
1944.
107:e årgången.

Häfte N:r 9
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.Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 6/44. 

Ordinarie sammanträde den 4 oktober 1944. 

1. Beslöt Sällskapet att utgiva tävlingsämnen för år 1945. 

2. Valdes ledamoten Blidberg till föredragande av års
b erättelse 1945 i vetenskapsgrenen Skeppsbyggeri och Maskin· 
l ära, m ed ledamoten Kull som suppleant. 

3. Anmälde ledamoten Ryd'en .såsom ordförande i den 
särskilda redaktionskommitten, att dess arbete med Sällska
pets minnesbok var slutfört, samt överlämnade densamma ve
·derbörligen kompletterad. 

4. Föredrog ledamoten G. E. Holmberg utdrag ur ingi
ven årsberättelse 'i vetenskapsgrenen Skeppsbyggeri och Mas
kinlära. 

Karlskrona den 9 oktober 1944. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 

B. Ramel. 
sekreterare. 

33 
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Årsberättelse i reglementen och 
förvaltning. 

Avgiven år 1944 av ledamoten F. V. Lindgren. 

(Forts. från häft. 7, sid. 3!11 .) 

KMF har i skrivelse den 13 januari 1943 - TS A: H 

nr 2/43 - erinrat om vikten av alt vederbörande myndigh e

ter, innan framställningar om medelsanvisningar avlåtas, prö

var de framlagda förslagen med största noggrannhet. Fram

ställningar om oundgängliga beredskapsåtgärder få sålunch 

göras, när behov föreligger, under det att med elsäskanden i 

övrigt endast få avlåtas i den ordning, som är föreskriven i 

RM. I framställningarna skall angivas , om behovet i utgift s

hänseende är att anse såsom. löpande utgift för försvarsbered 

skapen, försvarsberedskapskostnad av engångsnatur eller en 

gångsutgift för genomförande av den nya försvarsorganisa

tionen. 
Löpande utgifter för försvarsberedskapen skola i regel be

stridas av Jokalmyndighcterna. 

KMF har den 21 maj 1943 utfärdat »Föresl,Tifter j'ör 

Krigskassaväsendet m m vi el nwrinei1 ( Krigshissaföreskrifter 

avel l )>> alt lända till efterrättelse under tid, då krigskassa

reglementet- (TS A: I nr 28/39) - gäller. Genom skrivelse 
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den 10 juni 1943 - TS A: II nr 22/43 - bestämde KMF, att 
föreskrifterna skul le träda i kraft den l juli 1943, och hava 

avseende å samtliga krigskassaförvaltninga r med unelantag av 

dylika hos Chefen för Kustflottan, s tab å sjöstyrka samt 
fl ottans fartyg och hjälpfartyg. 

Som väsentlig nyhet i ifrågavarande föreskrifter kan an

föras, att varje krigskassa utrustats med ett krigspostgirokonto 
[Öl' utbe talningar (u~betalningskonlo) m ed olika nummerbe
teckning. 

Inbetalningar och utbetalningar verkställas i regel på 
postgiro. 

Inkomster, som inflyta till krigskassas inbetalningskonto, 
överföras genom postgirokontorets försorg till ett av marin

förvaltningen öppnat postgirokonto, benämnt »l\1arinförvalt
ningen, centrala krigsinkomstkon to!». 

På mot~~varande sätt skall täckning för från krigskassas 
utbeta lningskonto .gjorda utbetalningar verk ställas genom gi

rering från särskilt av marinförvaltningen öppnat postgirokon

to, benämnt >> Marinförvaltningcn, centrala krigsutgiftskonto t>>. 

Varje krigskassa erhåller på så vis erforderliga medel 
utan avgivande av medelsbeställningar. 

Omföringsmässig värdereglering skall i regel icke före
komma ifråga om verksamheten vid marinens förråd och 
verkstäder. 

KMF har m edgivit - TS A: II nr 24/43 - att utan hin

der av bestämmelserna i RM, chef för marindistrikt, örlogs
varv eller kus tartilleriförsvar m fl må uppdraga åt vederhö

rande kassabeslutande organ att meddela beslut om utlämnan
de au försl.:ott. 

