektion, som av IKA verk

ställes samråd äga rum med vederbörande marindislrik tschef. 
' Id. a 

Kustartilleriförvarschef och truppförbandschef äro sky ,g 

ställa sig till efterrättelse av inspektören för inspeldioneJ: med

delade föreskrifter och anvisningar samt ställa erfordcr!Igpei· 
. 1 . 

e]-lorens 
sona! och materiel samt transportmedel m . m : tll msp ' iii 

förfogande. Vid inspektion skall erforderlig h änsyn tagas t 
11 . l genoi 

att det med anbefalld beredskap avsedda ändamål el IC <e 

inspektionen äventyras. . ]ed· 

Beträffande handläggningen av ärenden inom m_~r!l~d eii• 
2 2/42 "d r·· l . "t all arei 

-ningen har genom mo 4 V l are ores u·1v1 s, . per· 

som IKA handlägger i egenskap av chef för kustartillcnels 
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1 och vilka icke slutligt skola avgöras av honom i regel före-
sona . . . .. 

·a"as personhgen av IKA mfor Cl\l. Av CM fattade beslut 
di " Ci\'r o b t•· 

.11 ,as, om J ~ sa es ammer, genom IKA försorg till verk-
bfl " o o o 

stä!lighet, varvid utgaende sknvelser kontrasigneras av IKA. 

I anslutning till bl. a. föreskrifterna i go 444/41 har slut

ligen genom mo 487/42 föreskrivits, att marindistrikls-, kust

artilleriförsvars- och truppförbandschef skola samråda med 

JJ{A, därest de funnit särskild kurs (utbildning) böra anordnas 

Jör höjande av underlydande lmslartilleripersonals krigsduglig

bet eller tjänstbarhet i övrigt eller försök med ny materiel för 

kustartilleriet böra anställas. Härigenom vinnes överblick över 

utbildningsförhållandena och undvikes bl. a., a tt flera myndig

beter planera utbildning m. m. å var sitt håll, då kanske enhet

lig organisation vore ändamålsenligare. 

D. Sjövärnskårens organisation. 

I un derdånig skrivelse den 24 april 1941 framlade chefen 

för marinen efter samråd med chefen för försvarsstaben och 

kårstyrelsen för Sveriges Frivilliga Motorbåtskår inför Kungl. 

Maj :t förslag till omorganisation av frivilliga motorbåtskåren 

till en sjövärnskår. Genom kbr den 17 oktober 1941 förlda

rade Kungl. Maj :t, att denna omorganisation skulle äga rum 

och fastställde i samband därmed Reglemente för sjövärnskåren 

att ?älla fr. o. m. l november 1941. Samtidigt förordnade Kungl. 

~art att tidigare utfärdade bestämmelser angående ersättning 

for tjänstgöring vid frivilliga motorbåtskåren ävensom vad 

eljest funnes stadgat ifråga om förmåner till p~rsonal vid mo

torbåtskåren, skulle äga motsvarande tillämpning beträffande 

Personal vid sjövärnskåren. 

f.· _E~ligt reglementet har sjövärnskåren, som rekryteras på 

1~
1"1 ~!1 ghetens väg och ingår i sjöförsvaret, till uppgift att vid 

t~tarkt försvarsberedskap (mobilisering) ävensom eljest, då så 

eflnnes lämpligt, ställa särskilt utbildad personal till krigs

ttJaktens förfogande. 



- - ö28-

Sjövärnskårens personal beslår av ak tiva m edlen11nar 
-- · dl l L Och aspiranter. Aven passtva me emmar \.unna an agas. -\ . 

ran lerna antagas för utbildning till aktiva medlenu11a r. · sp ,_ 

Befä let över sjövärnskåren utövas under chefen fö r lllar' 
nen av en chef för sjövärnskåren (kårchefen). Kärchefen b~
trädes av en kårslab, beslående av en s tällföreträdande kårch:; 
en ].;å radjulanl, en offit:er ur armen, en kårintendent samt expe~ 
di LionspersonaL 

Sjövärnkåren organiseras på sjövärnsflottil jer, som, när så 
befinnes ändamålsenli gt, kunna uppdelas å avdelningar. 

Sjövärnsflottilj upprä llas enligt beslut i kommando väg på 
förslag av chefen för marinen efter samråd med chelen för för
svarss taben . 

Den mi litära ledn ingen av sjövärnsflottilj utövas av en flot
tilj chef m ed biträde av en floltiljstab, bestående av en ställföre
trädande chef, en flottilj adj utant samt en floltiljintenclrn l. Flot
tiljs övriga angelägenheter ombesörjas av en flolli ljs l~Tclse . 

I övrigt innehåller reglementet vissa föreskrifter lwlräfta nde 
ford ringar för antagning till aspirant och aktiv medlem, h igs
pl~cering, utbildning m. m. I vad avser fredstjänstgöring före
skriver reglementet viss obli ga tor isk tjänstgöring enl ig t sär
skilda utbildningsföreskrifler. 

Genom go 577/41 har i anslutning till ovannämnda regle
mente vissa tjänstgöringsföreskrifter för sjövärnskåren fas t
slällls. Föreskrifterna innehåll a bes lämmelser rörande kårche
fens, ställföreträdande }.;årchefens, flottiljchefs m. fl. åligganden. 

Tjänstegraderna inom sjövärnskåren skola enl igt nti.mnda 
tjäns tgöringsföreskrifter vara: 

kommendörkaplen av 2. graden, 
kapten, 
löjtnant, 
fänrik, 
flaggkorpral , 
furir och 
menig. 
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förutom stä llföreträdande kårchefen kan ak tiv medlem för
as till högst kaptens tj äns tegrad. Beslämmelser beträf 

ord~e fordringar för förordnande till ol ika befälsgrader återfin-
fall ,.. l . r· bland iores u1 terna. 
uns p essa innehålla vidare vissa bestämmelser rörande utbild
. g Utbildningen, för vilken närmare föreskrifter utfärdas 

jllJl . f.. . l J l l d l l ' d . -v chefen · or mannen, s za 1uvu sa'- 1gen anor nas 1 asplranl-
: urs (rekry tkurs), underbefälskurs, fänr ikskurs och kaptenskurs 
samt repetitionskurser, 

slutligen innehå lla föreskrifterna vissa bes tämmelser rö
rande tjäns tgöring, tj änsteställning, förande av örlogsflagga, ut
rustning m. m. 

I mo 421/41 hava utfä rda ls beslämmelser angående utbild
ning av personal Lillhörancle sjöuärnsh:åren. 

E. Förändringar m. m. beträffande marinens organisation 
anslutning till 1942 års försvarsbeslut. 

l. Marinledningen (utom marinförvallningen). 

I anslu tning till vid 1942 års riksdag fallade beslut i för
svarsfrågan har genom SF n:r 864/--12 instruktion för marin
ledningen utfärda ts. Instruktionen ersäller den tidigare »>n
struktion för chefen för m arinen jämte honom underlydande 
organ för utövandet av sjöförsvarets mi litära ledning » (SF 
679/37) med därutinnan gjorda ändringar. I k ungörelsens första 
Paragraf definieras begreppet marinledningen såsom omfat
t~nde chefen för marinen samt marinstaben, kustartilleriinspek
lionen, t jäns tegrensinspek törerna och marinförvallningen. 

Chefen för marinen henämnes i instruktionen »marinche
f~n». Enligt försvarsutredningens förslag borde chefen för ma
r~nen icke längre vara chef för sjöofficerskåren utan borde här
~r avses annan sjöofficer, lämpligen chefen för marinstaben. 

1 
_epartemenlschefen anslöt sig preliminärt till denna uppfalt 

~ tng, men framhöll i försvarspropositionen (n: r 210/42), att 
enna fråga ankomme på Kungl. Maj:l alt aYgöra. I den nu 
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fastställda instruktionen har någon ändring i här ifragavar 

avseende emellertid icke vidtagits, utan chefen för marine ande 

]l · ·· d·· · l l d K l "~~" · t f'·· 
11 ska]] 

a tpmt, ar JC <e annor un a av ung . "na]: oreskrives . 

chef för sjöoificerskåren. ' \ara 

?lfarincheJen biträdes i sin tjänsteutövning av marins tab 

kustartilleriinspektionen samt tjänstegrensinspektörcrna. I f ~~1 • 

gor rörande inskrivningsväsendet, personalredovisningen 
111 

la

biträdes han av centrala värnpliktsbyrån, som är ett gemens·a:· 

organ för hela försvaret. Närmare föreskrifter beträffande c 
1 

en. 

trala värnpliktsbyrån återfmnas i instruktionen för anneled-

ningen (SF n:r 863/42). 

I frågor, som icke äro av grundläggande natur eller av större 

räckvidd eller eljest av principiell natur, äger marinchefen upp

draga avgörandet åt envar chefen för marinstaben, inspektören 

för kustartilleriet, tj änstegrensinspektörerna ävensom chefen för 

centrala värnpliktsbyrån, såvitt rör dennes verksamhe tsområde. 

At nämnda befattningshavare kan, då marinchefen därtill är 

förhindrad, jämväl uppdragas att underteckna chefens för ma

rinen tjänstemeddelande (»För chefen för marinen »). 

' Är chefen för marinen förhindrad att utöva si tt ämbete, 

förordnar Kungl. Maj :t på hans förslag om befattningens upp

rätthållande. Intill dess så ske tt, skola de på m ari nchefen an

kommande göromål, som tarva omedelba:r handläggning, om

besörjas av inspektören för kustartilleriet och chefen för cen

trala värnpliktsbyrån, i vad avser deras verksamhetsområden, 

samt i övrigt av marinstabschefen. 

Med avseende å marinstabens organisation återfinner man 

i instruktionen såsom ny avdelning inom marinstahen den av 

försvarsutredningen föresiagna utbildningsavdelningen . Vidare 

fastslås att 'tre detalJ' er sKola vara inrättade vid sidan av avdel-
, 

d r 

ningarnå nämligen en isbrytardetalj, en sjövärnsdetalj (~n e_ 

1 f f .. . .. .. 1 • ) t d t l' T'll manusta 
c 1e en or SJOVarns <aren sam en press e a J. l. . dess 

ben skall slutligen vara knutet ett för marinlednmgcn 1 ];ail 

helhet avsett bibliotek. Såsom souschef i rnarinstab~n 
5·Jlel 

enligt instruktionen avses en överste ur kustartilleriet 1 stä 

för en regementsofficer enligt 1941 års bestämmelser. 
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]3estämmelserna beträffande ins1)ektören för kustart'll · · t 

'll .. 
1 eue 

J J;uslartl erunspeklionen i övricrt förete incra st".. 1··1· 
ocl . . .. . o • b o ou e s •l J-

uktigheLer I fol~allande till de provisoriska föreskrifter, som 

tJärdades 1941 l anslutning till utbytandet av befattnincren så-

u f f" ' 1 t ·t'll . b 

oJil che · or ms ar 1 enet mot en inspektör för lmstartillei·'et 

s 'Il . d. 
l 

och för Vl <a il Igare redogjorts. Inspektörens för kustartille-

riet stab har dock givits en fastare organisation. Arbetet inom 

densamma. sk~ll, under ~n stabschef, bedrivas på en personal

och o~·gamsatwns~vd~lnmg, en utbildningsavdelning samt en 

matenel- och befastnmgsavdelning. 

Tjänslegrensinspektörema skola enligt instruktionen ut-

göras av: 

inspektören för sjöartilleriet, 

~nspekt~ren för torped- och ubåtsvapnen, 

mspektoren för minväsendet 

inspektören för marinens fö;·bindelseväsende 

marinöverdirektören, ' 

marinöverintendenten, och 

marinöver läkaren. 

Inspektören för sjöartilleriet är inspektör för flottan t'llh .. _ 

rande artillerimateriel m. m., för denna materiel avsedd ;ers:

nal och de~mas .. utbildning m. m., och har tillkommit i enlighet 

med 1942 ars forsvarsbeslut 

fö Fö:·ändringen. av. den tidigare befattningen såsom inspektör 

.r u~a tsvapnet tlll mspektör för torped- och ubåtsvapnei1 ... 

Jamval f" l 'd .. .. ai 

av r ·. en o J ~v namnda forsvarsbeslut, liksom även utbytet 

in olrutvarande mspektören för minsvepningsväsendet mot en 

spe <tor f ö · · .. d · 
str k . l mmvasen et, Med nunväsendet avses enligt in-

ta u h~ne~1 »flottans minväsende >> . För kustartilleriets min

Pen ar m spektören för kustartilleriet inspektör. 

InspeH.. f" · 
n1 '" oren or mannens förbindelseväsende är nvtillkom-

en. Såson ; d l Il ... .J 

förb · 1 sa an s <a tJanstgöra chefen för marinstabens 

. 111delseavdelning I fråcro· .... d f" . 
1non 1 

· b 1 101 an e orbmdelseväsendel 

kus t l .. <ust~r lilleriet skall han samråda med inspektören för 

allJllenet. 
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Beträffande Ljänslegrcnsinspeklörerna m å slutliac 

..k l l l J' I.. . . t d L l ' t> 
11 

llJlp 
n1ar ·samn1as, a c 1e en or mann111 en en ur i.aren il lerfå t -

före J93G å rs förS\'arsorganisalion gällande benäm nin"en l den 
t> 111ati 

överintendent. 
11 -

2. F öruallni ng en . 

I samband med utfärdande av ny instrukti on Jö r 1110 .· 
«LJn, 

ledningen hava äyen vissa ändringar (SF nr 980/-1:2) vidtaa·l . 

inslruUionen för marinförvallningen (SF n:r 67R/37 ). D
1 
s 

1 

Enligt de nya föreskrifterna skola vid handläggn ingen av 

vissa ärenden inom marinförvallningen - Jörulom liksom tidi

gare inspektören för torped- och ubåtsvapnen, inspek tö ren för 

minväsendet samt chefen för inspektörens för kustar tilleriets 

stab - även de nytillkomna inspektörerna för sjöartil ler iet och 

för mar i n ens förbindelseväsende deltaga. Detta dellaga nde är 

till skillnad mot förut gällande bestämmelser för sDmtliga be

gränsat till att avse envar berörande uif.:ligare ärenden. 

Ifråga om inspektörens för kustartilleriet deltagande i hand

l~ggning av ärenden inom marinförvaltningen och om ämbets

verl\cts skyldighet att i vissa frågor samråda m ed inspek tören 

för kustartilleriet hava inga ändringar vid tagits. 

I enlighet m ed 1942 års försvarsbeslut. har i instrukt ionen 

a dvokatfiskalen i marinförvallningen ålagts alt lämna marin

staben och inspektörens för kustartilleriet stab erforderl igt bi

träde i Jrågor av rällslig natm och har därigenom ersall de tidi-

gare juridiska biträdena i nämnda staber. . 

I samband härmed bör bringas i erinran elen förändnng 

beträffand;· organisationen av marinförvaltningens ingenjörav

delning. som - ulan hinder av gällande instruktion fö r ma

rinförvallningen - under å r 1942 genomförts. Härom må an-

föras föijande. d 

I elen28mars 1942 avgivet betänkande med för slag rö ran ~ 
den c en lrala förvallningsverksam h e ten inom f örsvarsväsend;_ 

(jfr avd. B ovan) framlade 1941 års militära för vall ningsultC 

· f l 'Il · · · f.. l l · 1S ingen-
nmg · örs ag L1 ny orgamsatwn av marm orva mnget 
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.01nrdc!ning., .. S~mlidigt ull~:~des, all denna del av Jörslaget 

J rde genomlatas snar.ast l1lOJhgt. I underdånig skrivelse elen 

~ ·uni 1942 avgav marmförvaltningen ett förslag till provisorisk 
Jli J . . ... d l . 
. anisatwn av mgenJorav e nmgen i huvudsaklig överens-

01g d d dl' . f " 
.. 111111else me e grun ll1Jer or organisationen, som av utred-

sta d .t E l' 
·n(jen upp ragl s. · n tgl delta förslag skulle avdelningen in-

III o J. (. 
delas j deta Jer l.~mlon slyeken vardera under en cletaljchef), 

vi lkas arbetsuppgifter skulle regleras i särskilda a v chefen för 

Jlla rinförva ltni n gen u Lfärdade tillämpningsförcskriHer. Vissa 

de taljer avsågos sammanföras till ett konstruktionskontor under 

en särskild chef. Marinöverdirektören skulle vidare till sitt för

fogande h ava en assistent Till avdelningen skulle liksom förut 

komma en avdelningscxpedilion. 

Kungl. Maj :L godkände ämbetsverkets f örslag och utfärdade 

genom kbr den 30 juni 1942 provisoriska instruktionsbestäm

melser för marinförvaltningens ingenjöravdelning innehållande 

- f~~·utom. b estänunelser rörande organisationen av a v delningen 

- Joreslmfter beträffande personalens å li ggande, ärendenas 

beredning och föredragning, ärendenas avgörande m. m. 

. På fr~mställning a v marinförvallningen bemyndigade 

Kungl. Mart genom kbr den 6 november 1942 ämbetsverket 

att - utan hinder av bestämmelserna i reglemente för marincJ~ 
d~!. I B och ~II B - meddela erforderliga förualtningsför e

s~nfler , som foranleelas av organisationsförändrinO'ar inom ma-
nnen tt ·t'll " . . b 
. ' a 1 ampas tillsvidare. Härigenom hava skapats möj-

hgheter alt, intill dess ett nytt reglem ente för marinen bliver 

utarbetat ocl f l ·t "Il t 'Il .. · 1 .. 
_ 1 as s a , t1 ralla agga uppslående förvaltnings-

sporsmåL 

3. 111 arind istriJ..: lsorganisal ionen. 

Enli gt 19 ·•1 ' · f .. · · el · .. 
Sl tik ,. at s msvarsutrc mngs forslag skulle marindi-

tsstaberna d ·b f"l · b h · · · · 
se , un e1 e a av en sta se ef pnnclplellt orO'ani-

tas , . ' b 

avd 
1 
~a en avdelnmg E, expedi Lion , en avdelning F fiollans 

e lltn g d l . T(. l . . . . ' 
l, in ten ' en. av c n.mg L ' mstartdlcna~delnmg, en avdelning 

hing. dentm avdelnmg, samt en avdelnmg S, sjukvårdsavdel-
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I y ttrande över försvarsutredningens förslag framhöll el 
. . .· d' . 1efet för marinen, att enligt hans menmg maun tstnktss tabe · l 

borde organiseras efter mönster av marinstaben. Enligt 
111

a 
715/42 har också på förslag av chefen för marinen denne\ 

0
· 

myndigals att på försök tillsvidare låta organisera l11an e-
. . . .. .. ll-

distriktss laberna på säll som 1 prmctp overensslammer lll 
l 'f h.. t' ed marinstabens organisation. Föres u t ter aru mnan u tfärdade 

genom 1110 497 /42. Enligt dessa föreskrif~:r skall tnarindi~ 
striktss tab stå ender befäl av en stabschef, ofhcer ur flottan eller 
kustartilleriet. Ingå i staben regementsofficerare ur såväl flot
tan som. kustartilleriet, tjänstgör en av dem såsom souschef. 
Verksamheten inom staben skall bedrivas på följ ande avdel-
n ingar, nämligen 

en operationsavdelning, 
en förbindelseavdelning, 
en personalavdelning, 
en intendenturavdelning samt 
en expedition. 