IX. Förplägnad. 

Portion och proviant till viss personal vid sjöuämslw'1ren. 

Kungl. Maj:t har medgivit - TS A: I nr 24/43- att med

lem :i sjövärnskåren, som deltager i kårens övningar till sjöss, 
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samt personal, som deltager i den inom sjövärnskårens asp i
rantavdelningar och scoutförbundels sjöscoutverksamhet be
drivna maritima ungdomsutbildningen, må mot kontant er 
sättning tillhandahållas portion in natura samt proviantartik
lar från försvarväsendels malinrättningar och förråd enli t(t 
vederbörande centrala förvaltningsmyndighets bestämmande. 
Enligt av K:M:F utfärdade bestämmelser - TS A: II nr 2\l/43 
- skall ersättning för utlämnad portion, resp krigsportion ef
ter beställning i därför föreskr1iven ordning erläggas med be
lopp nwtsvarande normalportionens värde ökat med ' /,o för 
tillagningen, resp det av Kl\fF för krigsportionen fast ställda 
värde. Prouiantartiklm tillhandahållas från förråd, bageri, 
charkuteri enligt vederbörande mal"indistriktschcfs bestämman
de. Ram.onerade varor få endast utlämnas mot licens . Er
sättning skall erläggas efter gällande förrådspriser. 

Förplägnad till försuarsu(·iscnclet icke tillhörig personal. 

Kungl. Maj :t har bemyndigat marinförvaltningen att, så 
länge krigsförvaltningsbestämmelserna gälla, pröva och av
göra ärenden rörande tillhandahållande av förplägnad til1 ci
vil personal, som är sysselsalt med arbeten för marinens dik
ning, till vid polisväsendet anställd personal, som tjänstgör p <\ 
avlägsen ort, ävensom tlill person, som i egenskap av flyk ting 
eller liknande omhänclcrtagcs av militär eller civil myndi ghe t. 
Full ersättning skall beredas kronan. Medgivande till berc
dande av förplägnad, varo1n här är fråga, prövas. av KMF i 

varje särskilt fall. (TS A: II nr 18/93.) 

Förplägnad till lwsmöclrur. 

KlVIF har i skrivelse den 25 maj 1\)-!3 - TS A: II nr 19f.±:) 
föreskrivit, alt husmödrar och biträdande husmödrar un 

der tjänstgöring skola vara skyldiga att uttaga portion in na
tura. Omfattar tj.iinstgöringen icke hel dag skall skyldigheten 
avse dels måltider , som infalla under tjänstgöringstiden, dels 
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även m åltid, som börjar en timme före eller efter tjänstgö
rings tiden. 

Under fritid har denna personal rätt att uttaga portion 

111ot kontant ersättning. 

Fri portion till lottor i utbilclningsl.:urs i f!örplägnadstjänst. 

Kungl. Maj :t har den 30 juni 1943 bifallit en framställning 
om rätt för lottor, som genomgår utbildningskurs. i förpläg
nadstjänst att därvid utbekomma fri portion (krigsportion). 
KMF har därutöver (TS A: II nr 29/43) bestämt, att dylil,;. 
skall tillhandahållas in natura eller, om kursen icke är för
lagd till militär matinrättning, i form av ingredienser enligt 
standardstat i och för tillredning i samband mecl kursen. 
Bränsle och andra för tillredningen erforderliga materialier 
må jämväl tillhandahållas. 

Nya standardstater för krigsportion. 

KMF har utfärdat nya standardstater för krigsportion m 
m att tillämpas fr o nl den 1 december 1943. (TS A: II nr 
44/43.) Tidigare meddelade bestämmelser - TS A: II n:r 
44/42 - angående standardstater för naltskaffning för perso
nal vid förhand i land har härmecl upphört att gälla. 

X. Be,klä:dinad och uniform. 

Efter bifall av Statens Livsmedelskommission har· KMF 
medgivit, att marinens personal efter behovsprövning av ve
derbörande chef må erhålla licens. för inköp jämväl av expe
clitionskavaj, jacka samt o l je-( gummi-)ro el.: - dock icke från 
kronans förråcl (TS A: II nr 3/43). 