Avdelning kan uppdelas å detaljer enligt marindis trikts-
chefens bestämmande. 

4. K uslarl illeriförsuarsorganisationen. 

Den utspridning av försvarsanstalten'la över mycket stora 
områden, som under senare t ider ägt rum, hade enligt försvars
utredningens mening medfört, att vissa av kustartilleri försva· 
rade kustområden numera måste sägas ha fått en annan kar~-

.. .. · f·· · · d s egent!Jga tär än som kan hanforas ttll begreppet astnmg 1 es . 1 
bemärkelse. Sålunda hade exempelvis å Gotland begreppk~-

. . .. . . .. . 'l l .. d . <5 I s to c »kustarltllenforsvar>> 1 stallet kommit tt anvan nmo· 
.. o - t VaxholnJs holms och Göteborgs skargardar hade begr eppe . sa 

respektive Älvsborgs fästning icke ansetts böra omfatt~ "
15

de 
D }Jnstan 

delar av de yttre skärgårdsområdena o. s. v. enna . sill 
enhetlighel i or<5anisationen av kustartilleriförsvaret hade ~ ,e11 . o . . .. . l· ·ifter a' sida förutom mvecklade reglements- och andta fmes ~r .. )iga 

.. d 1 f .. . f . av olan1P medfört andra avsevarda nack e ar, ramst 1 or m 
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.. sfärhåll anden inom de marina försvarsområdena. För att 
bcfiil reda och enhellighet i berörda förhållanden föreslog för
~~ap~rtredningen, alt fästningsbegreppet icke längre skulle kom
srfiltill användning inom marinen. I stället förordades, att den 
111arina försYarsorganisation, som alltjämt borde finnas inom 
111a arina försvarsområdena i och för dessa områdens försvar 
de 

111

1 
och inom vilken organisation kustartilleriet såväl i fred 

lH n., 
· ]Ti O" komme aU utgöra den väsentligaste delen av för om-

soUl' t> . . .. . • 
ritdet avsedda stndskrafter, skulle benanmas »kustarttllen-

försvar». 
statsmakterna godkände i samband med 1942 års försvars-

beslut förevarande förslag. Genom go 430/42 har sedermera 
fastställts aU 

Hemsö fästning skall benämnas Hemsö kustartilleriför-
svar (HK), 

Vaxholms fästning skall benämnas Stockholms kustartil-
leriförsvar (SK), 

Karlskrona fästning skall benämnas Blekinge kustartilleri
försvar (BK), samt 

Älvsborgs fästning skall benämnas Göteborgs kustartilleri
fö rsvar (GhK). 

Tidigare har benämningen Gotlands kustartilleriförsvar 
(GK) fastställts. 

Genom go 548/42 hava även de för kustartilleriförsvaren 
jämlikt försvarsbeslutet i fred avsedda staberna organiserats i 
enlighet med nämnda beslut. I stort sett överensstämmer orga
nisationen med de tidigare fästningsstaberna. Genom den nya 
o:ganisat ionen, som trädde i kraft l oktober 1942, utgick fäst
n~ngsavdeln ingen ur marindistriktsstaben i Sydkustens marin
dtstrikt. 

5. f{ ustartilleritmppförbandens organisation. 

l . 19-12 års försvarsbeslut innebar med avseende å kustartil 
}ertlruppförbandens organisation å fredsfot en ny kompani- och 
lataijonsindelning i förhållande till tidigare organisation. 1941 
T·d 1 81rrif l i S jöv'isendet. 35 
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års försvarsutredning, på vars förslag beslutet grundar .· 
framhöll, alt utbildningen vid lätta sjöfrontsballer.'iPr och at~t~~ 
matkanonbatterier borde göras ensarlad och bedn vas Vid s 
ma slags kompanier. Utbildningen vid luftvärnskanonbatt~~1~ 
borde ske vid särskilda kompanier. Sa.mtliga nu n ii.mnda kon~~ 
panier borde emellertid ~am~nm:fö.ras ~Il~ .samma bataljon, Vari, 
genom allt lätt kuslarLJllen, sav~l SJOironls- s~m luftvärns-, 
skulle komma att sammanhållas mom samma fm·hand. 

Det svåra och medelsvåra sjöfronlsarlilleriet; fördelat till 
lämpligt antal kompanier, borde sammanföras till särskilda 
batalj oner, det fasta artillerie t för sig och del rörl iga ( rly ttba ra) 
för sig. 

Kustartilleriets samtl iga strålkastare föreslogs vidare skola 
bemannas av artilleriavdelningen i stället för såsom föru t min
avdelningen. Med avseende å sistnämnda avdelni.ng, som .enligt 
försvarsbeslutet skall benämnas signal- och mm avdelnmgen, 
förordades en uppdelning i signal- och minkompanier. Den 
personal, som i första hand skall erhålla .. sp~ciell ~ch ~äng re gå
ende utbildning i signaltj änst, borde hanforas trll signalkom
pani; till minkompani åter skulle hänföras den person~] , som 
skall handhava utläggning, skötsel och vård av kuslar ldleriels 
mineringar. Signal- och minkompanierna borde sammani01:a:> 
till särskild bataljon, till vilken även bord~ h änföras truppfor-
bandels yrkeskompani. . .. 

• • .. o S\'nes 1 forsla Den ovan skisserade orgamsatronen ar sasom . · . 
hand uppbyggd på att erh ålla en lämplig ulbildning.sorga ~115a~ 
tion i fredstid . Den tidigare bataljonsindelningen, dar - 1 va 

. · · h · 1 · oro samman-· avser sjöfronten - artrllen- oc mm wmpamer v . t 
d .. b ·t l' l ade ett viss förda till samma bataljon, och ar a a JOnen 1 .. däri-

taktiskt underlag, har frångåtts. Della anses uppyagas . _ 
'l . d. . . >der l, om 

genom att vissa taktiska förband under oh <a tl spcrH .. _ ' . b'ld . ersorganisa ma alt vara organiserade vid sidan av ut 1 11 111 to· 