KMF har den 12 febr 1943 beslutat om viss ändring i 
krigsbeklädnadsstaten fö:r flottan tillhöriga värnpliktiga (TS 
A: II nt 22/41), innebärande bl a att värnpliktiga, konstituera
de till officer, underofficer och vederlikar erhålla två par kom-
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m isbyxor, ytterligare en innerkava j, samt i stället för ytter. 
k a vaj en kommisska vaj. Vidare har tilldelningen a v kraga r 
ökats från s.ex till i'tlla och vita skjortor från tre till fyra (TS 
.-\: II nr 5/43) . 

I anslutning till Kungl. Maj :ts beslut den 5 mars 19-!:l, 
alt medlem av sjövärns kåren, som förordnats ti ll officers t j än. 
stegrad, sknll äga under tjänstgöring vid förstärkt försvar sbe
redskap såson1. lån från kronans förr[ld utfå viss förstärkt bc
kläclnadstilfde lning har Ki\IF utfärdat föreskrift om alt aJ..: tiun 
mecllemnwr av sjövärnskaren av officers tjänstegrad skall ut 
över ordinarie beklädnad tilldelas kommiskavaj och pälsmössa, 
förseelda med gradbeteckningar och knappar resp mössmär
ke enligt uniformsreglemente för sjövärns kåren. (TS A: 11 
nr 1 0/43.) 

Kl\1F har bemynd igat flotti ljchef vid sjövärnskåren at l 
låta u tlämna 2 ställ bussarong och byxor au blå kypert 
till aspiranter, vilkas tjäns.tgör ing är så långvarig, att tvätt :1v 
persedlarna ifråga däruneler bliver erforderlig (TS A: II nr 
J 6/43). 

J 

Efter bemyndigamlc av Kung1. Maj:t har IG\1F elen 5 maj 
l 9-!:i ~ TS A: II nr 18/43 ~ fastställt provisorisk beklädnads
och utrustningsstat för officersaspiranter och J.:adetter vid flol
lan och vidj marinintendenturkåren samt i dessas reserver än·n
som för mariningenjörsaspiranter och ~ kadetter. 

I anslutning till bestämmelserna om äganderättsmärkning 
har marinförvaltningen med upphävande av tidigare gällandl' 
stadganden den 26 maj 1943 fastställt nya >> Föreskrifter j'ör 
märkning och vf·irdering av beJ..:läclnads- och vissa personligrl 
utwstningspersecllar samt sängservis vid marinen » (TS A: Il 
n :r 25/43 ). 

Med stöd av bemyndigande av Eungl. Maj:t har KMF elen 
\) juni 1943 ~ TS A: II nr 26/43 ~ fastställt »Provisorisk lH'
klädnaclsstat för officers- och reservofficersaspiranter samt fur 
kaeletter och reservkadetter vid kustartilleriet ». 
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KMF har den 28 juli 194;1 ~ TS A: II n:r 31/43 ~ utfär
dat nya bestämmelser angående inköp av beklädnadspersedlar 
(materiali er) för marinen tillhörig personal, ävensom bestäm
melser angående extm tilldelning av skovmO'l· till viss perso
nal vid marinen. 

I anslutning till tidigare u tfärdade beslämmelser angåen
de tjänstedräkt j'är viss civil personal m m ~ TS A: II nr 42/42 
_ h ar KMF medde lat vissa tillägg avseende bl a civila extra 
tjän s temän~ TS A: nr 34/43. 

Manliga extra tjäns temän kunna åläggas skyldighet alt 
uneler tjänstgöring mra iförda tjänstedräkt (uniform), för sl'l 
vitt de hava tjänstgöringsuppgifler, som motsvara dc ordinari e 
eller ext.raordinarie befattningshavarnas, som .skola bära un·i
form (expeditionsvakter, automobilförare m fl), samt deras 
anstä lln ing räknas bliva av längre varaktighet. De skola dess
utom hava förklarat sig vill iga all på fastställda villkor an
lägga tjänstedräkt. 