tionen. förbandens 
Genom go 48~/42 ~c~ kao 1?.9/42 hava trupp angivna 

organisation faststallts 1 overensstammelse med ovan 
riktlinjer. 
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1 nyssnämnda go omnämnes lör lörsla gången det enligt 
.... ·rarsbeslutet nyuppsa tta Älvsborgs kuslartilleriregemente. 
~~;; regementet skulle. uppsättningen h. o. m . l oktober 1942 
\ fatta fem kompanier. Nanmda regemente har genom go 
~~~142 givits benämningen »Kungl. Älvsborgs kustarlillerirege -

ente» . 111 En li gt försvarsbeslutet avses alt till Hemsö kustartilleriför-
rar förlägga ett detach ement ur Älvsborgs kustar lillerirege

~nente. Enli gt nyssnämnda go 480/42 utgår emellertid delta 
detachement som enli gt go 547/42 givits benämningen Härnö
sands Jmstartill eridetachemen l» (KA 4 H), t. v. ur KA 1. 

Genom go 549/,12 Jaststäildes ny organisation av kustar
tilleritruppförbandens staber i enlighet med försvarsbeslutet. 
Därvid ersä ttes den tidigare befattningen såsom regementskvar
termästare med en regemen tsslabschef, som enligt försvarsbe 
slutet vid regementena skall vara regementsofficer. Sfaben, 
under regem entsstabschefen, organiseras på olika avdelningar, 
nämligen en avdelning A för militära ärenden i allmänhet, en 
avdelning I för ärenden rörande regemenlsförvallningen (utom 
hälso- och sj ukvård) under regementsintendenten, en avdelning 
S för ärenden rörande hälso- och sjukvård under regements
läkaren samt en avdelning l\I för m ob ili seringsärenden under 
mobiliserin gschefen. 

6. Organisationen au Göteborgs örlogsdepå. 

huvudsaklig överensstämmelse med 1942 års försvarsbe
slut hava genom go .S34/42 beslämmelser utfärdals rörande 
omorganisa tion av Göteborgs örlogsdepå. Depåns verksamhet 
uppdelas på en stationssektion och en varvssektion, vardera un
~er befäl av en regementsofficer. Chefen för stalionssektionen 
ar närmas t unders tälld marindistriklschefen. Chefen för varvs
sektionen lyder under sistnämnde chef endas t i militärt hän~ 
~eencte, i ö~rigt är han underställd marinförvaltningen. Inom 
t"~sekti onen skola finnas en vapenavdelning, en ekipageav
elntng, en ingenjöravdelning och el l varvskontor. 
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I Samband h ärmed ha..a föreskril'lcrna i IUI I.\ an cr: 
.. . . . . tACnd , 

chefs för örlogsdepå lydnadsstallnmg och ans\ .m m. 111. (§ 130~ 
och ano·ående depåchef underlydande befallnmgshavare u ) 

0 
· · 3')) · .. · d dc å l '1. ' 1· P]l-

hävls. Förcsknflerna (§ .l - .. ~oran ~ . . p~c.le s ~ tggandcll 
skola i tillämpliga delar galla for marmdtslul'-tschdcn. 

7. ]{uslarlillcricts minuapcn. 

Enligt 19-!2 å rs försvarsbeslut skt:lle fö.r ås.tadkm~nnandc ay 

en förenkling särskilt med avseende a u~blldnm?en Jnolll kust

a rtilleriet en uppdelning av marinens mmmatenel mellan flot

tan och kustartilleriet ske på sådant sätt, alt kustartilleriet en. 

dast skulle handhava kontrollerbara mineringar, under det att 

övriga mineringar skulle handhav~s av f~oltan. Ge~wm mo 

466/42 hava föreskrifter i denna riklnmg utfardats och 1 anslut

ning härtill bestämts, att utbildning vid kuslarlillcrict icke 

·d 1 11 a .. era r·t1111 beträffande handhavande av okontroller-
Vl are s <a o .. 

b · · era· (r11ed undanta er av sådan a, som ullaggas med ara n11ncnn0 l o . 

l t d ·) , ·eträffande handhavande av SJUnkbombmate-an zar yng e1 , lJ c c . • .. 

•riel samt beträffande minsvepning i ann an omfa llmng an som 

erfordras för h emlagning av dc mineringar, vilka skola hand

havas av kustartilleriet. 

8. Marilim ungclomsucrl..:samhet. 

l f .. l 'fler u tfärdals 
Genom kbr den 30 juni 19-!2 1ava ores ;:n 

· · d 1svcrksamheten. 
oni organisationen av den manluna ung on 

. .. l 'l t lralt organ, 
Enligt dessa föreskrifter skall fmnas ett sars u ccn .. _ 

. . ·' . d 'ft att utcrora cen 
benämnt mant1ma ungdoms1adet, me uppg1 t> d :yes 

b ' l d . er som be J l 
trall organ för den maritima ungdomsut l mnt>, : tför-

1 . l S ·c 'J"CS scOU 
inom sjövärnskårens aspirantavde nmgar oc l ' l t-> . den 

R , d l· 11 l ' t ·el) resenter a 
hunds sjöscoutverksamhet a et s ,a u a 1 . JsaJ11· 

h b d · lvsn1n"svel' 
maritima unodomsverksam eten, e nva upp . " ordn~ 

o . f. ' d .... ,Jse sall1 
het rör ande betydelsen av en l1vskra l1 g sa an lOt C · • 

utbildningsverksamheten m . m. 
Rådet skall bestå av åtla ledamöter. 
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9. Personaluånlsorgw t is al ioncn. 

;\Ied stöd av n ådigt beslut tillkallade chefen för försvars

artemen lc t den 25 oktober 1940 vissa utredningsmän för att 

deP departementet verkställa utredning angående biträde åt 
iJ1°1n ·1 · r 1.. 1 

. 
5 

militär persona 1 person 1ga ange agen 1eler m. m. Utred-

"15 ,.5111ännen, som anlogo benämningen »1940 års militära 
]liJlo l · ' · l b 1941 l . .. l d l f" cialvårds ;:omm1llc», avgav 1 o zto er Jelan <an e oc 1 or-

5~9,. angående soldatvården ( sta lens offen tliga utredningar 1941: 

~O)~ Betänkandet utställdes på remiss till därav berörda myn

dighetre. 
J proposi tion 210/42 (försvarsproposi lionen) framlades för

slag i ärendet till riksdagen, som med vissa ändringar, före

slagna av tredje tillfälliga u tskatlet (försvarsutskot tet), god

kände detsamma (riksdagens skrivelse n:r 37-!). 

Enligt det fatlade beslutet skall personalvården inom för

srarsväsendet h andhavas och ärenden rörande densamma hand

läggas dels av en försvarsväsendets personalvårdsnämnd, dels 

av försvarsstabens personalvårdsavdclning, dels ock av vissa 

organisationer vid de militära förbanden. 

Instruktionen för personalvårdsnämnden fastställeles genom 

kungörelse den 30 juni 1942 (SF n :r 565). 

Personalvårdsnämnden, som är direkt underställd Kungl. 

\[aj:',, har till uppgift, alt huvudsakligen genom rådgivande och 

annan vägledande verksamhet främja den religiösa, kulturella 

och sociala personalvården inom försvarsväsendeL 

Personalvårdsnämnden beslår av fältprosten, en präst i 

svenska kyrkan, en representant för frikyrkliga samarbetskom

rnitten, chefen för försvarsstabens p crsonalvårdsavdelning, en 

representant för försvarsväsendets underbefälsförbund, två re

~resentanter för fo lkbildningsverksamheten, av vilka den ene 
hllika b " f " l t l .. J or vara representant · or ny z· er 1etsrore sen , samt en 
socialvårdssakkunnig ledamot. 

Nämndens verksamhet skall vara fördelad på två sektioner, 

en I'eligionsvårdssektion samt en kultur- och socialvårdssel<tion. 

fö. Föreskri fter rörande personalvårdsorganisationen vid trupp

tbanden utfärda des i kbr den 30 -juni 1942. 
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Enligt dessa bestämmelser skall i :vad rör marinen . 

bildningsråd, unders tällda vederbörande chefer, fi n nas Vid t k. 

Jlotlan, SLockholms kustartilleri försvar, Gotlands kus tan·
1
'
1
ltst-

. . . . l Cl't-
försvar, A'orrlandskuslens m armdtslnkt, Ostkustens llta .· 

d istrikt Svdkustens marindistrikt och Västkustens 111 
1111

' 
' .1 · an11

_ 

distrikt. 
Bildningsråd skall utgöra ell organ för den fr ia och frivil

liga bildningsverksamheten och det socialvårdande arbetet Ocl 

biträda förbandschefen med alt sprida kännedom om den fri~ 
bildningsverksamhetens uppgift och betydelse, anordna före läs

ningar och aftonunderhållningar, bilda studiecirklar handhava 

bibliotek, sprida kännedom om gällande föreskrifler rörande 

personalens ekonomiska och sociala förmåner m. m. Bildnings

råd skall bes lå av personalvårdsofficer såsom ordröt ande samt 

fem ledamöter, nämligen militärpastor, en representant för det 

fast anställda manskapet, en för det värnpliktiga manskapet 

och två civ ila ledamöter (helst företrädare för fo lkb ildni ngs

arbete, socialvårdande verksamhet och nykterhetsrörel sen) . 

Cheferna för de militära förbanden (örlogsstat ion, kus tar

Lillerilruppförband) skola leda och främja den rel igiösa, kul

turella och sociala personalvården vid förbandet. F örbandsche

fen bilrädes härvid av särskild Lj änslegrenschef, henii mncl per

sonalvårdsofficer, såsom föredragand e i nerson al v:\rdsiircnden 

ävensom av militärpastor. 
P ersonalofficer utses av förbandschefen. Härl'ör bör avses 

officer, som fö1:t eller för kompani (motsvarande). 

I anslu tning till ovannämnda k. hr. hava vissa ]Jes lä t~llnel
ser av överbefälhavaren utfärdals rörande utseende av mdt ta.1_:a 

ledamöter i bildningsråd (högkvo :fst 25/42) samt aY chefen for 
fr ·are 

marinen angående hi l dn ingsråd och personalvånho Je eJ 

inom marinen (mo 347/42). 
(For ts,) 
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Commandos. 
Av kapten M. Sta1'ck. 

A. Commandos tillkomst. 

Under vintern 1939- 1940 började britterna organisera sär

ski lda s. k. >> Independent Companies >>, framför allt avsedda för 

ra idföretag mot Norge. Innan utbildningen av dessa ännu slut 

förts, gjorde läget det nödvändigt att insätta halva antalet kom

panier i de landstigningsföretag vid Harstad, Andalsnes och 

Xamsos: genom vilka brillerna hoppades förhindra den tyska 

ockupatwnen av Nord-Norge. Operationerna misslyckades som 

bekant på ett minst sagt snöpligt sätt, varpå res terna av >> Inde

pendent Companies >> återfördes till Skottland och norra Irland. 

De fortsa tte där sin avbrutna utbildning och ombildades 
kort därpå till >> Special Service Batlalions >> . 

Efter Frankrikes sammanbrott och den förlustbringande 
evak · 
. uermgen vid Dunkerque sommaren 1940 funno sig britterna 

tnngad .. o • 

d e over pa defensiven under synnerligen svåra förhållan-

. ~n. Det var .i detta läge nödvändigt framför allt att hålla ut 

~ emlandet gentemot det tyska flygvapnets skoningslösa hem-
tlsbekä . 

de mpnmg men dessutom alt genom lokala framstötar mol 

de av motståndaren hesalla ofantliga kuststräckorna irritera 
llne ocl f.. o 1 . 

lits 1 orsvara 1ans VIdare anfallsförberedelser. Detta för-

~lle:~te en begränsad offensiv verksamhet; ett slags amfibiskt 
111akrig p o d · ·· · · . a upp rag av premwnnuuster Churchill själv 
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ularbelade överstelöjtnanten vid artilleriet D. "'\Y. Clarke ti. 
linj er för en dylik krigföring. Clarke's förslag innehar, au s1~ 1 -
skilda förband slmlle skapas för denna form av kri gföring. :p~~"
banden skulle benämnas »Commandos» och utgjorde i prakti!Ol·

en utveckling av »Special Service Battalions». DC'näll1nin 'c11 

. 1 gen 
Commando härrör från boerknget. .Mot s utel ay detta Sj)J'l 

'l l l-
rades nämligen boerhären av britterna och b1 dadc därefter· 

~ . ~l 

antal fristående operationsgrupper, VIlka_ k~llades Comn1andos 
och i hög grad fördröjde den slutliga bntt1ska segern. 

Clarke's förslag godkändes i juni 1940 och därmed Yar c0111 _ 

mandoorganisationen ett faktum. 

B. Combined Operations Command. 

Omkring en månad senare -- alllså i juli 1940 ~ togs ytter

ligare ett steg i och med skapandet av et~ av officerar_e ur saml

liga försvarsgrenar sammansatt »Combme~ Oper~twns Com
mand» under ledning av den från första varldsknget rylztbare 

amiralen sir Roger Keyes. Denne efterträddes i oktober 1941 

' av Lord Louis Mountbatten, som därvid erhöll viceamirals grad. 

Combined Operations Command tilldelades tre huvudupp-

gifter nämligen: · 

att utbilda personal för raidlördag mot fiendens kuster;. 

l .. l ff · · för am[IIJie-a lt konstruera och plan agga ans (R nmgen a' • 

krigföringen erforderlig materiel samt 

att planera och utföra raidförelag. 
. . · · · Cent-

Utbildningen bedrives i särskilda Combmed fr::unn:g ut-
res vilka närmare beröras i det följande. Den matencllal _ 

' . . DeYC op 
vecklingen handhas av ett s. k Combmed Operalwns 

ment Centre» i Porlsmouth. . ed 
. . . . CombJI1 

För genomförandet av operatwnerna d1spone1 al coiW 
. . . 'll· t .. . av dels Operatwns Command egna truppe1, Vl ,a u go1as < • inya· 

mandos, dels »vanliga» förband, sam t transportfartyg, 

sionsfarkoster o. d. 
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organisationen -skulle sålunda närmast motsyaras av ne

tående diagram : 
ci8J1S 

l ---operati va 
slriclskrafler. 

commandos. 
örriga förb and. 

Transportfart y g; 
invasionsfarkoster 

m. m. -

l Comb. Oper. Command. l 

Comb. Training 
Centrcs. (Utbilcl
ningsan sta l ler.) 

Comhined 
Operations 
Development 
Centre. 

(?IIa lerielfrågor.) 

Uppgifterna rörande hithörande förhållanden äro fortfa

rande tunnsådda och man torde kunna utgå ifrån, att organisa

tionen är mera komplicerad än vad som framgår av diagrammet, 

vi lket endast är avsell att ge en viss uppfattning om densamma. 

Ledningen av en kombinerad operation utövas som regel av 

Combined Operations Command. Understunelom synas dock 

commandos tillfälligt ställas till andra befälhavares disposition. 

När en operation skall utföras, avdelar Combinecl Opera
tions Command för företaget erforderliga commandos, övriga 

förband samt transportmedel. Samverkande sjö- och flygstrids

krafter s täll as till förfogande av vederbörande försvarsgren; sjö

stridskrafterna utgå till väsentlig del ur de s. k. »Light Coastal 

Forces », vilka äro sammansatta av motortorpedbåtar, motor

kanonbåtar och andra lätta, snabba fartygstyper. Sjö- och flyg
stridskrafter synas sålunda icke vara permanent tilldelade Com

bined Operations Command utan underställas för varje särskilt 
för~;tau 

t')• 
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Combined Operations Conunands huvudupJ![Ji/1 är 

framgår av det föregående att ulföra överraskande angrep'
1 

~0111 

havet mot av motståndaren besatta kuststräckor. l'p]lg ift~novel' 
Je tt till de mest skiftande operationer på snart sagt a lla 1 hat 

' <nus 
skådeplatser. Som exempel kunna nämnas de u nder ark ti~.-

förhållanden genomförda raiderna mot Lofoten, Yaacrsöv 
1
"1 

:s . Och 
Spetsbergen; framslölama mot Bruneval, Guernsey och S 

I\' azaire på franska k u s len samt det i större skala upplacrctl. 

angreppet mot Dieppe. Från Medelhavsområdet kunna an te~k~ 
nas raider mot Tobruk och Bardia samt ell u lomordenllicrt 

djärvt men misslyckat försök att kidnappa fältmarskalk Rolll:l. 

Slutligen spelade cummandos en framträdande roll vid cröv

r i n gen av i\Iadagascar. 

Täkli.k'en avser snabba, kraftiga anfallsslötar Ö\'er havet 

som avbrytas, innan motslåndet hinner organiseras el ler kom~ 

ma till verkan. Vid ett par tillfällen ha styrkorna luftlandsatts. 

Långt utdragna operationer avses av allt alt döma icke utföras. 

Framför allL skola conanandos utdela hårda stötar men icke 

inlåta sig i strid med motståndare, vilka i de flesta L1ll på kort 

tid kunna samla överlägsna krafter till stridsområdet. 

Operationerna äro baserade på vi ltgående samverkan mel

lan samlliga försvarsgrenar; sjö- och flygstridskraftnoas vik

tigaste uppgifter äro därvid alt föra fram cornmandos el ler mol

svarande st~-rkor till angreppspunklen och hjälpa dem i land. 

Combined Operations Commands valspråk är betecknande nog 

>> United we conquer>>. överraskningsmomentet är en av dc 

grundläggande faldorerna i denna amfibiekrigföring. Upp trä

dande under mörker är därför regel. Under sådana fö rhål lan

den mås te förelagen genomföras efter klocka. Bomhning, be

skjutning från havet, landstigning, operationer i land, å terem

barkering och insältandet av flygstridskrafter - allt måste sk~ 
med yttersta precision. Tersuret utgör därför en viktig del a 

commandos utrustning. . 

Planläggningsarbetel blir med hänsyn till förelagens yancd-
.. . . · a!Jti 

rande karaktar av mycket sluftande natur och dessutmn .. 
1
,_ 

mycket omfallande, då varje l ilen detalj m ås le tas meu j ])era' 
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Il innan förelaget igångsälles. Sedan en I)lan utarbetats 
· dC ' 

l1 111~as den, om Liden medgiv er, under förövningar och rältas 

pro onl så erfordras. Bl. a. måste varje man noggrant s tudera 
1111' ' d t ·11 d eratiansomra e , Vl. (et un erstundom sker m ed hjälp av en 

op dell , så att h an snabbt och säkert kan finna sin väg även 
1110

der mörker eller dimbildning. 
u n 

Av till Combined Operations Commands förfogande stående 

1
tridsmedel och materiel äro framför allt cummandos och inva 

;ionsfarkoslerna av intresse och beröras därför något n ä rmare 

; det följande. 

c. Commandos sammansättning, utbildning m. m. 

Gommandos eller som de understundom kallas Special Ser 

yice Troops kunna närmast , definieras som för amfibiekrigföring 

specialutbildade lantstridskrafter, vilka för sin verksamhet äro 

beroende av de a llierades överlägsenheL till sjöss: Förutom med 

sjöstridskrafter skola cummandos i fall av behov kunna sam

Yerka med flygförband. Det måste dock framhållas, alt cum

mandos utrustning är så fullständig, alt de äro i stånd alt ge

nomföra fullt självständiga operationer. 

Varje commando utgör en självs ländig enhet och Iletecknas 

med ett nummer t. ex. I\' :r 2 Commando; commandot indelas i 

troppar. 

Personalen ullages på frivillighelens väg från förband av 

alla slag, bl. a. ha gardes- och pansartrupperna bidragit m ed 

~el~da~1de kontingenter. Antalet ansökningar har hela tiden 

ant sa stort, att eU mycket noggrant urval kunnat göras. En

~a~t persona l med de yppersta karaktärsegenskaper kan komma 

~aga. Förmåga aH leda folk, självförtroende och initiativkraft 

traktas som avgörande egenskaper. 

h' I Disciplinen synes icke vara så strikt som under normala för

ha lanuen ulan grundas framför allt på lojalitet kamratskap 
·•lelJa . . ' 
h 11 personal av ohka grader samt utpräglad ansvarskänsla 

08 
Varje enskild man. DeLLa torde vara nödvändigt med hän-
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syn till commanclos säregna tjänslgöringsförhållanden. o 

möjligt undvikas bestraffningar för smärre förseelser. be Savill 

upJ~l:epadc gånge~· för sig skyldig till. d~·lika, råkar eu1~~le:~l11 
ut Jor den allvarl1gaste av alla beslraffmngar: h an avJ-o

1 
lid 

' 11111e1 
deras från sitt commando. l-

Det är anmärkningsvärt, att commandosolda ter icke åtn. 
' ·· l "ld 1··· o l · f l ··'d 1·· Jllta nagra sars \.l a ormaner . ex. 1 orm av 10J on. Avlön· 

t n gen 
utgår med 6 shillings och 8 pence om dagen, vilket helopp ska 

.. l "l l .. f.. t . Il rnc. <a ll aven or ma . 
Commanclos beväpning utgöres av kulsprutepistoler, hand. 

granater samt korta, helt av stål tillverkade dolkar. bärjälllte 

förekomma antilankgeväi· och vanliga pistoler. As Lunga in

famcnvapen ingå kulsprutor ,_"samt lätta granatkasta re, vilka 

sistnämnda av allt all döma tillmätas betydande värde. Ctrust

ningen i övrigt är mycket omfattande och av yppersta slag. 

För specialuppdrag i mycket kalla eller mycket varma klimat 

utdelas särskild utrustning, som återställes, sedan före lage t aY

slulats. 
All till commandos uttagen personal har tidi gare genomgått 

,åtminstone rekrytutbildning inom någon av de tre föt "SYarsgrc

narna. Den särskilda commandoutbildningen meddelas huvud

sakligen i dc tidigare omnämnda Combined Training Cen lres. 

Målet för dessas verksamhet är alt utbild:;t varje man icke blott 

till en fullgod soldat utan till en fullgod soldat i stånd a lt handla 

självständigt och på egen hand reda upp svåra situationer. Den 

enskilda utbildningen har med andra ord placerats i fö rgrunden. 

Utbildningen är ytterligt hård. Självfallet m åste varje man 

till att börja m ed lära sig all i detalj behärska samtliga dc 

vapen, som ingå i utrustningen. Samtidigt utbildas han ttll 
• .. .. l b L d d ·oll i coJ1l· ·expert pa sprangamnen, som spe a en e y an e 1 

mandos verksamhet. , 

Bl d d f .. l 'l d · o l .. ·t t .. f1··'U1 ar!11en an e orsta ut )l nmgsma en ar a · gora " 
· f.. 1 · nanden. 

kommande personal fullt förtrogen med manna or :a . 
111

_ 

vilket först och främst innefattar en grundlig utbildnmg 1 b' 
u far-

tjänst samt handhavandet av och uppträdandet i invasions 1 el 

koster. På samma sätt måste hos sjöfolket skapas för trogen l 
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nnens förhå llanden. Det gäller kort sagt alt skapa en 
ttcd a "' l o 11 d .. dl l · l 

J . alla for 1:1 an en anvan )ar <ngarc: en so dat-sjöman 
'Idet tl• sjömans-soldat. 

enersärskilcl uppmärksamhet ägnas personalens fysiska utbilcl-

. 
6 

varvid tyngdpunklen lägges på höjanclet av uthålligheten. 

pt ll~schrekorclet för commanclos uppgives till 101 km. (63 miles) 
~a t · . 
·, ?3 [immar och 10 mmuler. I samband härmed tränas trup-
p '!~ 

' 1· att forcera såväl naturliga hinder - vattendrag och bera-
pen -. u u 

ii66ar- som konstbyggda dyl1ka - taggtråd, fältbefästningar, 

;tt:dsvagnshinder m. m. Sinming i full u lrustning synes höra 

;iii de mindre uppskatlade övningarna. Slutligen ingå brott

ning, jiu-jitsu samt boxning i commandoutbildningen. 

Efter avslutad utbildning tilldelas soldaten ett visst com

mando, varest en ännu hårdare utbildning vidtager omväxlande 

med aktiva operationer. 

D. !nvasionsfarkoster. 

Invasionsfarkosler ha seelan flera år tillbaka förekommit 1 

båCa de stridande lägren. Axeln har emellertid omgivit sin hit

hörande materiel med betydande sekretess; elen följande fram

ställningen utgör därför ett försök att sammanställa hittills 

offentliggjorda uppgifter rörande de allierades invasionsfar
koster. 

Drill is J..: a in vas ionsfarkosler. 

De första brittiska invasionsfarkosterna konstruerades så 

tidigt som år 193G. De rymde 3G man, förde lätt pansar mot 

kulspruteeld samt kunde medföras under dävertar på större 
fartyg. · 

. Sedan dess har utvecklingen gått framåt med stormsteg san

~Ohkt under ledning av Combinecl Operations Developrnent 

h~lltre i Portsmouth. Den ursprungliga invasionsfarkosten har 

a:runder differentierats i en hel serie olika typer var och en 

sedd för en viss speciell uppgift. Dc brittiska invasionsfar-
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kostema bära samlliga helcclmingen L. C. (landing cra[ t) 
dessutom ylledigare en bokstav, som angiver farkostens . san·ll 

ella egenskaper. Hittills ha fölJ. ande beteclmingar o t: l. specj_ 
en n· 

gjorts: 1g-

L. C. A. 
L. c. I. 

L. c. 1\f. 

L. C. P . 

L. c. s. 
L. C. T. 

L. c. v. 

Janding 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

craft, assault; avsedd för anfalls upp<rfl 
. t'> l C!'· 

, m fantry; personallransp·:l rler ' 
. a,· 

större omfattnmg; 

, mechanised; transporl ay enst 1. . a~ 
stndsvagnar; 

, personnel; smärre persona llranspor-
ter; 

, suppor t; eldunderstöd vid anfall; 

,, lank and transport ; större strids-
vagns transporler; 

,, vehicles; transport av fo rdon. 

Föru tom bokstavsbeteckningen bär varje farkost ell num

mer för a lt skil ja de olika enheterna av samma t~· p från var

andra . 

I nedanstående tabell återfinnes en sammanslii lln ing av 

dala för de olika typerna. 

Dimens. m. ~askine':!__ l l Be- l 
Beteck-

ni ng .. l Antal l hkr 

1 

Bestyckning sätt- Lastförmåga 
Langd Bredd mota- per l niu g l 

rer motor -l 
135 man L. C. A. 12,5 3,05 ? ? ~ ksp 4 

L. C. I. ? ? 2 ? ? 4 autkan ? BPtydande 

L. C. :M. lö,G 4,27 2 60 - En 15 ton 
stn·a gn 

L. C. P. 11,2 3,30 l 250 -- 2 25 man 

L. C. S. 11,8 3,05 ? ? 2 ksp, l grk. ll -
l 
5 tLll1 "'a str.· 

L. C. T. 58,6 9,76 2 500 2 autkan ? eller~notsva· 

l l l 
r:w de 

L . C. V. ? ? ? ? ? l ? ? 
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samtliga typer utom L. C. I. och L. C. P. ha necUällhara 

.. ·s],epp, vilka i sitt nedre läge tjänstgöra som bryggor, över 

f~ ', . stridsvagnar, artilleripjäser och fordon lätt kunna föras 
~J~a -
. ]and. L. C. I. och L. C. P. ha mera normalt ulformade for-

Jkepp; den ~örra. har på vardera sidan om förstäven en !ami

s. 11 som eller fartygels ankomst l<an fällas ned och medgiver 
o8J1o' 
"nabb debarkering. Nedfällbara förskepp och landgångar ma-

~övreras med \\'ires, vilka över fast inbyggda skivor eller Juan

baJkar läggas till spels på däck. 

Samtliga typer äga splintskydd för all skydda personal och 

J!lotorer mol kulspruteeld. Flytharhelen säkerställes på de 

större typerna genom val lentät indelning och på de mindre 

aenom i skrovet inbyggda flyllådor. Djupgåendet är på samt-
M 

liga typer mycket lite t. 

L. C. I. och L. C. T. ha betydande sjövärdighet, vilket fram

går av a ll ett betydande an tal dylika farkos ter själva tagit sig 

över Atlanten. Aterslående typer kunna självständigt ulföra 

kortare förflyttningar - t. ex. Malla- Sicilien - m en måste vid 

längre färder transporteras på större far tyg. 

Vid anfall rusa de snabbgående L. C. P. följda av L. C. A. 

först in, m edan L. C. S. lämnar eldunderstöd. Så snart ske 

kan följa därefter L. C. M. och L. C. V. med ens laka strids

Yagnar och artilleripjäser. När ett första brohuvud skapats 

löpa L. C. T. och L. C. I. in med större stridsvagns- och infan

teriförband, vi lka erfordras för opera tionens slutförande. 

Besättningarna på dessa farkosler äro till större delen tagna 

ur Royal Naval Reserve eller Royal Naval Volunleer Reserve. 

Vtbildningens tyngdpunkt är på goda grunder ägnad fartygs

ma1.1ÖVer, som naturligtvis med dessa farkoster i många fall 

erbJuder vissa svårigheter. Det gäller all få båtarna intill stran

den utan a ll sälla dem fast på grund eller skada propellrarna. 
0

1ll tidvatten förekommer, måste man på elt elegant sä ll följa 

~ed floden uppför stranden ell er ebben i motsalt riktning. 

10
allno]i kt förefaller det egendomligt för män, vilka sedan gam-

a][ betraktal en grundstötning som högsta bevis på inkompe-
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edfållbar t ett ~sptorn på var plats för motor-

~örskePP ~~~~~t~~~~=~1!~yr~ ~ 
~ / ,j /.torrum 

':fl n <· dubbla 

\ ~ ~~:Ii roder 

~ 

Principskiss av L.C.A. /aesault/ Skala 1:100: 

nedfällbart 
dlesell)lotorr=. 

---- ----

dubbla 
roder 

Pr1nc1psk1ss av L. C. M. /mechani sed/ Skala 1:100 

styrhytt motorrum 

-~Ql". ~~~~~· 
· .. ,~ 

Principskiss L.c .s . /support/ Skala 1:100 

Tidskrift i S jöväsendet. 36 
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tens, att dagar och nätter icke öva annal än aLL snabb 

säkert sätta sina fartyg på land. l Och 

Vid landstigning fördelas fartygen utmed slriinden 

strandchefer - s. k. beachmasters - med hjälp av hilrä~a av 

s trandchefer (assistent beachmasters ). Landstigni ngen led and~ 
landstigningsofficerare (Military Landing Officers) llled b~s .~" 
den. Landstigningsofficerarna ansvara för atl persona] Il a, 

material snabbt komma i land och därefter på i förväg lll:ch 

l<ade vägar hastigast möjligt lämna strandbädden. För la

hjälpa stridsvagnar, artilleripjäser och fordon, vilka hört f att 

eller fått motorstopp finnas s. k. Bulldozers, små oerhört l·t·afst 
' a -

tiga traktorer, vilka i ena änden ha en mindre molordriven 

grävanordning. Bulldozern kan för övrigt även användas för 

att skjuta ut invasionsfarkoster, som fastnat på stranden. 

Man får intrycket, att invasionsfarkosterna jämte tillhö

rande tekniska utrustning och personal bilda ell eget, yllerst 

specialiserat vapenslag. 

Amerikanska invasionsfarlwster. 

Amerikanarna ha till att börja med säkerligen utnylljal 

britternas erfarenheter för att sedermera gå sina egna vägar. 

Uppgifterna rörande de amerikanska invasionsfarkos terna äro 

relativt sparsamma. Åtminstone fyra typer äro k~inda. Den 

största av dessa har en längd på icke mindre än 100 meter, 

deplacerar 5,500 ton och är avsedd för stridsvagnstransport 

Nästa typ är cirka 50 meter lång och utnyttjas för personal

transorter; den torde påminna om den brittiska L. C. I. Båda 

typerna äro oceangående. 
Av de mindre typerna liknar en, >> Hem·eka », den britlisl<a 

L. C. P. Heureka kan föra 25 man samt 2,5 ton utrustning och 

gör 16 knop. En annan typ - »Krokodil» - har nedfällbart 

förskepp och är avsedd för transport av en stridsvagn. ~en 
ser ut som en L. C. M. med mycket lågt fribord. F ör att ol<a 

snabbheten i manövern kopplas ofta en Hem·eka på var sida 01
:
1 

en Krokodil, varefter de tre båtarna förflytta sig gcmensa!11 · 

-553 -
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3 tons am :[ibiebil lossas från L. C. T. Obs. den necH iil hl a hryggnn . 
Kätting·eiJJJ fö rhindrar att bryggan sjunker necl för djupt. Wirarna (en 
på var kl:a) ledas genom bl·ool;: och därefter till spels på cläck för 

att efter lossning åter lyfta upp bryg·ga n. 

Invasionsfarkosterna äro en företeelse, som är karakteris tisk 
för det pågående kriget. De äro mycket användbara i begrän
sade farvalten som t. ex. Östersjön och Skagerack. ~Ied deras 
hjälp kan landstigning otvivelaktigt verkställas på kus ter, som 
hittills betecknats som tämligen oåtkomliga. Skärgårdar er
bjuda intet nämnvärt hinder för dessa farkoster. Dc ha hän
genom i betydande grad ökat invasionsrisken, fram förallt i be-
gränsade farvatten. 
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Volontören Carl Leijonfelts journal ombord 
på Carolus XI m. fl. skepp under 

1679 års sjötåg. 

Vår floHas loggboksbestånd från 1600-talct är synnerligen 
torft igt. Av chefs-, styrmans- och skeppsjournaler eller närmast 
motsvarande vad man med senare tiders terminologi kallar logg
böcker, finnes endast 43 stycken i behåll, nämligen 42 från 1675 
och l från 1678. De ingå samtliga i Flottans arkiv inom Riks
arkivet. Det är under sådana förhållanden synnerligen tacknäm
ligt för den sjöhistoriska forskningen, när något tillskott dyker 
upp. Vid förarbetena till sin år 1938 ventilerade doktorsavhand
ling »Flottans förläggning till Karlskrona» hade landsarkivarien 
dåvarande fil. lic. G. Clemenson uppmärksammat en i Riksarkivet~ 
samling lVIilitaria befintlig dagbok, enligt anteckning förd av >>En 
v~lontär>>. 1 Som det i själva verket visade sig, att dagboken inne
hol! upplysningar om floHans förhållanden under sommaren och 
hösten 1679 och var av värde för sagda avhandling, anmodades 
undertecknad göra en undersökning om författarskapet till den
sa~una . Hesullatel härav blev, att dagboken måste anses härröra 
fran en un g voluntör Carl Leijonfclls hand. Härom mera nedan. 

1 
D.~' såsom nyss berörts, ingen enda av örlogsflottans skepps

~ocker från året 1679 veterligen blivit bevarad, har det synls 
11- ---

\t'i p:slds!oriska ha,ndlingar, XVII: l. 
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mig alt en publicering av denna urkund kan ha sill intresse d 
militär synpunkt såsom en viss ersältning för officiella joutels ur 
och dels med hänsyn till den inblick i tidsmilj ön, solll den nate!· 

. J . . H Un cre Leijonfelt ger med sma dagboksantec mmgat. ans slaYnincr 1 .. 
h d f

.. . . t> an1. nar mycket övrigt alt önska, e uru en · or v1sso CJ iir sänwe .. 
vad man möter i månget annat samlida dokument, och handslilan 

' l ..l. lt l en har mången gång visat sig nog sa Jesvar 1g a · wm ma till rätt 
med. Texten har av mig på en del ställen komplellerats inot~ 
klammer, varjämte interpunktionen med varsam h aild blivit till 
rättalagd, där så krävts. Dagboksförfallaren var embarkerad å 
nedanstående fartyg: 

l maj - 3 juni 
4 juni- 14 juni 

15 juni- 26 augusti 
27 augusti- 9 september 

skeppe t Carolus XI' 
jaktskeppet Castor 
skeppet Carolus XI 
fregallcn Delfin 
fregatten stenbock 10 september- 6 november. 

Dagboken, vilkens innehåll jag här försett med en del upp
lysande noter, har följande lydelse. 

Schiorgienal för Anno 1679. 

jn April: Den 20. dieck ett nytt skiep ifrån . Slockholm hc,
nämbd Carolus undesimus 2 aff en 74 slyeken pa wil
ket iag mig tingadt och res te för voluntör. Den 

j n Mai j: 30. kom thet till dallaröön och den l. Mai j lwm 
iag dertilL och i denne weckan arbetade Timmcr
mendren och snickaren än alt fort efter skepet 

, 1 Tiänsl war samma åhr affluppi stapeln och inthel a 1 ~' 
giort. 

----- _ -. _ .. 1To tnlncu-
1 Amiral Hans Wachtmei.stcrs flagg'3kepp 111J(9. F artygse ltel '·11 

' 

clören Anders Homman. ~ .. . . . ·J • 11 Wencle~z 
Skeppet Garalus XI (82'), byggt t6119, ~mdopt :ln Sveng: 1~S . ,. t~:n. {Siff-
1684 till Prins Carl j.()94 och åter tll:l Svenge 1694, ,; lopat 1 1 

1 
.JiiYeu , 

1 ) ~,. 11 Jar o rorna inom parentes efte r skeppsnamn ang"J· kano nanta l'! · ' · 
Eörde ;keppct blott 74 kanoner på s[n jungfruresa. 

d. J3. 

d. 15. 

d. 16. 
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hölt Admiral leutnant Gustaff Horn 1 En General 
mönstring uppå desse skeppen 2 

Reste wij med N. t. W: windli ifrån dallaröön och 
anckrade igen på nåhr sidan om Rökoo, der wind 
slogz till söderss och warade till den 15 hu-
jus. 
dieck wij m ed en N. N. W . windh der ifrån widh kL 
g och Passerade landzort förbij kl. l effter mid
dagen och dieck så till sjöss, ditto mötte wij 
Påstilion3 hwilken war utgången att Crytza, ditto 
ett Engelst skepp, drefwo så den natten med en 
N. t. .W: windh. 

dieck wij och så hella dagen och lofwerade i siön, 
och i skymningen finge wij sichtet aff Nåhr udden. 

d. 17. j dagningen finge wij se i siön i lofwart 9 säglare 
kommandes ifrån Gåtland der wij giorde oss heel fcr 
dige sa wählmed stycken som med mussqueter förmenan
dess wara fi enteligit m en sedan wij sågo att de hölt 
sin Cosa ått Landzort så Presumerade wij thet wara 
dansicher fahrare, iche dess minder hölt wij lijka 
wähl wårt sträck framb och Passerade så jungfrun 
förbij kl. 9 och dieck så sachta och boxerade fram 
mitt för bårckholm der wij då läthe a11ckare gå. strax 
afffärdigass Capen wallerstet4 med A:mmiralens slup att 
förfråga hwar skeppet skulle lägiass. 

d. 18. båxerade wij en halff mijhl närmare Calmar och fählte 
så wårt anckar till alf förbijda Capitien. kl. 9 kom ---l G Ws1af HoN1, född 1651., ·amiraHöjtnant och amiralitetsråd '1:1371), avsked 

l680, död j .l)86_ (Personuppgifterna har jag lm:ft förmånen få kontrol
l~ra med1 a1v k•apten l-Ij. Börjeson smnl,acle biografiska anteckningar över 

2 eJ~ffi c-era r e vi·d ör1og·sflottan under 1600-ble t). 
~armed avl3€•S GaTalus XI och stenbock, >iven clet si.stn>imnda helt ny