Annan civil personal, .som befinnes vara i behov av sär
skilda un iformsbetonade igenkänningstecken, kan enligt ma
rindistrikts.chcfs m fl myndigheters bestämmande utan ersätt
ning tilldelas skärmmössa och armbindel samt vinler lid päls
mössa. Mössan skall vara av samma slag som ingår i tjänstc
dräkt för civil personal, men som mössmärke skall användas 
försilvrad s.Lor uniformsknapp. Armbindeln skall vara av 
mörkblått kläde eller liknande tyg, försedd med emblem lika 
med det för flottan, resp KA fastställda idrottsemblemet men 
med bottenfärgen och sköldarnas färg mörkblå. 

Civil personal, som förhyrts för fartyg förande örlogsflagg, 
kan såsom lån ulan ersättning tilldelas :båtmÖ·ssa och annbin
del samt vintertid jämväl pälsmössa. Båtmössan skall vara 
försedd med vilt ankare av kläde och pälsmössan med stor 
för silvrad uniformsknapp. Armbindeln skall vara sådan, som 
ovan angivits. Här ifrågavarande civil personal må även mot 
ersättning från marinens förråd i mån av tillgång köp:t ar
betskläder av kypert (bussarong, byxor, overall). Kostnader-
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na för utlånade persedlar skola bestridas från anslaget till be

klädnad. 

Tillägg till ovanstående föreskrifter har utfärdats den 27 

okt 1943 - TS A: II nr 42/42 - av innehåll, att manlig ci

vil personal, som kan åläggas att vara iförd tjänstedräkt men 

som icke anses vara i behov av fullständig uniform, i stället 

kan såsom lån utan ersättning tilldelas skärmmös.sa eller vin

tertid pälsmössa sam t armbindel eller endast armbindel. Miis

sorna skola vara lika med dem, som ingå i tjänstedräkt fiir 

civil personal. 

Kvinnlig personal, som p å grund av tjänstgöringsförhal

lanclena anses böra anlägga uniformsbetonade igenkännings

tecken, må som lån utan ersättning tilldelas mössa och arm

bindel eller endast armbindel. Mössa skall då utgöra b ålmössa 

med vitt ankare eller vintertid pälsmössa med försilvrad stor 

uniformsknapp. 

Kungl. Maj:t har den 15 oktober 1943 - TS A: I nr 35/H 

- bemyndigat KMF att beträffande furirs, korprals och mc

nigs av •stammen utrustning av beklädnad anbefalla sådana 

inskränkningar i gällande beklädnadsstat, som kunde föran lr

das av svårigheter eller h inder att under rådande förhållan

den anskaffa användbara materialier. KMF' har i anledning 

härav elen 27 oktober 1943 - TS A: II nr 43/43 - fastställt 

p1·ovisorisk beklädnadsstat för flottans stammanskap att gälb 

tillsvidare i stället för den i RM I B bil 2 intagna. 

Staten upptager de olika persedelslag och antal av de

samma, varav en fullständig beklädnad skall bestå för furirer, 

korpraler och meniga tillhörande däcks- och ekonomiavdel

ningen samt hantverksavdelningen. I motsats till tidigare gäl

lande upptages i denna stat icke något årligt underhåll utan 

är i stället föreskrivet, att brukade persedlar få utbytas, ni1r 

verkligt behov på grund av förslitning eller skada föreligger. 

Reparationer och tvätt av utlämnade persedlar verkställes i 

regel genom kronans försorg och på dess bekostnad. Smärre 

reparationer är manskapet dock skyldigt att verkställa, var· 
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dd k ronan kostnadsfritt ställer behövliga materialier till för

fogande. 
Obligatorisk förvaring av vissa persedlar å rustkammare 

(1. stället) skall tillämpas endast, då vederbörande chef finner 

särsk ilda skäl föreligga för att så skall ske. 

Den, som befordrats till tmclerofficer eller högbåtsman 

kan mot ersättning efter värdering inlösa innehavda bekläd

nadspersedlar, vilka då bliva vederbörandes personliga egen

dom. 

KMF har medgivit (TS A: II nr 4 7/43) , att till marinlotta, 

som under krigstjänstgöring finnes vara i behov av skyelds

beklädnad må enligt förhandschefs (motsvarande chefs) b e

stäm mande och i mån av tillgång utlånas kappa, varvid i första 

hand blå KA-kappa av äldre modell skall användas. På päls. 

eller kappa, som utlånats till lotta, skall bäras för lottaorgani

sationen fastställd kapparmbindeL 

Nya yrkes- och utbildningsted·en för vämpliktiga vid 

flottan. 