l :ggt (Zettersten, Sv .. :B'L Hist. II sicL 507). 
1 / egatten Postiljonen 1{.24) , byggd 1()64, säl1kt 1710>. 
d~ll:as W•aUerstedt, föcM 1641, sk eppskapten 1·678, •ruclliacl W aller hjolm 16'90, 

Gd 161).3. 
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han och Order med sig att skeppet skulle gå till 
backars om Nåhrudden till söder om Calmar, aff 
orsach skeppet skulle eij flytha fram på denne si-
dan till stad~n. kl. 2 kommer Ammiralen med Capilein 
Axel LeijonhufuP och befalthe strax gå till sägeiss 
wilket och skedde, iag Reste till staden till skep -

pet dieck om. 

d. 19. 20. 21. 22. war iag i st[aden] hoss bror min Johan Leij ... ~ 
d. 23. kom skeppet igen och lade sig söder om skantzen en [halff?J 

mijhl, Ditto Reste iag med Ammiral leutnant Tauh" uLh 

och jagha. 

den 24. kom hanss Exelens Rix skallmestam Sten bielke4 h ij LL 

till staden. 

d. 25. wahr hans Exl: Rixskattmeslarn Ammiralerna, frunlimhret 
Pahlpiskera", Sparrens Fru6 och besåg skeppet. 

d. 26. Reste iag på öllandh alt besij landet och befan thd 
w [ara J ett fruchtbart landh uthaff åckrar, Engi ar och 
Eckskogar så man kan wähl gå wilsse der uthi den obekant 
ähr, på söder sidan är mäst slätter, fienden hade sil l 
Jräger wijdh Rissmokörlda där han 77 lanstegh, der 
finnes och diuhr på den öhn allehanda ön är 18 mi jller 
långh och En mijhl bredast. 

d. 27. war iag der än på landet. 

1 Axel Lewenhaupt (Leij'oruhufvud), föckl: 1600, skeppskapten 1676, schout
by~n.acht 1686, av&ked :1<691-1711, viceamiral och chef för Göteborgsc&ka
dern 17.11-1,6, död 1717. 
J.ohan WHhelll11 Leijonklt, föcl:cl 1655, artilLeril~apten, vid !amiralitetet 

1·676, tygmä1stare 1690, död 170,7. 
3 Fr·edrik Ewert T'aube, född omkrin.g H\48, amirallöjtnant 1:67•8, aY&kcd 
1<680~88 viceamiraL 1690 friherre 1692, amiral 1700, död 170:3. 

' ' • J t 
• St-en Bielke, född 1'624, amiral och riksråd :IJ657, avsked från ami r alt tr,c 

1'660, rilr&&kattmästare 1·672, död 1684. ,. .. 
1 

Ohiar1otta Regina Palbitzki född -1&63, gift 1·6·81 med amiral Erik SwiJlac 
(denne var 1679 chef för 2:~ esk. i Hans Wachtmei•ster<S flotta) , död 1.7:!S. 

a Elisabeth Ann1a Sparre f . Stjer.nsköld, föckl j ()5.2, gift 1670< mod s.cdcrJJlrrn 
amirallöjtnant-en Gustaf Adolf Sparre (denne var 1679 viceami ral i i:a 
esk . i Hans Wachtmeistet'S flotta), död efter 1699. 
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28
. Reste iag igen på skeppet Carolus. 

d. 29
. 30. 31. wahr iag stadigt på skeppet. 

d. . l b h . Juni j : wahr 1ag oc 1 om ord . 
j ll 

<J Reste wij på smållantz sidan i landh att siutha men 
d. ;J• 

d. 3. 

ct. J. 

effter ther inihet will lychiass Res le wij 

på öllandh 

Reste Baron Fleming1 och jagh till staden der \vij 
bleff beordrat att gå uth med Crölzaren till siöss 
wilket och skedde att Baron och iag stiger på Castm·2 

hwilket Capten Pätter Tisson3 Commenderade och Baron 
Ulfspa[rr]e4 sampt Ammiral Siöhladz5 volunlörer Rosens lierna6, 

Prytzen7
, och Gruben8, på Famman, hwilket Leutnant Johan 

Rollufson10 förde, \vij finge Cajuthkåst på en månatz tijdh. 

den 5. war winden om afftonen en S. S. W: med en sachta kuhl då 
wi j warpade oss uthom grimskier der wij lågo öfwer nat-
ten. 

den 6. Om mårgonen bitlida i dagningen war winden en N. N. 
,W: då wij ginge till sägelss en S. W. t. S: an, nå-
got på dagen bleff W. t. N: och sly f kuhlingh, kl. 

1 Möjligen identisk med Carl Gustaf Fleming, kornett virl hvrege<mcntet 
till M s•t 116 3, död 1'687. 

'Jaktskeppet Castor (?),byggt 1678, vrak 1839. 
3 P·eter Thi j.son, var skeppskapten 1677, gick i koff.c r c1itj~inst 1·6 !l 
' Ake UUsparrc, född j •Q-&2, vo}ontär vicl amiralitetet 1677-801, i utl.äncbk 

krigstjänst 1680-94, fyrverkarlmpten i s•vens,J.;: tjänst 1·69'4, levde ännu 
l i<Oe. 

5 E.rik Carl,ssoru S.iöblacl, född i {i-47, amiral j 676, landsbövdi,ng i BJ,2kingo 
'WB3, ~S"uvernör i Bohuslän och cl1ef för Göteborgseskadern 1700- 11, död 
172!5. 

0 
SamtoLikt id()ntisk med Gustaf Adolf Rascnsticrna, föclcl. 1662, lmns'l.apel 
~"id mniralitctct 1680, ö1·erlöjtnan<t Hl82, död 1'6:S:7. 

1 
MöjJ.igen identisk med Claes Feelersso-n l'ryt.z, Jö ~lcl 1&54, seelermera bl. '31. 

8 
&ek~eterare vid g•eneral,guvernementct i l'omm ern, adlad 1<6'03, död 170'4. 
Chnstoffor Acfiölf Grubbe född 1&03, vo1ontär vid ·amiraLitetet 1.67'9< och 

0 
Vid 1ivgaNkt 1&80•, överstes avsked 1736, död 1741. 

10 
Jaktsk•eppct Fama (16), byggt 1167·9, brändes av egJn besättning 1712. 
J,ohan Roluff<son 'Palm, underlöjtna.nt vid amira1itctet 16715, övcrlöjt111an t 

167,8, skeppskapten j()S3, död •som holmmaj or i J{arlskron::u 170.3. 
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9 Präjade wij en hålstens skutha som war ifrån 0-
penrade, och En Galiort ifrån Eckelfyhr som gingl' 
åth Calmarsundh. kl. 12 satte wij boss wåhra Cnt 
zare, Delfin\ och Fenix2, syden ifrån Cristianopel. 
2 mijhl uth, effter middag bleff ostligt och S. O: 
mäst medh liåckt wäder och Rängh om natten ble[!' 
winden W. S. W: något kuhl. 

den 7. Om Mårgonen war winden \V. och vV t. S: då wij widh 
sohleness upgång ginge med Fama, och Delfin ( : hwil
ken Capitein Anders hising3 förde och hade Commando:) 
till siöss S. S. W: och S. W. t. S: an, kl. 9 för
middag~n Präjade Delfin, och Famma, tuäne lybske 
skep, då wij och Präjade ett dantzichs skepp lastal 
med Rågh och dieck till Calmar. kl. 3 efftermidda-· 
gen dieck windh medh sohlen om, och bleff N. O. 
hård blåst [ d]å wij sågo några .segla[ re J i lee dem wij 
effter jagade ·W. N. W: an i tuen [e gl. 4

] då wij Prä
jade en hållansk Flöth, ifrån Franekrike lastat mecl.h 
salt och dick till Rijga, hwilken berättade thet 
d,anska flåttan låg i köger bucht, och 6 Crölzare gå 
i siöhn: mott affton bleff winden W. S. W: någo t 
kuhl då wij iagade effter en Engelssman S. O. t. S: 
den Famma Präjade, om afftonen kl. 10 h,ade wij uth 
kliporna ifrån oss effter gissningh N. W: widh Pas:-. 
6 mijhl och wahr winden vV. S. W: och bleff om nat
ten N. W: t. vV: något kuhl, wij ginge N. an i fem 
gl. och lågo sedan in mott dagningen på Iee. 

den 8. ditto widh dagningen -vvar Stenbocken5 och Fpheni x. 
boss oss, winden war N. W. t. W: något kuhl, ·wij 

l Fregntt.en Delfin (24), byggd H}77, slopad· .1703. 
Fregatten Fenix (34}, byggd 1551, blev krutskepp 1@8. 

3 Arretens •HanSIS'Dn Hi,sing, föclcl 164.1, skeppskapten 1'67i5, kommen elä r j 682, 
avsked 1700, död 1701. 

4 Förkortning· för g1a•S• = 1 / 2 timme. 
5 Frega:tte:n stenbock (3•8}, byggd 167'9, ändrad till skottpråm 1713, s'inkt 

1718. 

den 9. 

den 10. 
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ginge S. W. och S. W. t. W: an uthi 7 g!. då Del-
fin och Famma Präjade en hållansk Flöth, och en sku
[tha] som kom ifrån Slockholm, winden war vV. och .vV: t 
N: bra kuhl, wij ginge sedan en S. S. vV: och en S. 
uthi 7 gl. winden war westl. bra lmhl, kl. l eff-
ter middagen Präjade Delfin en hållansk byssa, då 
wij ginge öfwer stagh N. N. W: an uthi 8 gl: wij 
ginge igen öfwer stagh S. vV. t S. och S. 0: an eff
ter en seglare som wij Präjade widh solleness ne
dergång han kom ifrån Roschiel och dieck till Stocl.;
bolm war laddat medh salt. då wij hade ... N. och 
N .... [f]rån oss Pass 2 mijhl wij ginge N. N. W: 
och N. t. vV: wij sågo om natten 2 säg !are långt 
bårta som wij måtte för mörkret skuhl och att sacha 
Delfin gå öfwer stagh w i n den war Vl. och W. t N: 
Om Mårgonen sågo wij till lää 2 säglare wilket 
woro wåhre Crötzare Stenbocken och Phenix, wij så-
go och uthlängiaren N. N. W: ifrån oss, Pass 2 mi j l 
winden wahr vV. och W. t N: med tiåck wädher och Räng, 
wij ginge öfwer stagh S. vV. och westen an, winden 
bleff S. \V : något kuhl, och mäst tiåck wäder, wij 
Präjade en skåtzman som kom från engelandh och dick 
till Stockholm war laslat medh malt, wij ginge W. N. 
,W: ·och N. W. t W: an uthi 17 gl. då wij om afftonen 
ginge öfwer stag, S. O. och S: an windh war S. W. 
något lmhl uthi 5 gl. sädan lågo wij på lee, 6 gl. 
då wij brassade full S. t O. och S. S. O an. 
Om Mårgonen sågo wij i dagningen några säglare till 
lofwart komma aff och en skutha som wij Präjade, hon 
kom ifrån Cöpenhampn, och dick till Gåtlandh, hon be
rättade alt de skepen som kommo aff wora 5 danske ör
logzskepp, då wij hade dem S. W. Pass % mijl ifrån 
oss, och uthklipporna N. N. O. pass 4 mijl från oss 
wij ginge N. O. an och skiöte swänska lössen. wij Prä
jadc och ett lybsk skepp som kom ifrån Narven och dick 
till Lybeck lastat med Rågh. 
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Om Middagen Råckade wij wåhra . .... Slenbocken Och 
Fenix O. ifrån uthli giaren l mi j l. wind war S. S. W: 

hårdh illingar och Räng \Yij brassade up och lågo der 
och dreff alt till affton kl. 7 då windh wardh W. S. 

,W: något kuhl och bleff om natten hårdh bl åst, \Yij gin
go s. S. O. an första \Yachten och andra wachten till 

w allen. 
d. 11. Junij: Om Mårganen kl. 5 ginge wij öfwer sla~ S. S. O. 

wind då wij hade uthlängiaren Vv. S. Vv: fran oss Pass 

4 % mij [l] \Yij ginge S. t. W. och S. S. W: an all lill 

kl. war 4 om affton då wij ginge öfwer stagh N . . W: 

windh war W. t S. s tyf kuhling wij såge en säglare till 

lohvart hwilken \Yij Präjade, han kom ifrån Amsterdam och 

dieck t ill Rijga han berättade sig hafwa sett 5 danske 

Crötzare kommen från skånsk wallen och dinge till bårn

holm, wij låg 2 gl. på lee då wij åther brassade upp 

och ginge nordh west an, windh wahr S. vV. t. S. något 

kuhl om afftonen ginge wij öfwer stag en S. S. vV: och 

vV. an winden war W. t. S. och \V. t. N. styf kuhl. wij 
·g~nge ~m natten S. vV. an uthi första kuarteret då wij 

wende och ginge N. W. t. N: . 

d. 12. Om Mårgonen kl. 9 då wij Råclmde wåra Crötzare D:lfu.1: 

och Famma sampt stenbocken kom från Car~shampn ~~ \V I! 

hade uthklipporna N. W. t. N. från oss. Pa[ss] ... nuJI, da 

wij ginge öfwer stag med dem S. W: och S. \V. t S. an. 

kl. 1 sågo wij 3 danske örlogskepp till lofwart som 

i agade effter oss då wij hade uthklipporna N. N: W: 
från oss då wij brassade up och lågo på lee alt hl . kl. 
mott 3 cfrtermiddagen då wij brassade fult och gmge 

till siöss S. vV. t. S. an. om afftonen passajade \vi j en. 

gali01·t som kom från Openrade och dieck till ":~sterwlcl~, 
Famma Präjade och en gali01·t och ett skepp, \VlJ hade da 

P 2 "hl nallen uthklipporna N. N. W. från oss ass nllJ om 

drefwo wij helt stilla. 
d. 13. Om Mårgon~n bleff winden W. S. W. och W. N. W: styff 

kuhl wij sågo 2 säglat·e till lofwart som war den cnna 

14. 

d. 15. 
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en lybsk Galiort, och thet andra wahr skeppet Carls
bampn1 wij gingo en N. N. O. och kl. 8 hissade wij upp 

och Präjade Carlshampn då wij hade uthklipporna W. från 

oss. kl. 9 brassade wij igen fult och gingo medh Cat·ls

hampn till Calmar, wädret bleff S. vV. något kuhl. 

warpade wij oss betre till skanlzen med wårt skep kas

tor och winden wart S. t vV: 

feck wij order all gå på Carolus igen der wij lågo alt 

stilla till den 22. då wij med hella flåttan gick till 
siöss. 

d. 22. Om Mårganen war winden N. N. O. wackert wäder och 

luncht, kl. 12 om middagen lychte wij wårt anckar och 

hel [la] flåthan sedan så ginge \Yij ett stycke, så förand

radess windh och wart helt stilt så låthe wij wårt anc

kar falla, och sedan strax der effter finge wij O. t. N: 

windh, så lychtess wårt anckar igen ginge så ett stycke 

better fram sädan satte wij igen mitt för \värnäss på 11 
fambner diup. 

den 23. \var wind om Mårganen en S. vV: blås te lithet och " ·åhr båt 

drog till värnäss, strax der effter war thet hell stilla 

hclla dagen, mott afftoncn Pasialadc wij om bordh och al

la Ammiralerna,l\Iajorer, Commendörer sampt Captennerna 

komo om bordh, winden war om afilonen sent N. vV. t. N. 

d. 24. ditto war winden ommårgonen en N. vV. och wij lyfte wårt 

anckar kl. 2 om mårgonen samma ditlo om mårganen kl. 8 

kommo wij ulhan för Cristianopel tuå mijhl till siöss, och 

wij gingo en S. S. W. an strax fingo wij see 8 ficnteli

ga örlogz skepp och giorde strax jacht effler dem och 

winden dick strax till en \V. S. vV. och wår kossa war S. 

och kom Rängh medh ijhl och Saturnus2 m iste sin förstång 

då han giorde sitt besta, sedan cifler middagen dick win

den till en N. W. och sedan till N. begynlhe till att 

hårdh hlåssa och wåhr Cosa war S. sedan Mott afftonen be-...____ 
: J{lkilskeppet CaTlshamn {12), byggt 1•676, sänkt 1&98. 

Skeppet Satumus (&6) , byggt 11363, sänkt 17<07. 
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gynle en sådan s lor slånn och blås t alt \Yij inlheL kunde 

föra wåra m ärsägel, m ås le öf\vergifwa Fienden . r\nnniralen 

läth siulha elt skålt effler \Yåhra skepp som war niinnas t 

fi enden, stucku så bij de windh m ed wåra undersägel och 

wår Cosa war O. t. N. Och wind war N. N. O. m ed en hu fwtl 

stårm och Ränghn, samma ditto om nallen kastade \Yi j loo[d], 

wij fin ge grundh på 15 fam. och thet grundade upp t ill 

12 f am p ner der wij då di ck till anckarss. 

den 25. Om l\'Iårgonen fingo \Yij see Rästkåhls2 landet dillo, eff ter 

middagen stillade wind sig och wij lyfte wårt anckar och 

ginge till sägelss, wind war S. O. hel stilla och wår Cosa 

war N. t. O. wore med oss 5 skep, Victoria3
, Götebå1-g-', J\1å

nan", Gustaffus", och samma natt säglade \Yij N. t. O. Om 

Mårgonen 7 kl. 2 fingo wij see tuänne fl åttar wij förmente det 

alla war danske men så komFamma till oss och berättade alt 

danske flåttan war effter wåra skep, strax lade wi j öh·er 

och gingo mott wåhra skep och winden war N. sedan blcff 

winden N. O. och begynte alt blåssa en half stånn, Ami

ralen lätt slå uth Rangflaggan, och några wåra skepp \\·ore 

hop med [de J danske, då Laxen8 bleff Eröfrat9
, h wilken Com

mendör Erich Pärson10) förde, effter 2 gl. fächtande, \\·inden 

wart för stark och wij ginge en N. N. vV: an m ed all wåhr 

flåtta sedan om middagen dick wind O. och .danske fh1l lan 

kom effter iagandess. 
26. dillo, war alla Flagmännerna om bordh , wahr Resolverat att 

wij skulle gå N. t. vV. och en N. N. Vv. Och winden w:n S. 

1 hu fwt {hufwud), här = sNå r. 
2 R armecl avses R evekohl p å p.ommerska lmsten. 

3 6keppet Victor ia (84), bygg·t 1,()5,8, slopat 1:686. 

• Skeppet Göteborg '(i50), byggt 1'Ei31.1, slopat 16·81. 

keppet Mån en {416). byg1gt Hi-54, sänkt 11YS8. 

a S•kep•pet Gustavus (4-8), fö rhyrt 16116-00. 
7 Bör vm·a 26 /G. 
s 1Skeppet Laxen ('50:, byggt 116175, taget av clan:;karna 11.37\J. 

n Aveil de tta inträffade 26 f,; (1-:Ians vVachtJmeisters rappor t till K . 1I: l 
3/7 167•9)>. 

10 Erik P ersecm Psi]a.nd.er, underJ.öjtn. vid amiralitetet ;1()3 '1, lwmmrtHlöt 

1Jlr77, clömd från t jiinsten 1680, vrar clöd 1680. 
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O. dåck m ed stilt, och danske fl åHan kunde wij se öfwer 

40 sä glarc och kom i lofart upp, 

27. .~ar wi1~den om m årgonen W. S. \V. och wij finge käning uth-

aff Blekmgz landet och uthaff Christianobel sedan dieck 

winden till en W. N. W. och dansl,;e flåHan iagade effter 

i Calmar sundh effter oss, wij ginge till anckarss uthan 

för grimskier, och dan ska fl åttan hleff liggi andess uthan 

för oss, några ulhaif de danske skeppena skiöte på wåhr 

branwacht, sent om afflonen di ck wåhr Essping på bran 
wacht 

28. war wind om mårgonen W. t. N. och kom någre danske skep 

och hade brandare m ed sig och om natten göra wåre skep 

skada, dåck måste dec danska gå der ifrån, sedan dieck win-

den t ill N. W. och de ginge till anckm·ss igen och thet 

blåste en haUt stårm, samma ditlo, effter middagen stil-

lade winden, sprang till N. och till en N. N. O. strax der 

effler dick winden O. dåck med stilla wäder, sedan mot 

affton kL . . . . [f]örandradess windh, wahr Resolverat uthaff 

~mmiralerna att wij skulle warpa oss in med alla wåra skep 

mom skantzen och winden wart \V. S. W. dåck med stilla we

der för uthan med Carolus XI, Victoria och Venus', ditto 

om natten war stilla wäder och wåra båtar war på brand

wacht med wåra skep, Stenhocken, Fehenix, Fredricka2 , Famma. 

Castor, Carlshampn, boijorten Måssans och Laurenlius4. 

d. 29. Om Mårgonen begynte wåhra Crötzare och de danske att sker

messera med hwar andra och winden war en N. W . t \V. sedan 

effter middagen gick wind NO. och wij lyfte wårt anckar 

och warpte oss närmare in på Redden sedan förtögde wij 

oss. Samma ditto, om affton war stilla wäder och Venus 

varpte sig inom skantzen och om natten förandradess win

den och dieck till N. W . samma ditto, om affton sent dick 

wåhra Esspingar på hranwacht. 

----------1 Sk 
2 Pr:PPet V enus 1(~1Y8 ), byggt 1 &67, omdöpt till Finland 1685, sänkt 1706c 

a B _@atten Frednlca Amalia (&B), byggd 1674, sä nkt 1694. 

, B::orten M åsen l{r8), byggc1 1666, e j omniimncl efter 1679. 

Jorten Laurenfi11s (8)', byggd 1676, s.å]d 1·688. 