Värnpliktiga, som uppflyttas till vpl 2. klass SJomän eller 

högre manskapsgrad skola jämlikt go nr 163/43 - TS B: I 

nr 6/43 - bära gradbeteckning, yrkesbeteckning och utbild

ningstecken av samma storlek och form som motsvarade per

sona lkategori av s tammen men av ljusblå färg i samma nyans 

som redgarnsbandeL 

Modell å arbetskavaj för officerare m fl. 

Genom go nr 217/43 - TS B: I nr 7/43- har fastställts 

modell å arbetskavaJ M/43 för off, uoff, flk och hbm vid fiol ·· 

lan samt personal vid mariningenjörs.-, m arinintendcntur- och 

l11arinläkarkårerna. 
Kavajen skall vara av blå bomulls- eller linneväv, en

kelradig med 5 .stora knappar, mjuk, låg fällkrage, y ttersydda 

bröst- och sidfickor med ficklock att knäppas med en väst

knapp, tvenne 1intag i ryggen ärmarna utan uppslag samt på 
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axlarna försedd med tränsar för axe lklaffar. Genom mo nr 
154/43 - TS B: II nr 15/43 - har bestämts, att kavajen må 
såsom tillålen persedel anskaffas frivilligt och användas me (] 
Ycdcrbörande befälhavares medgivande såsom arbetsdräk l, th 
om s tändigheterna påkalla bärandel av dylikt plagg. 

Bestämmelser rörande beklädnad m m för marinens ko 
detter och aspiranter å sjöoflicers-, marinintendents- och mn
riningenjörslinjerna samt reservlinjerna av motsuarande l.:ute
gorier hava utfärdats. genom. go nr 240/43 - TS B: I nr 8/-!B. 

I bestämmelserna stadgas, att kadett (aspirant) skall biira 
föreskriven uniform. Vederbörande befälhavare kan dock fiir 
varje särskilt fall anbefalla eller mctlgiva, att civil dräkl bii.res. 
Vid vistelse utom. riket av annan anledning än erhållen kom
mendering får kadett icke bära uniform utan därtill crhållel 
nådigt tillstånd. 

Vid 8ntagningcn tilldelas kadett (aspirant) beklädnad en
ligt fastställd beklädnadsstaL 

Vid tjänstgöring ombord är kadett, son1 för uppml.cndc 
av stadgad synskärpa måste använda glasögon, skyldig all bii
ra sådar\a med bågar atl fästas om öronen samt hava tvfl par 
sådana glasögon i resen·. 

Persedlarna och övriga tillbehör l-ill uniformen sl: ola i 
angivna fall vara av fastställda model ler. Yrkes~ och gradbe
teckningar, skola likaledes vara av fastställda modeller. 

Bestämmelserna angiva även sagda beteckningars utseen
de och sammansättning. 

Genom mo nr 24 7/43 - TS B: II nr 24/43 - h a va kliid
~;elbeslämmels.cr ulnirdats för här ifrågavarande kadetter m fl. 
I bestämmelserna finnas föreskrifter om den beklätinad och 
övrig utrustning utöver fastställd beklädnads- och utrustn ings
stat, som skall innehavas av varje ka elett och aspirant , om 
tillålna persedlar samt om klädseltavlor för kadetter och :l.spi
ranlcr. 

Emblem har fastställts för stabsredaktörer vid marinen, 
go nr 257 /43 - TS B: I nr 9/4i3. 
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Genom go nr 375- TS A: I nr 1-t/-!:3 - hava föreskrifter 
utfärdats beträffande uniform 111/42 med tillbehör m m för 
kustartil leriet. 

Generalordern 1innehållcr förteckning över fastställda mo
deller till unifonn ?1'1/42, beskrivning å modeller m m , bestäm
melser om bärandel av uniformen m m. Genom mo nr 124/4:~ 
_ TS B: II nr 14/4i3 -hava bestämmelser utfärdats för ny
uniformeringens genomförande i yad avser manskap, som 
jälv har att ombesörja sin uniformsutruslning. 