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d. 30. biltig om mårgonen \Yar winden W. t N. wåra Crölzare och 
danske begynte strax siutha på hwar andra sedan dick 
winden till en S. W. effter middagen dick winden till en 
N. O. med stilla wäder mot afflonen dick winden till öst
lig ; 

1. J uh lij war wind om mårgonen S. S. vV: och wij warpe oss ino111 grin
1
• 

skier och winden Conlinuerade hella dagen. 

d. 2. Om Mårgonen biddida kom de danske med 11 örlogskep och 3 
brendare, och alla 3 stack han i brandh, dåck wåra hoxe-

d. 3. 

d. 4. 

d. 5. 

d. 6. 

rade [de]m på grundh sed[a]n dev,roreanstuckne,ochsedangin. 
ge de så nähr till wåhr andra skep att de hade fri jtl skått 
på hwar andra, wåhra Esspingar och slupar wore ulhan för 
grimskiär och Amiral Siöbladh förde dem an sedan war wåra 
Esspingar och slupar hop med de danske ässpingar under 
öllandh och wåra belwmmo en ässping, en Leulnanl med 9 
båtzmen och 6 Såldater och en under officerare och wind 
war S. S. W. hella dagen med stilt weder sedan mot afftonen 
fick windh en S. O. och de danske gick till sin flålla igen, 
detta warade in till middagen. 
Ditto, windhen S. W. och sedan förandradess windh och " ·art 
en W. N. W. med blåst, effter middagen gick windh till en 
S. t ,W. med wackert weder. 
Reste öfwerst sop1 på ölland med mestendelen aff såldater-
ne som har wari på flå ltan, sampt öfwerst Leutnant silwer
loo2, öf\Wr Rylterij 60 hestar stark, kom och der till på 
ölland Capten Schcfing3 med tuene Comp. dragoner hwilka för-
samblade sig wid färgstan. 
Om Mårgonen Reste Ammiralen och Ammiral leutnant Fridrick 
Ef\Yert Tauh effter och uphröt så kl. 10 och marclu·ade söder ulh 
den dagen till [l\i]örbvlånga Sochen och Rijssinge hy. 

· b. -. - "l\1 ' d ·r ' h t'll Jw sochen, G1ck Armen 1ttig om argonen er 1 ran oc 1 sme " 

1. Erik- Snop, föcl!cl ~54&, överste vid Kalma.r regemene 1ti74, frih. 1687, död 
1700. 

~ Göran SiHverl oocl överstelöjtr.·nnt vid Smålands kavaller i 1677, död 1B83· 
a Denne drag·onkapt.en v.ar sannolikt en under kriget konstitue rad officer. 
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och hammar by, der Armen slelte sig och der slog silt läger, 
[R]ylterij söderföre; dragonnerne når; och fottfålcke mitt i 
dåck allenast ett nmsket skått i från h ·war andra. 
höltz Corum om mårgonen sedan w art Ammiralen och en hop of
fecerare på jacht med hisshundarna1

• Armen låg den dagen 
stilla. 

8 höltz Corum sedan Reste Ammiralen och nåbara aff Offecerarna d .. 
widh stranden der att till see hwad lägeheet kunde wara 
der Fienden skulle landh sältia såda[ n ]t att förhindra, hwil
ken låg der mitt före och med många ässpingar gick under 
landet med lolinan. effter middagen war windh N. W. Fien
den gick till sägeiss alt under landet med sin hella flåt-
ta den och den andra dagen på öster sidan alt till hulter
sta körckia sedan sågo wij honom lägia på den andra bogen 
rätt ått Gåtland, wij såg honom lägia på den bogen intill 
mörkret förtog och sågo så inthe mehr till honom. 

d. 9. Om Mårgonen bröte wij upp Atollerij och Rytterij, sampt 
dragonnerne till hultersta körckia der wij lågo den natten. 

10. gick Atollerij åH färgstan igen effter wij inthet mehr 
såg till honom, Reste Ammiralen siäHf medh samptelig o ffi
cerraren som hafwer fölgt honom, geck och så budh till öhvers
ten att uppbryta och gå till färgstan, Ammiralen och de and-
ra officerare Reste och bårt men iag förtöfde till den 12. men 

den 11. bleff fotfålcke öfwer hämplat till Calmar men Artollerij 
och Rytterij, och dragonnerne blefwe quhar på öön. 

den 12. Reste iag om hord till min Ammiral, men ifrån den 12. och till 
den 19. förelop inthet skrifwerdigt. 

den 19. kommer hella Fiendens flålla igen hwilken emedler tijdh har 
warit på gåtlandh och fäller anckar emillan jungfrun och 
Bårckholm wåra wacht skepp hwilka till förende der lågo 
som war NychCln2

, Venus, Saturnus, Fridricka Ammalia och 
Famma, sachade sig inå ll. 

den 20. h war söndag om mårgonen konuner Pienden uthförålt och anck-
"-------
l !I" 
1 

'al'm·ed to-rde av.ses s-. k h€tshunc1Jar. 
Skeppet Nyckeln (84), byggt 16•64, brä,nt :Ji679. 

Tidskri ft i Sjöv'isendet. 37 
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rade inom bagarn\ under ölland allenast en vice Amiral, J 

brändare och 8 store Capilal skep ändå cff ler wåhra \\·acht 
skep, der Nyckelen hwilkcn åller styrman Erich Anderson 

S\varP styrde Råckade på grundh3 kl. 10. Fienden l'ölucte 1 
• • • • • • o t> 1an 

effler och begynte frai el1g a lt smlha alla pa Lhel cnna 

skeppet, der till skickade han 3 brandare påt h\Yi lkcn u than 

den Rings la efffächt förbränass m ås le, Nyckeln h wilken 
Major Franlz Lou4 förde, wärjadc sig manhafti g i (i a 

7 tijrnmarss •.ijdh så a ll Ammiralcn m ås te dräga pa grundh 
och annal i slaget krängia och mes t Redlössku ln a till ' 

thess omsider de m ås le fylla Carduser i slaget och cij 

Eln betler fönvarat, sprang, dåck Majoren Franlz !ou, 

och leynant Michel halP och En del gemene \Yarl !agna 

och 30 man aff oss bergaL Emedlerlijdh 
läth Amiralen föhra 4 36.puningar på skallöön sampt 

lätt besä llia ön m ed såldater hwilka hella n a llen mas

te arbeta och kasta up elt bröslwärn. 

den 21. Om lVIårgonen begynte wij Canonera så de m åste gil ti ll 

backarss till sin flålla igen samma ditlo dick h ella 

hanss fl å lla till sägelss och lade sig uthan för sl<i ä
gianähss. Ammiralen beårdrade strax öfwerst Sop all gå 

öfwer ått öllandh med fotfålcke som på flåtan h ar \Y:uil 

der uthaff besat slållet sampt i\fajor lars :Klerck" till 
Commendant, Ammiralcn, iag och en hoper ofecerarc rcs lc 

s lrax om affton och bleff i färgstan om natten li ggian

dess. 

1 Bakaren, en liten holme strax sy·d om Skäggcn~is·. 

2 Erik Andersson Swart bl~v flottans ålde r·styr ma n t icliga•st 1676. 
a Detta grun.cl. beläget 1 ' 1 / , elistan minut NNO om Kalmar, bJ.cv SP.Il rnwr a 

uppkalllat efter ske-ppet Nyckeln. . . 
4 Fml1'S Lou (Lauw), född 16·37, maj•or vid amiralitetet 1·67'9, acll ad' Lau 11 

1·6,80, schout-by-nacbt 168~: död_ ~686. . . . _ P . . • ·· a,L 
" Michel Arfweclsson Hall, overlu.Jtnant v1cl amnahtet·Pt J.6 18, svaJ t sld 

vi el Nyckelns explosio111, skcpp&hptcn 1-68.3·. av-sked 16!:!0, död 1 (}94. . 
Lars (L'orentz} Klerck, föcM1·6,5-.3, nuajm vid Kalmar regemente 1G7i'. fn h. 

t7D7, generallöjtnant 1720, död 17.20. 

l zz. ,. 

d. 26. 

d. 27. 

el. 28. 

d. 29. 
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Om :\lårgon 1\Iarcherade \Yij till lagoln hallorp som war 

milt för Fiendens flåtta der Aloll erij , Rylleri j, och 

dragonnerne för oss slode, \Yij sloge wå rt läger j skogen 

så fi enden thct ey förmärchia kunde alt wij hade något 
l;:ri gz Jålck på lan det. den 23. 24. 25. lågo wij h elt 

stilla förcl åp inthet skrifwerdigl uth an \Yij hölJ e oss 
A !lart. 

Res le Ammiralcn till siöbladh hwilkcn wa r på fl å llan kom 

dåck samma af fton igen, \Yij såge dem hi ssa s inna Pråmar i
gen upp som de haf\ya ulhsa lt. 

i dagningen gick danska Jl ål lan till sägeiss och lade 

sig under jungfrun , \Yij brölhe strax effler gutzliänslen 

up och lVlarchcrade med H.yllerij och dragannerna den dagen 

till ... . Sochn men fotJålck e bleff qu la]hr i slåttc t, 
och Atollerij kom om n a llen eJiler, emedl er tijdh hafwa 

dc fått en kläckare fången n äs ta Sochcn till slåHet 

dåck wij s le h an inthet ulhaH armen a lt herälla, Fienden 

hissade samma dillo segel och lofweradc h ella nallen. 

bröl wij upp och march erade till hornss lagol, fienden Jade 

s lumnåt på den ena bogen till smålanlz landet och så igen 
till öllandh och Prissade Jofwen. 

lO\Yerade han så högt alt han kom öfwer nå rudden dåck kunde 
han inthel komma öfwer Reffwet. 

d. 30. kom danske Plå tlan igen för dc windh och h af \Yer fått en 

hop skuther till s ig, och fäller så anckar en en mijhl 

ulh anför Jungfrun, Emcdlertijdh haf\Yer Fienden få ll på 

östra sijdan en bonde till fånge fått, den hafwer de Jått 
kunskap ulh ari h ell och h ållen, 

den 30. \Var han m ed några Esspingar gått och willia lan dsäl ti a men 

ulh aff wåhra bonde \Yacht a fl'hållen . d. l. Juhlij 1 . 2. och 
d d. 3. lågo h an och \Yij stilla. 

A.en 4:. skiöt den danska Ammira len om n a tten 3 sld tt och dc andra 
gustlJ : Ammiralerna 2 skå tt gin ge der m ed till sägelss, iag Reste 

med Ammiralen och en h oper Ofecerare till n år udden der wij 
--......__ sågo Jienden gå till Gå tlan d. 

In-·--
Ot• Vara: .augusti. 



d. J. 

d. G. 
d. 7. 
d. i-l. 

d. 9. 
d. 10. 
d. 11. 

d. 12. 
d. 13. 

d. 14. 
d. 15. 
d. 16. 

d. 17. 

d. 18. 

d. 19. 
d. 20. 

d. 21. 
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bröle \Yij upp; fotfåteke sampl Atollerij , bleff på sHt lle t 

men Ry llerij, äffwen dragonnerna bleff ekringlagt war b 
onde 

en Ry ttare äff\Yen dragonnerna 

Res te Actmiralen till F låttan sampt en hop ofecerme 

Reste iag och om bord till min Ammiral. 

warpade \Yij oss under skalöö, i desse dagar förfärdigass 

en skanlz på swinöö, och den på skalöö Reparerades. 

lågo wij hell s tilla. 
war söndag wij bediecl~ då Gutztiänslen Rohli gen. 

war iag m ed bror min och Proberade styckena som 

war på Nycheln der en hop upsmält och några förhriin t dåck 

största dellen dugeliga. 

hwar iag igen på enaröö der de Proberades 

war helt stilla iag rodde under ölland i m eni ng all få 

siulha någon siähl dåck den gången ey lyck adess. 

läth iag göra mitt gewähr Rent och giorde mig Patroner. 

war böndag den wij bedgick i största roo och slilhec l. 

war en S. W. wind wij feck lijender att fienden låg mill 

för öllandh, Ammiralen lätt föra Amunition på skantzarna 

dGr till med fålck besatt. 

Finge wij tijender, att fienden låg widh söder udden 

och lofwerade upåU men för hårt weder ey långt kom. 

kom moU middagen ett hårt wcder en S. S· . . \ V. så wij 

m åUe strycka stänger och Råhr weder en S. S. W . så wij 

måtte strycka stänger och Råhr och så kalt som n~lgo t 

höstwäder. 

Reste Flemingen och iag på öllandh. 
Res le han om bord och Reste på Fanuna till siöss och iag 

kom för sent. 
då war skeppet allareda bå rla och iag måste bli fwa 

q u [ a ]hr, di lto Om natten kl. emillan 12 och l uplwm en 

hastig wådeld i Calmar, begyntess först i lantzerns huss1 

1 D2tta uttryck skulle tyda på la'lldslbövdingeresidenset, men enligt l~~rg

gren~H<Yfren, Kalm·ar s tad och dess historia, sid. ·1·5~, bröt elden i SJ<l lva 

vcr.ket ut i sbadsp·residenten Grubhs hus. 
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sedan eJfter \Vin war Ostl. afbrendcss hella den red den 

ått wester Port, i dagningen blir wind igen Nordligh 

gåhr så elden tilhackarss igen ålt tårget den enna ga-

tun upförålt den andra nedföre, så halffwa staden för

hrendess alt ey många lmuss hleJf quarslandess mot kl. 

5 om afflon stilladess Elden, Eln sägess haf,ya upkommil 

i lantzhernss lmuss förmedelst piggornass oachtsamheet. 

d. 22. hwar iag och h~ilssade på Scröcrs1 mor och Systrar hwil

ka då wore på skeppet Herchules2, och nylig då titkommne 

Finge wij wist wela Freden \Yara sluthen d. 23. 
d. 24. war Ammiralen och iag ulh och iaga hekommo 4 haner, sedan 

reste \Yij om hord igen. 

d. 25. war Ammiralerna uth och jagade bekommo ;J haner 
d. 26. Studerade iag Aliquil'. 

d. 27. F eck iag Order att Ressa med delfin till Swänska skiä

ren 4 ginngo alt så samma ditto, söder ulh med en N. N. O. 

windh sachta weder, hade och Carlshampn i föllj e. 

d. 28. P asserade wij om mårgonen söder udden föhij, och eff

ter wåhr Cosa wahr Nåhr udden till och windh war N. N. O; 

något kuhl, måste \Yij lofwera aff och an wunno dåck ey 

stort, om naten wart stilla weder wij Präjade en lybsk 

skepp och en Citz h\Yilka \Yore komne ifrån gåtlandh las

tat med Träwärket heggess, berättade en dansk Caper 

hafwa uphracht en skutha kommen ifrån Rijga lastat med 
Råg och hampa. 

d. 29. Mott middagen bleff wind O. N. O. stilla weder, wij gin

ge wåhr Cosa ändålångz öllanss wallen, wij Präjade en 
lybsk skep kommen från Gåtlandh. 

d. 30. hleff wind om na llen O. S. O. styf kuhl \Yij ginge N. t. O. 

och hade Carlsöjama O. S. O. öllanss udden lämnade wij en 

----~-
l E~airu Gottfrid von Schröer, fö dd t6·5j , skeppskapten 1·67-:5, kommendör 

1 ~6 tH, aVISked jj()85, död 1&87. 
a k:ppet Herkules '(1518), byggt 165'1, sänkt 17101. 
, AJrquid = något. 

Il:ä,..,.,,ed l • l t• l ö t "·l K ·= mena,ce mam pa c en ~c e n s en9JO m sten norr om r almarsund 
Och S:Peciellt Stockholms södra sk~i rgård. 
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w. K \V. ifran, Gå lland såge \Yij thel \Yij och lämnade en S 

S. O. från oss sedan ginge wij igen en N. N. O. an. 

d. 3l. finge \Yij i dagningen käning aff Lanlzort r ä tt förut h dit 

wiJ. och ställe w å r Cosa \Yind \Yar O. N. O. SL)·f kuhl gin ue 
. ' ;:, Så 

Jandtzorl förbij kl. 11 \Yldh Pass, och loverade oss upp llled 

samma " ·ind att \Yij kom till li ggia in i dall areh ampn. 

jn Res te Caplen till stan emedler tijdh låge wij still a 

Septemb: \Yindh \Y a r en O. t S. h ell a dagen. 

d. 2. h war i ag och pl åckådc nötter m ed n å g re flere w i n el wa r O. S. 

O. Om n a llen kom Capten igen. 

d. 3. war tilllVIiddagen en tiåck dimba, eHLer :\Iidag: blell wind 

S. O. stilla \Yäder wij \Yarpade oss utom skanlzen . 

d. '!. war \Yind S. S. "\V. \Yij låge Jör mol\Yeder den dagen s ti ll a. 

d. 5. war wind en S. O. L. O. ginge \Yij till sägelss, \Y ar in al

less 10 säglar·e m es lendelen Profianlz sku ther som skulle 

till flåHan der till 2 brändare, och en boijorl. P aserade 

samma afflon fö rbij lantz Oort kl. 6 ciflermiddagen oc h gin

ge med samma \Yind till siöss. 

d. 6. war \Yind S. O. t O. \Yij ginge en S. S. "\V. an 

d. 7. w'a r ·wind en O. S. O. wij finge Om m årgonen k äning an nåhr . 

udden, kommo och så allesammanss samma dagh t ill siillning 1 

CaJmar sundh. 
d. 8. w ar wind S. O. t S. n ågot kuhl wij låge heila dagen st illa, 

a ll enast Caplen war på Carolus och i lanclh . · 

d. 9. feck \Yij order alt gå till Carlshampn och inlaga fålck och 

föra dem ö[wer å lt Ponunern. 

el. 10. Profianleracle \\ij oss pa 2 månaders Lijdh, iag blefr he- t'et· 
· 1· A ]· ars 1 -å r dra t att crå p å Stenbocken m ed l\IaJ Or C::> me Jus n c' . 

0 
. ('· ·tsedel pa n a' hwilken då h ade Commendo, bekom och s trax en .. J s 

2 111ån acler CaJ·ulekost den iag Majoren lefrerte. 
• . ·c 

el . 11. tog iag afisked och trädde på skeppe t, sauu~a .clillo. ~ Ing 

\Yij om afl"lon kl. 9 till sägeiss ty the l \Ya r manlmsl odt 

----- . f "" l l 1"-- l lör 1G77, 
Cornelius Didriksson Thij·ss::n Ank·arstJcrna, oc ( - uJD, -::nmmem .. 

1 
l 1·680 . . . l 1{)8'' atn ita 

acl1ad A. 1<678, major 16'79, scho-ut·-b:y-nac 1t .. ~ v1cean::t~ · .. ·J, 

71 
L 

1<69121, fri herre "1J61}2, avskNl och annralgcncralloJtnan't 1rL, doJ 1 
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säglade hellanallen med en N. l\. vV. winclh, wore och i föl

lie; Delfin, Fenix, Freclricka, P ås telion, Carlshamp och 

Maria ', wore der tillförende, Salvalor2, Lisabet". sedan 

kom hränaren, Maria·', Drufvan" och ifrån Ahuss kommo lil

la kånung Davil6
, l\Iöhundh7, lilla Fårluna8 lilla gägarn°, 

kommo alle att intaga fålck, wij Passerade så i dagnin

gen söder udden förbij och ställe wåhr Cosa en . ,W . 

t. W: an wind war N. O t. O. w acker kulkie, miclclax tijclen 

ginge wij Rånneby ski ä ren förbij , och kl. 3 war wij 

inom karlshamps skanlz der wij Jä lcle a lle anckar. strax 

afffärcligadess Capten Oluff Vrång10 till h anss Maij:lt med 

breff, få lcket som wij skulle öfwerförass wore inthet 

här, emedler tijdh ladess i Lissbe ta 18 a. 24 punin-

gar gärn11 tiugu Jyra slyeken hwilcka fästningarna i Pommern 

skulle igen besätlias. 

d. 12. h\Yarpade wij oss inom skantzen betre så alle w ähl låge. 

d. 13. h\Yar iag i slan och elen besågh. 

d. 14. hwar Ränchachtigt \väder iche dess mindre Passi a lade Ma

joren m ed sinna oficerarc Iörhöcl dem , inlhe t släppa någon 

under Oficerarc i land uthan Majorens förlåff effler 

tuänn e Constaplar aH Stenbocken har war it i land och 

drucki L sedan h \Ya r andra illa bleseral. 
d. 15. \Yar en Sycll. s tårm. 

d. 16. \\'ar wind en O. S. O. mullit \Yeder. 

d. 17. war wind S. W. L S. en h å rd stårm så man m å tte s tryka både 
-----
1 

S'keppet S :ta Maria (<.:iD) , förhyrt 11675-801• 

2 
Skeppet Sal vator (3 ), f örhy tt 1·6i13-80. 

3 
Skeppei L isabet (20<), förbyrt 1'670-801. 

'Skeppet Maria (-), Lriinnare, f . ·d. engclrskt koffcrcliskepp, köpt 1678. 
5 

Skeppet Drufvan '(-)., briinnm-P, fanns· 16/16-79·, 
6 

Srkeppet Lilla Konung Da vid (lO), förhyrt 167{)----7'9' 

l Bvjorten Mjöhunden .(10), byggd ·1<&:5(), såld 168(}. 
8 

Boj.orteH Lilla P01·tuna (12), fanns 1-67<5-79. 
n B . 

10 O<Jorten Lilla J äga1·en (4), byggd j IYEY2, så1d 1680.. 

r0)uf Vr•ång, uncl<>r löjtnant Jr674, skt:'pp,skaptcn 1-6'78, avsked 1680-88, 
clöcl: 16•95 

lt . 

n. v:. &. a v j ii l"l1·. 



d. 18. 

d. 19. 

d. 20. 

d. 21. 

d. 22. 

d. 23. 

d. 24. 

d. 25. 

d. 26. 

d. 27. 

d. 28. 

d. 29. 

d. 30. 
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stänger och Råhr, en brandhurgz Galjort kom insäglandess 

hade inne en brandhurgz Commissarie kommen från Cör)e 
11 -

hampn, berättade Nårska LeioneP om en 90 slyeken h \Y ilke, 
Ammiral Span 2 förde wara blifwit på bårnholm . 

1 

war wind O. t S. Bängachtigt, Majoren Trackteradess uthaff 

den hrandlmrgska Commissarien, samma dito, Commissar ien til 
hans Mai j t t. l 

war wind S. t O. wackert wäder samma ditto, kom de fa rkås
tarna ifrån Ahuss som för ombem ält är. 

war wind S. S. O. bra lmlling. 

war wind S. W. t W. Om nalten h ård blåst och Rä ngh \Yij l11ål

te igen stryka stänger och Råhr, om dagen bleff w ack. wäder, 

samma diUo, Trackterade Majoren den hrandburgska Caplen och 

alla de andra Oficerare i sin Squadron. 

war wind S. O. t. O. w ackert wäder. 

war wind ostl. st illa w äder. 

war wind S. S. vV. såmmar wäder den brandhurgz Galjorlen geck 

här ifrån igen, samma dilto, kom Capten Vrång igen ifrån 

ha1,1ss Maij. tt styckena h ämtad[es] ulhur alle skeppena under

sta Laget, och ladess på landet. 

war wind S. ,W . t S. stilla wäder. 

war wind S. O. t S. h östweder. 

war wind S. t W . Bängachtigt wäder, skeppet Salva tor h leff 

beårdra t a tt intaga Profi ant här i Carlhampn cif ler hanss 

Mai j :tt årder, som skulle war a för fålcket som öfwerförass 

skulle och nu intagass skulle widh ystat. 

war wind N. O. t O. Räng wäder 

war windh N. O. t O. stilla wäder. 

war wind ostl. blåst, hwår fl åtta hwilken ärnade sig in i .. 
lyckeby h ampn för mol\veder kommo till l [å Jta a n ckar under han o. 

1 Skeppet Norske Löve (90), byggt 1(;,()5, vmk 1679. 
2 H enrik Sp:xn, född 1034, viceamira1 i danska :flottan 1677, amiral 1GS0, 

döc11694. 

- 075 - -

. octob : \Y ar \Y in d os l l. wacker t wäder, samma di Llo, Res le :\la j oren till 
J

11 Ammiralen Vachmejster 1 som \Yar hoss Flåtlan. 

d. z. 
d. 3. 
d. 4. 
d. 5. 
d. 6. 
d. 7. 

d. s. 
d. 9. 

d. 10. 
d. 11. 
d. 12. 
d. 13. 
d. 14. 
d. 15. 

d. 16. 

d. 17. 
d. 18. 

war wind ostl. wackert w äder. 

war windh alt ostl. wåhr l\1aJ· or kom till backm·ss ioen 
o ' 

war windh O. t S. wackert w äder. 
war windh N. O. kalt w äder. 

war windh N. O. t N. \vackert wäder. 

war windh S. W. t W. w acker kulling wår fl å tta gi ck igen 
till sägeiss till Nyhampn2 • 

war wind V esll. w ä ck ert w ä der 

,War wind en vV. N. W. om n atten en h å rd stårm och Rängh om 
dagen blefi igen wacker wäder. 

war windh N. N. O. 

war windh S. t O. kalt så lhet war ij ss och fräs t. 
war windh Sydl. styf kuhl och Rängh . 
war wind N. N. O. stilla wäder. 
war windh S. stilla wäder. 
war wind och Sydl. styf kuhl 

war wind Sydl. styf lmhl, samma di tto, höJt l\lajoren krigz 

Rätt öfwer en håtzman som h afwer Bympt ifrån skeppet Druf
wan, till 2 goda gatulop, m ot affton hleff wind vV. t. N. 

\var wind S. W. t S. styf kuhl. 

war wind westl. styf kuhl skepet Fmm11a kom insäglandess 
ifrån fl å ttan. 

d. 19. war wind W . t N. s lyf kuhl F amma gick till flåHan igen . 

d. 20. war wind N. W . wij ginge i Solgången till sägeiss ifrån 

Carlshampn h ella Squadron och fälde anckar under h anö, 

samma ditto, ginge \Yij om afflon till sägeiss wåhr Bessa 

war åH ystet, wij ginge em ell an S. W. t S. och S. W . 

an en 16 gl., wind hleff oss Contrarie då ginge wij öf-....__ __ _ 
1 

B:aus W achtmeister, född :Lö4'1, amiral 16'7;6,, :amir.algenerallö jtnam t 1{)7'9, 
~vernör över Kalmar län och Hlekinge ·wso, amira]g,cn.eral 1,681, g reve 
•687 d"'d 1~14 a M: ' o l . 

h ed Nyhamn måste l1är en1igt CJ.cmenson (·a•. a. sid. 143)' avses Trc·:3SÖ 
aUJ.u, allts,å den nuvarande örlogs(varvs)ll amnen. 



d. 21. 

d. 22. 

d. 23. 
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wer slag en 9 gl. då wij effler gissning \YOre n ähr un
der hanö, Rompa så om till dagningen. 

\Yar \Yindh S. \V. t \V. en halff stårm \Yij toge \Yåhr Co~a 
åll Carlsharnpn igen der wij och kl. 11 inom skanlzen 
fälde anckar. 

\Yar wind N. K \V. stilla wäder och Rängh, mol l arr to n 
bleff \Yind fult nord!. wij ginge kl. 10 om nallen ti ll 
sägelss och fälde igen anckar under hanö. 

\Yar wind N. halff slårm med Räng och snö, i dagni ng 
lyfte wij wårt anck[arl och Jade 3 glass på lee och hid
de dec andra in sedan brassade \Yij fult och ginge en s. 
.W. t S. an, till thess wij war Gåssherga Ref fö rbij Pas 
serat sedai1 ginge \Yij an N. \V. t vV. och fäldc anckar på 
ys la lz Red [ d J en G famb. di up. 

d. 2-1. war windh N. l'\. W. tåck wäder och snöö, wij illhii.mladc 
tuänne Regementer fot fålck1 på wåra farkås ter. 

d. 25. \Yar windh N. t O. stilla \Yäder, skeppet grijpen" kom in
säglande ifrån Pommern \Yilken affdieck effter lolzer, 
Dillo. Om affton feck wij in Grefwen3

, och kl. 11 om 
1i atlen ginge wij till sägeiss en S. dåck något \Vestl. an. 

d. 26. Om Mårgonen finge wij sichtet aff jasmund på lan lR ~· gen 

thet wij och middaxlijden Passerade och fälde aneka r 
\Yidh dePärt, der wij satte Greffwen i lan.dh, der wij lå
ge \Yel 10 f.t' diup. 

d. 27. \Yar \Yind S. \V. t S. stilla \Yäder, wij salte alle såldjat]ernc 
i land emillan dePärl och jserhöfut. 

d. 2i-l. war wind S. \V. något kuhl, \Yij ginge om afflon till sä
gelss der ifrån en N. an till täss wij \Yar jasmund P ase-

1 Dalreg-em entet och V>iste rboHrEs regemente·, viH;:a överfönles till T;-·sk
Land för att bcs,itlla clc av fi-enden efter fredsslutet utrymda odern n (~'. P. 
Car:Lson, •Sveriges I-Gst'Oria uncl.er konungarn-e af pfalzi ska huset, 3 :-:id. 26} 

2 Fregatten GTipen (?), byggd 1677, såld 1619·4. . 
~ Härmed avses sanJ11olikt fä1tma rskalkN1, g reve Otto \Vilhelm 1\.iin lg '· 

marck. vilken dta.gen för ut avreste til1l Ystad f rån l1 ög,kvarterct i J,un •l 
(Carl X I: s Da.gboksanteckningar, utg, av S. Hildebrancl, sid . >39). 

d. zg. 

d. 30. 
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rat sädan ginge \Yij en l\. N. O. 11 gl. låge sedan på lee 
till lussa dagen. 

,var wind om mårganen Nord!. en hård slårm så \Yij misle wår 
bått, en karl, och förmärsägel, wifiåge på lee till liussa 
dagen då wij ginge med wåra undersägel S. vV. t W. an, till 
thess wij war Tårnebusk förbij Passerat, luppo så en 2 mijl 
betre in i lmchten wesler sijdan om LantRygen der wij fälde 
anckar på en 12 famh:r diup, wij hade danska mön en N. t vY. 

och Tornebusk O t S. ifrån oss, en körckia såge wij den wij 
fö rmente wara på Råsläcks lande Pass 2 mijl. ifrån oss. 

war windh S. S. O. stilla wäder \Yij ginge igen till sägeiss 
en O. N. O. an hella dagen till 8 gl. på första wachten, då 
wij war hart under skånske \\·allen, då wände wij till siöss 
igen en 16 gl. 

d. 31. war wind S. t \V. stilla wäder, i dagningen wände wij och gin
ge en O. t N. an wij hade ystet på sijdan och ginge och drcf-
we der mest hella dagen, cHler middagen war windh O. t S. 
h ell stilla och oss Contrarije målle så fälla anckar i ~· stel 

bucht på en 14 famlmer diup. 

jn Novemb: war wind N. N. O. styf kuhl med snöö. 

d. 2. war windh N. N. O. wij lyfte anckar och ginge och l'ade oss 
in under stan ys tet på en halff 12 fampn diup. 

d. 3. war wind N. N. vV. klart wäder då wij lyfle anckar och Pase
rade så middax tijden Gässbärga Reff förbij hwilket sträcker 
sig i en N. t W: l lj2 mi j l till siöss från den höga wijta 
wallen. sädan ginge \Yij en N. N. O. an till 6 gl. på 3. wach
ten om natten, då wij fälde anclzar en mijl, på \\·ester sijdan 
om hanö. 

d. 4. war wind vV. l N. h årt wäder då \Yij i dagningen igen hegynle 
winda anckar men när theL kom slagwiss geck Tåget aff och 
anckaret bleff beliggiandess, \Yij ginge söder om hanö och 
stack sädan hij och fälde anclzar ulhan för Carlshampns 
skantz m ed tåg och Plicht ancl~arct och ändå slryl<a slänger 
och Råhr. 
war wind l\'. vV. t l\'. h årt \Yäder. 
war \Yind l\'. W. l N. s lilla \Yäder, di llo Reste i ag ifrån sk ep -



d. 7. 

d. s. 
el. 9. 
d. 10. 
d. 11. 

d. 12. 

d. 13. 

d. 1-±. 

d. 15. 
d. 16. 
el. 17. 
d. 18. 

el. 19. 

d. 20. 
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pet och med ?lfajor Anckarslierna fölgcle tilllyckeby, Och 
dagen till Rånneby der wij öfwer Natten förlöfde. den 
Reste wij der ifrån landvägen med fritt siuss och rnict. 
dax tijden woro wij i Lyckeby der iag geck till min 
Ammiral igen. 

war iag boss Amiralen till måltiss. 
war iag och besåg den ort der flåttan ligger1 • 

Mönstradess Fålekel som blefl hemförlåfwat. 
Aff lVIarchcrade Confördie båtzmcnnerna lrwilcka Capitein 
båj2 förde, och Commenderade. 

Reste Ammiralen till hanss Maij.tt h\Yilken nu för tij d[en 
är i J Liungeby, samma ditt o war i ag hos s Amm 1ral siöhlau 
till måltiss 

Aff Marcherade Finlanlz Compagnie under leulnantz Gide
on von Numorns 3

, och kutnant Tårster Eckelöffs 4 Commendo. 

kom skeppen Fredricka, och lilla kånung davit m ed X W. 
windh ifrån Carlshampn, hilcka och strax feck befaldning 
att afftaclda. 
kom skeppet Stenbocken och ifrån Carlshampn. 
1wm wåra Esspingar ifrån Rånneby lastat med dricka. 
kom Amiral siöbladss iachl och der ifrån. 
kom hanss J\Iaij :t t hijtt ifrån Liungeby Locerade öfwer na t
ten hoss siöbladh5, och om mårgonen fö1~ dager, 
giordess några Profskått och sedan strax affRest ti llbaclza 
igen. 
Reste Major Jou med Constaplarna och styrme[ner]na aff åth 
Stoekholm. 

1 Lyckebyhamn, som utgjorde flotbns vintedäge :1J6,79'-8IJ. 
H~nnecl torde avs·es errdera Didrik Boij e, vill~e.Jl blev sk eppska.ptcn 1:676 
elLer Krister Kri,ster·sson Boije af Gennäs, viLken blev volontär vid amina
litetet 16:68, sk eppskapten 1677, hade a>'sked 1:679-83 och fick slutligt 
avs.ked 1700!. 

s Gidcon von N umers, skeppsg·O'S'S·e· 1•670, överlöjtnant C:lo6'78, sk·eppskapten 
Hl83, schout-by-nacht 1700, vicea'll1iral 1700) död< 1708. 

4 Torst en EkeJöf, kons•tapdsmått .1-670, underlöjtnant 1167:6, avsked 1G85. 
5 På dennes gård Avelsgärde (Clemenoson .a. a. sid. 140•). 
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}\est[ e J bror G y llenadler1 effter. 
J. Zl· 
d. zz. 
d. zs. 
d. z4. 
d. 25· 

war iag på jacht med Ammiral Siöblad hekommo 2 harrcr. 
war iag i Carlseronas statz körckiae. 
war iag hoss Major Boman3 till m åltijdss 
Reste bror min och jag der ifrån till Slockholm och den 
dagen till, 

mijl. R :r 
Abrahamssängh . . . . . . . . . . , 2 , . . . . . . . . 2 , 

d. 26. Påboda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , . . . . . . . . 2 , 
d. 27. Hvvarssmolössa 00 00.. . . . . . . 2 , ...... . . 
d. 28. Calmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ...... .. 2 , 
d. 29. Rissby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1 . . . . . . . . 2 , 
di tlo Ahlem 00 00. .... ......... . . . 2 

d. 30. harssTårp . ......... .. .... , l , ........ 2 , 

jn decemb. ämckalff . . . . . . . . . . . . . . , l 
Di tto Når by 00 .................. , l , .. ...... 3, 
d. 2. jämsseR[ um] ........... .. , l , . . . . . . . . 2, 
d. 3. jshult ... . .. .............. , 1 
d. 4. Fiälster . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
dit lo 
d. 5. 
d. 6. 
ditto 
d. 7. 
ditt o 
d. 8. 
d. 3. 

v imberby . . . . . . . . . . . . . . . . . , l , ... .... . 
skiärsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1 
Cissa ..................... , 3 
Rim [fo ]rss . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

- ' ' ,, • •• •• • o. 

Lindköping 00 . . . . . . . . . . . . . , 3 , 
brinck ... . .. ... ....... .. .. . 2 " o o o o o o o o 

Nårköpingh ... .. . . ...... . l 
Aby ............ .. ... . ... . , -------

2, 

3, 

2 , 
2, 
3, 

1 

J,:lllJas Gyl1enacUcr, födcl 1645, kommendör 1679, a\nskecl 158{){?)--'85, av-
2 sked 1700, död 17:2·6 .. 

~armed menas säkerligen Lyck·eby kyrka .(Clemenson a. a. sid. 1143 not 1). 
r et llJ"ru K arls·kro.na existeracl<e cl å blott t ill namnet. Den •119 nov. Hl'79 

8
eso1verade nämligen Km.l XI, att »Opå Tråsöön skuUe byggias en stadh. 

hom då feck det nambn och kaUades Carl1scrooon.a» {Erik Dahlberghs dag-
a J ok ,:Jot)2,5-1ö99, u tg. av H erman Lundls'tröm, sid, 2.:W). 

llllhan B'Ogman (Bogemano), född 16416, major vid amiralitetet H:i77 adlad 
1
001 . ,, 
.,ema:Il! ,11(}82, schout-by-nacht 1(3,91, avsked 1700, död 1710. 
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mi j!. R:e 

di Lto krockeck ................... , l 2, 

dillo jäder ......... . ....... ·. · · 2 

d. 11. Nyckcpjngl1 .. · · · · · · · · · · · · 

2 , 

l 2 , 

d. ditlo swälbro .. · · · · · · · · · · · · · · · · 2 " 

1[2] Aby ........ · · · · · · · · · · · · · · 2 " 
di llo Pi lkrogh .. .. . .. . . . . . . . . . . . . 2 , 

dilto söder Tälgie .............. , l .. ...... 2, 

di llo Hundhamber . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . 2 " der i ag slog 

m ilt \Yinlerquarler och besluth-er så delta åhr m ed l'll önsk 

till lässaren han altijdh målle må \YähL Adi eu: 

All den, som fört pennan i denna dagbok, måste vara en viss 

Carl Leijonfell och identisk med den man med samma namn, som 

omnämnes i E lgensliernas »Svenska Adelns Ättartavl or» dd IV 

sid. 532, har jag slutit mig till av följande skäl : . . 

l) Den 19, 20, 21 och 22 maj säger författaren: >> \Yar w?. 1 

sl [aden J hoss bror min Johan Leij ... >> . Ar 1679 var J~h~n \ \ 1
0

1-

helm Leijonfelt artilleril<apten vid amiralitetet och chef l o~ Sma

lands bässeskyltarkompani samt var bosatt i örlogsstaden l\calmar, 

dit författaren ankommit den 18:de. 

2) Den 4 juni ornn ~imnes bi. a. >>Ammiral Siö])_ladz ~·oluntörcr 

Rosenstierna, Prylzen, och Gruben>>. Härav synes fram g~, atl l_mga 

män ur uppsatta släkter (Carl Leijonfells fader var VJ ccamJ ral) 

tjänstgjorde på Hollan såsom >> frivilliga » m ed anslälln mg hos 

viss amiral. Förfaltaren begagnar ofta själv uttrycket >> ll_ll 11 

amiral», uppenbarligen åsyftande Hans vVachlmeister. . At.l lor-
. ·1 · 1 · 'lll .. ·d de11 o1·dm ane be-

fallaren var med som f n VI hg oc 1 CJ t1 101 e ' 

sättningen, därpå l~· der även uttrycket (den 20 april) atl_, h~n 

>>linoadt>> sig med ombord. Ovannämnde Grubbe måste avse :J111
-

slofi'er Adolf Grubbe, vilken just år 1679 var volontär vid anurall

te let för att det påfölJ'ande året bli volontär vid livgardet. De~ 
' . . . r -\dolt 

är vidare sannolikt, att med Rosenstierna avses den Gus ta ' . 

Rosenstierna, som 1680 blev konstapel vid ami raliletel och s:? eJ

mera sjöofficer. Båda voro i stort sell jämnå riga med Carl Lc1J0 n

felt, som torde varit född omkring 1657. 
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S) Den 22 augusti heter del: »h war i ag och hälsade på Scröers 

. och Systrar>>. Dessa personer voro n ära befryndade med Carl 
11 1~

1

.00felt. Den sistnämndes sysler gifte sig nämligen 1680 med 

_LeiJb]lUsdirektören Benjamin von Schröer en broder till den i dag 
,(eJ . ' -

· keD säkerligen avsedda kommendören vid amiralitetet Efraim 
bO S .. 
Goufrid » croer». 

4) Den 21 november säges : >> Rest[ e J bror Gyllenadler eJfler >> 

rt ill Stockholm ]. Ehuru den härmed förmodl igen åsyflade, Jonas 

Gvllenadler , då var kommendör och närmare 20 å r ä ldre än Carl 

.L~ijonfelt, torde likväl ullrycket >> bror >> från den unge förfallaren s 

sida få förklaras m ed den nära släktskapen: de voro svågrar. 

5) Den 11 december skriver författaren, alt han framkommit 

li ll >> Hundh amber - - - der iag slog milt \\'interquarler>>. Vad 

är då detta för plats? Jo, intet annat än Carl Leijonfelts för 

äldrahem, Hundhammar i Botkyrka socken i Södermanland. 

6) E lgenst iemas uppgift alt Carl Leijonfelt blivit >> kapten vid 

amiralitetet 1674 16
14 >> föreföll mig omedelbart höost mystisk enär 

Ca rl Leijonfelt då blott kan ha varit omkring 17 °å r g;nunai. En 

u~d-ers öl<t:in g e1:ligt de1_1 hos Elgenslierna givna l(ällhänvisningen 

(~n~s a_rkrve t , Bwgr~ph1ca) ~av också helt nega tivt resultat: n ågon 

bwg1af_1 om Carl Le!J-::>nfelt fmnes över huvud taget ej i krigsarki

Yel. _EJ h eller återfinnes någon sjöofficer med namnet Carl Leijon

f~lt l kapten Börjesons tidigare omnämnda biografiska anleck

nm?~r. Däremot har Elgenstiernas uppgiJt att Carl Leijonfelt in

sknvJts vi~ Upp~ala universitet 1667 1/ 4 visat sig riklig. Han är 

upptagen l matnkeln såsom >>h·ater >> till Johan ·Wilhelm LeiJ'on-
felt, och b o d b . .. d . . 

. a a 1 o e1 n a, som mskrevos samma dag, betecknas som 
1Urnore1 ·Il . · · 

~ m es>>, VJ 'et JU onekllgen var nog så rätt. 

L .. ') En undersökning i Riksarkivels biographica ävensom j 

ferJoJ:feltska samlingen därslädes h a r givit Ytterligare kraftigt stöd 
or lh111 å 'l l tl · l .. · ·· · 

fin . SJ <,a JOurna ens Jod attare ar Carl Lei jonfelt. Sålunda 

n1 ~es et t fler tal brev till honom från hans mor just uneler som

I}J:ren 1679, då han alltså var borta från hemmet på Hundham-
r. Bl .. l . 

uist · a. sager 1011 1 ett brev av den 10 maj: >> jagh förmodar 

en at gudh har uäl hullpit digh til Calmar, elit du kere barn 

ge har längta >>, och vidare finn es där ett brev från en viss J. 
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E lgh, daterat i Stockholm 5 maj s. å. och adresserat till Carl Lei jon

felt »Dalahröhn och Skeppet Carolus». Dessa båda belägg stä111
_ 

ma till punkt och pricka med journalförfallarens uppehållsort Vid 

angiven tidpunkt. 
8) Slutligen finnes i Leij onfeltska samlingen en av Carl Lei

jonfelt skriven dagbok för åren 1674- 1677. Såväl handstil so1u 

åtskilliga uttryck (L ex. »s tuderade iag Aliquit») visa påfallande 

överensstämmelser med >> Schiorgienal för Anno 1679 >> . 

Vad då denne Carl Leijonfelts vidare öden beträffar, har jag 

sökt få någon klarhet därom i ovanberörda källor i Riksarkivet. 

Men då har blott kunnat konstateras, att han den 22 m ars 1680 

befann sig i Stockholm. Och det sis ta han i någon form om

nämnes är i moderns, änkeamiralinnan Emerentia Leijonfells född 

Lemnia, testamente av den 20 april 1680, vari hon testamenterar 

hela sin kvarlåtenskap till sonen Carl, bl. a. emedan denne >> sin 

sal. käre fader under dess sjukdom i livstiden h aver mest upp

vaktat, honom minst är påkostat i studier och peregrination samt 

ock emot •Sina systrars bröllop alls intet njutit, förestått hushållet 

hemma vid gården medan de andre syskonen sig i kronans tjänst 

m eriterade gjort, mig i dessas frånvaro efter min sal. k. mans 

frånfälle uppvaktat, soulagerat och hugnat>>. I ett odaterat t ill

lägg till testamentet tillerkännes Carl Leijonfelt viss del av arvet 

i förskott, enär han >> nu wedh sin påstående reesa Penningar bäst 

behöf wer>>. 
Måhända gällde denna resa utl andet och kanske Carl Leijon

felt aldrig sedan återsåg fosterjorden. 

Georg Hafström. 
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Några erfarenheter från lasarettsfartyget 
Prins Carl's verksamhet under den 

gångna treårsperioden. 
i\ v ntarinlä.karen av j :a gr. z,', Kocli. 

Bland de många permanenta och halvpermanenta sj uk

vårdsanläggningar, som sedan krigsutbrottet utrus tats för krigs

maktens behov, förtjänar det n y tande lasare tt, som tilldelats 

Kustflottan, ett särskilt beaktande. 

På m arinöverläkaress in iti a tiv omändrades under vintern 

1939- 40 ett m edelslort handelsfa rtyg (2,000 ton) till sjukvårds

fartyg med vårdplatser för 100 pa tienter jämte ett 40-tal reserv

~lats er. En utförli g presentation av fartyget lämnades i denna 

hds_krift 1940 (häfte 6). Då lasarettsfartyget nu i drygt 3 år 

vant i tj änst kan det vara av intresse att i korhet redogöra för 

f~rlyget~ verksamhet och ur den s tora s tatistikfloden bärga 

: gra Siffror, som belysa del sjukvårdsarbete, som utförts om-
rd . 

.. Lasarettsfar tyge t, som få ll namnet Prins Carl, är avse tt att 

~lgora ett fl ytande sjukhus för Kusflo tlan och dess basförsvar 

7
1
1Idelade förband, vi lket molsvarar en manskapsstyrka av c:a 

•
0
00 man. Den sjukvårdande personalen utgöres av två läkare 

~-~tandläkare, fem sjuksköterskor, en sjukvårdskonstapel (till ~ 
0

1 
a Uppbördsman) samt femton sjukvårdare. Fartyget har 

Peratio .. T h · nsmoJ Ig eter, som väl tillå ter de vanliga kirurgiska in-
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greppen, lokaler för poliklinik, röntgenapparatur ot:h labo . ra_ 
torium. 

Vid intagning på lasar~Usfartyget skall pati:nlen ll1edföta 
remiss från läkare, endast 1 undantagsfall ocl~ vrd hastigt På
kommande sjukdomar eller olycksfall kan pallenten sL'tndas di
rekt. Genom s. k. inremillering kan den sjuke vårdas å Prins 
Carl utan att det vidlyftigare förfarandet med avpulle Lterina 
behöver tillgripas. Såsom >>inremi llerad>> kvarslår pati en te~ 
alltjämt på sitt fartyg; detla förfaringssätt avser li ndrig t sjuka, 
vilka snart kunna beräknas återgå och för vilka således ersäU
ning ic1<e behöver begäras. 

Beläggningen av lasarellsfarlygel måste på grund av dc 
yllre omständigheterna ske cfler något vidare princip('r än un
der civila förhållanden i land. En del åkommor, som under 
vanliga förhållanden ej skulle behöva sjukhusvård u tan lätt 
kunna skötas ambulanl eller i hemmet bli här hospi laliseradc 
för att förenkla transporter, på grund av de trånga förläggning
arna på örlogsfartygen eller på grund av svårigheten att där
ombord ordna en tillfredsställande diet. Samma ytlrc omslän
dig}J.eter bidraga även att i viss mån förlänga vistelsen å lasa-
rettsfartyget. · 

Lasarettsfartyget är som sjukhus betraktat n ärmast att jäm
föra med ett odelat länslasarett, och har sålunda alt behandla 
såväl kirurgiska som invärtesmedicinska fall. Av paticntern~ 
ä'ro ett mindre tal endast temporärt intagna i avvaktan pa 
vidaretransport: sådana sjukdomar som lämpligen böra s~<ö tas 
på sjukhus i land, exempelvis ledgångsrheumatism, lungsacks
inflammation o. s. v. samt komplicerade undersökningsfall, _Del 

. k .. t .. . l irur<nSl{a är vidare självklart alt sJukdomar, som rava s orre '" " o • 

ingrepp med lång konvalescens, äro bättre betj änta med var~ 
på sjukhus i land icke minst på grund av sociala skäl. Lasa 

.. · 1 d l lycksfall s-rettsfartyget skall svara for akuta SJU < omar oc 1 o . n 
skador, under krig skall det genom sin rörlighet redan 1 d\ 

. . . f f o o rad e oc yttre skärgården kunna befna stnds artygen ran sa 
. kh .. . o d h skonsarn skadade och erbjuda dessa SJU · usmassrg var oc 

transport. 
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j\fågfa ord bör rimligen också ägnas vad som inte får be-
nålas ombord. A lasarettsfartyget får icke mottagas sjuk

~~nisfall, som finnas nämnda i epidemilagen, aiitså charlakans
feber, difter_i, tyfus, dysenteri etc. Ej heller _mässling, i:öda 
)lund eller lok hosta. öppen lun gtuberkulos kan 1cke heller mot
tagas. Sinnessjuka kan endast i trängande fall omhändertagas 
och då endast i avvaktan på vidaretransport till sjukhus i land. 

Under treårsperioden 12 mars 1940-30 april 1943 har på 
lasarettsfartyget vårdals 3,186 patienter. Medelbeläggningen pr 
dag_l1ar varit: 

1940 1941 1942 1943 
23 30 28 43 patienter. 

. Det .hör i dctla sammanhang påpekas att fartyget under 
vissa perioder 1941 och 1942 varit ur tjänst på grund av varvs
översyn eller disponerats för invalidtransporter. För sjukvårds
ändamål disponerades fartyget 

1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 dagar. 
1941 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 319 )) 
1942 , •••••••••••• o. o •• ••• 269 )) 

Vad först den kirurgiska verksamheten ombord beträffar 
har under den ovan nämnda treårsperioden utförts 649 opera
tioner på inneliggande patienter; bland dessa ingrepp märkås 
90 operationer för blindlarmsinflammation (utan dödsfall), 4 
fall av brustet magsår (1 dödsfall) . Dessutom har enstaka fall 
av leverruptur, tarmvred och bukspottskörtelinflammation ope
rerats ; ventrikelresekt ion för magsår har utförts två gånger. För 
bråck ha 46 patienter opererats. Av olycksfallsskador må endast 
nämnas, att 61 benbrott legat under behandling; ett antal me
niskskador har även opererats ombord med framgång. 
. Av dc å lasarettsfartyget behandlade patienterna ha 4 av

lidit ombord; fallen skall här endast i största korthet refereras. 
. l ) En 22-årig korprar (journaln:r 210/41), som under skid
~kning fallit och ådrag it sig en bristning i levern med blödning 
1 bukhålan. Patienten underkastades operation, men dog en 
Vecka senare under bilden av en sepsis. 
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2) En 39-årig ingenjör (journal n :r 310/41 ), so111 t r:· [f 
a ats · 

huvudet och axeln av en flygplanspropeller. Inkom t ill fan , 1 

en timme senare i ett starkt medtaget tillstånd och föret J get 
• • '11 t h ... l edde då i skallen ett 12 cm. ~a~~~t sar ur VI ze pr:nsu >stans prola-

berade samt stora krossar over skulderbladsregwnen. Fallet 
från början hopplöst, operation utfördes som sista u tväa Vahr 

tl oc 
under denna avled patienten. 

3) En 25-årig vpl. (journaln:r 391/41 ), som uneler arbete i 
land fått ett sienlass över bröstkorgen. Infördes omedelbar t. 
Var vid inkomsten blek och tagen, klagade över s,·åra smärtor 
och företedde ett subcutant emfysem, som snabbt bredde ut sig. 
Tilltagande andningssvårighet och trots stimulans och syrgas
tillförsel dog patienten några timmar efter inkomsten. 

4) En 24-årig vpl. (journaln :r 209/42) som utan föregående 
tillbud sjuknade akut med svåra buksmärtor. Vid inkomslen 
2 timmar senare hade han en starkt ömmande och uppspänd 
buk. På diagnosen brustet magsår gjordes operati on: på mag
säckens framsida fanns ett stort kallöst magsår med fingervid 
perforation. Det postoperativa förloppet var till en hörjan ulan 
anmärkning, men senare tillstötte lunginflammation, som gav 
sjukdomen en letal utgång. 

Av invärtesmedicinsl<a sjukdomar har tidigare omnämnts 
ledgångsrheumatism och lungsäcksinflammation. Trots det in
tensifierade anti tuberkulosarbetet har ett 30-tal fall av lung
säcksinflammation passerat lasarettsfartyget. E tt ganska s l o~· l 
antal fall av magåkommor (gastriter och magsår) ha diagnoslt
cerats och behandlats. Några ord må även ägnas de övre luft· 
vägsinfektionerna; i den mån man kunnat ha dessa hehandlals 
på ett eget avsnitt av lasareltsfartyget för att föreh)·gga nosco· 
mial spridning ombonl Samma har skett med ang~naf~lle: 
(halsfluss). Det vore önskvärt, om dessa patientN 1 stors lr 
möjliga utsträckning kunde behandlas i egna fartygs ~jukl~ylt~d 
ev. kunde man efter finskt mönsler anordna en barack 1 ]aJ J1 

för dessa sjukdomsfall. Samma önskemål gäller för en 31:11~h 
kategori sjukdomar med viss spridning inom flottan : slwbb ~e
gonorrhe; tidvis har anlalet ombord på lasarettsfartyge t 
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diade fall av dessa sjukdomar i viss mån satt sin prägel 
)l~~eJäggningen, och något flytande kurhus är detta icke avsett 
pil vara. Den moderna sulfonamidbehandlingen av gonon·he 
~~·icke större laboratoriekrav än atl de kan tillfredsställas på 

de större fartygen. . . . . . . . .. 
Lasarettsfartygets pol1kltmk har fhltgt utnyttJats. Bestam-

IJie]serna att sådana patienter, som med fördel kunna behandlas 
oiiibord ej få remitteras till lasarettsfartygets poliklinik, måste 
aivetvis tolkas olika av olika fartygsläkare beroende på vars 
~h ens utbildning och inställning. Det torde emellertid vara 
en direkt vinst att suturering av mindre sårskador, incisioner 
av ,]Jobbor», etc. ulföres ombord på stridsfartygen, gärna i sam
band med stridsutbildningen av sjukvårdsdivisionen för att ge 
denna personal något begrepp om operationsarbete. 

Att polikliniken fyller ett påtagligt behov framgår av be
sökssiffran 2,259 patienter, på vilka utförts 370 polikliniska ope
rationer. Ett icke ringa antal ha endast remitterats för röntgen
undersökning. Lasarettsfartygets röntgenanläggning (Schönax, 
svensk fält-rtg) medger rutinundersökning av skelett och 
viscera. Under åren ha utförts 2,088 undersökningar. För del 
röntgendi agnostiska arbetet är en fackröntgenolog kommende
rad. Skärmbildsfotograferingen av å Kustflottan embarkerad 
personal har varit förlagd till Prins Carl. För att underlätta 
dessa massundersökningar har lasarettsfartyget bordat de olika 
fartygen. 

. l begränsad omfattning har lasarettsfartyget länmat hjälp 
h~! civilpersoner, antingen dessa sökt å fartygets poliklinik eller 
nagon av fartygels läkare gjort sjukbesök i land. Det har före
l~ädesvis varit fråga om alnila sjukdomar eller olycksfall. Givet
VIs har denna läkarhjälp länmals kostnadsfritt. 
. Under 1942 ställdes fartyget vid trenne tillfällen till chefens ;r marinen förfogand e för transport av krigsinvalider från 

6 
Inland till Sverige. Sammanlagt överfördes med Prins Carl 

r'~ invalider. övervägande antalet av dessa gällde skadade som 
Gdtgare vårdats 2- 6 månader å krigssjuidms, mest amputa
tonsfa.ll och förlanmingar. Under dessa transporter utfördes 
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ombord endast smärre kirutgiska ingrepp ·och några 01 . 

ningar. Ombordflyttningen av 'patienterna skedde snabb~gtps, 
hjälp av finskt sani tetsmanskap. När båren 11led Palie:~led 
kommit ned · på sjukavdelningen kontrollerades diaa

1 
len 

•• t> losen 
bärarna erhöll en lapp med sangens nummer och patient ' 

inlades på · avdelningen; darigenom undveks alla lnissfö~.~~ 
stånd som kunde tänkas uppkomma genom SIWåksva' . 

' . c l') o~ 

heten. Samtidigt skedde en registrering av fallet på b~-

läggningstavlan, så aU man hela tiden hade full kon troll över 

beläggningen. Vid fördelningen av sängar togs särski ld hänsyn 

till om patienten var svårskött, dylika fall placerades i under

sängarna i största möjliga utsträckning. 

P å lasarettsfartyget har å tandpolikliniken under treårs

perioden behandlats ett stort antal patienter, det exakta antalei 

låter sig tyvärr inte beräkna. 
Lasarettsfartygets funkt ioner under krigsförhållanden ha 

prövats vid ett flertal samövningar med Kustflottans fartyg. 

Några detaljer från dessa övningar kunna ·givetvis icke publicc

ras det må räcka med att konstatera att dessa evakueringsöv

n'ingar, företagna under nog så realistiska former, Lill fullo ut

visat fartyge ts användbarhet. 

Erfarenheterna inom vår marin av lasarellsfartyg voro före 

tillkomsten av Prins Carl mycket begränsade. Del är därför 

naturligt alt fartygets ställning stundom missförslås och alt en 

del organisatoriska otympligheter uppkommit. 
Redan 1933 framl ades av nuvarande marinöverläkaren ell 

förs lag till reglemente för marinens lasarettsfartyg. Delta för

slag som toa särskild hänsvn till dessa farlvgs speciella upp-
' v . .; ...._ o t en 

gifte.r, ~ick bl: a. ut på, ~.tl chefssl~a.pet bor~e _uppc~.r~ga:l; för· 
marmlakare, 1 vad som galler medtcmska, diSCJplmata 0 . ,c

vallningsavseenden. Ansvaret för fartygets säkerhet och navJgl]d 

ring skulle enligt förslaget anförtros en chefsläkaren under_s ta r 
· · ff' H.. t l · t · J.J1" ;i.nd11111g

3 
' 

nav1germgso 1cer. aremo ~an giV e vts resas ''. .. ]ande 

hl. a. att intet stöd för ett dylikt arrangemang finn es l gal 
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·cdlerJlenLen.. Denna håga borde dot:k utredas närmare; den 
1 0 

15j,a mannen är ensam om att ha SJ. öofficer som chef på 
5ve1 ~· · o 

areltsfartyg. l, orhallandet mellan sjukvård och fartyg är 
jas 
docl{ sådant, _all 1:1an he~~·äf~an~e stridsfartygen klart kan de-

~larera, all sjukvarden dar ar L1ll för faryget, men beträffande 

jasaretlsfarlygel är förhållandet det motsatta, här är fartyget 

li il uteslutande för sjukvården. Den nuvarande organisationen 

innebär en inadvertens, som hl. a. leder till det förhållandet, 

all om Jasaretts!a.rtygels in~Lrumeniulruslning behöver komplet

Ieras eller ~~1edJC1t~~k facklitteratur anskaffas insänder fartygs

chefen bega~,an harom; . den för Kustflottans sjukhusmässiga 

vå rd ansvang~ ~art~gsläkaren har icke rätt alt vända sig till 

cKF. A ett CIVIlt sjukhus skulle della närmast motsvaras av 

attlasarettssysslomannen gjorde hemställan hos Iasarettsdirek

lionen om överläkarens instrumentinköp! 

Svårigheten att rätt uppfalla lasarettsfartygets speciella 

funktioner och särställning inom flollan har bl. a. lett till att 

de l inrangerats bland trängfartygen och salts i paritet med is

bry la~·e, depåfartyg, tan],ångare och målbogserare. Mycket vore 

a~t vmna om lasarettsfartyget frikopplades från trängavdel

n:ngen och ~täl~des direkt under CKF (SL). Under krigsför

hallanden blir fordelarna av denna organisation än mer uppen

bara: efter drabbning blir det SL uppgift alt organisera strids

farly~ens evakuering av sårade; för att detta skall kunna ge

nomfaras med minsta tidsutdräkt och friktioner kommer lasa

r:LLsfar~~get ~1ed s~~molikhet _all erhålla order direkt från flag

~in ... va~·e·n _ove1: trangavdelnmgen innebär även i fred en onö-
g fordroJmng 1 papperstrafiken. 

1.. E.tt trängande önskemål är omändring av personalens för

haggnmgar ombord, vilka icke äro tiJ!fredsställande. Man måste 
a stora l · ' 1· l · 

de f" . nav pa person Jg Iygten hos all sjukvårdspersonal; 

h .. 01 denna personal avsedda hygieniska inrättningarna äro j 

sl:g egra~ eftersalla, och det är att hoppas, att de framlagda för

aktg n till ombyggnad av fartyget i dessa hänseenden vinna be-
ande av vederbörande myndigheter. 
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Fartygsförluster 1/6 -31!8 1943. 
Endasl av de krigförande erkända förlusler. 

Storbritlanicn. 

Jagaren Puckeridgc. 

Ubåten P 615. 

>> Saracen. 

>> Parthian. 

Eskortfartyget Egrct. 

Förenia Slalerna. 

Lälta kryssaren Helena . 

.Tagaren Gwin. 

» Maddox. 
)) Strong. 

Ubåten AmberjacJ.:. 
)) Grampus. 
)) Grenad i er. 
)) Pickerel. 
)) R 12. 
)) Triton. 

Minsveparna vVallaroo, Sentinel. 

Ubåtsjagarna PC 498 saml ~· Ltcrligarc Lvå enlwtcr. 

Bärgningsfartyget Redwing. 

Kanonbålen Plymouth. 

Japan. 

En jagare. 

Italien . 

Slagskeppet Roma. 

Mi n sveparen Le p an lo. 