Jämlikt go nr 410 - TS B: I nr 16/43 - ~kola marinens 
underoffiicerare och Yederlikar till sabel bära gu!dportepe, 
dock att elen, som för närvarande innehar silnrportepe, tills 
vidare får bära denna. 

Fältutmstningslista fö r personal , utrust ad m ed uniform 
l\I/42, har fastställts genom go nr -±13 - TS B: I nr 16/43. 

Skoltecl.:en j'ör nwnskap vid )'lottan. 

I go nr 661 /-!3 - TS B: I nr 26/43 - haYa utfätda is br
slämmels,cr rörande E.kolteckcn för manskap vid fl ottan, inne
hå ll ande bl a all manskap (utom fik vid slammen), som un 
dergår eller undergatt utbildning till officer eller underoffi cer, 
skall på vänstra överännen av plagg, på vilket yrkesbeteck
ning med eller ulan utbildningstecken a nbringas, bära skol
teck en. Delta tecken utgöres av ett gult och blåU flätat red 
garn ssnöre av samma längd som utbildningstecknC' n. skol
tecknet s.kall anbringas under yrkesbeteckningen samt i förc
kommande fall 5 mm ovanför del översta utbildningstccknc l. 

Tidigare föreskrifter om bära nde a,- distinklionsteckeP 
(studentsnöre) skall ej vidare tiWi.mpa." .. 

Dessa bestämmcl~.cr skola vara genom f'l}rda f i) re den 1 
januari l 9-14. (TS B: Il nr 38/-13. ) 

Jämlikt mo nr 497 /-±3 - TS B: II nr 39/43 - skola upp
muntringstecken fr o m den l januari 1944 icke vida re bäras . 

Genom. go nr 709/43 - TS B: I nr 28/4:-3 - h ar ändrin~ 
Vidtagits i RM l A 163 § m om 2, innebärande att arbetsskjortu 
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får ombord användas till arbetsdräkt av flk och hbm vid sam t

liga yrkesgrenar jämväl å andra fartyg än torpedfartyg och 

vb. Vidare medgives även högbåtsman att arwända expedi

tionslwvaj. Slutligen medgives allt manskap att använda 

kappa av gabardin (tidigare tillåtet plagg enelast för flk och 

hbm). 

Genom go nr 82()/43 - TS B: I nr 38/43 - har person:1l 

i marinens reserver meddelats befrielse f1rån skyldig het att 

innehava sabel med portepe med därtill hörande koppel eller 

livrem med bärrem av äldre modell för KA. 

Yrkesbeteckningar m m för J!ör01rdnade unclero flic erare ou 

2 . gr och högbåtsmän. 

Jämlikt go nr 853 - TS B: I nr 39/43 - skola värn

pliktiga, som förordnas eller konstitueras till uo 2. gr, till s 

vidare bära yrkesemblem av metall samt mössmärke i likhe t 

med flaggkoq)Tal vid flottan, dock med silverankare. 

Högbåtsmän skola fr o m. 1 januari 1944 ha va m össmärke 

i likhet ,med för flk fastställd modell - med iakttagande :w 

att ankaret för förordnade högbåtsmän skall vara av silver. 

Genom go nr 864/43 hava ändrade föreskrifter utfärdals 

beträffande unifmm m m föi· sjövärnskårens pel·sonal. - TS 

B: I nr 40/43 - samt genom go nr 865/43 fastställts modeller 

å gradbeteckning och kåremblem för underofficer av 2. gr. vid 

sjövärnskåren - TS B: I nr 41/43. 

Genom mo nr 91 /43 - TS B: II nr 12/43 - har föreskri 

vi ts, att tidigare fastställd yrkesbeteckning för signalmatros 

skall fr o m den 1 juli 1943 beteckna svepmatros, att yrkes 

beteckning för signalmatros från samma tid skall utgöras av 

två korslagda flaggor utan bokstav i övre vinkeln. 

Marinpolispersonalen har erhållit ändrad tjänstebeteck

ning m m. Jämlikt mo nr 156/43 - TS B: II nr 16/43 -

skall krigspolisman i militär-, tull- eller polisuniform p<"t 

vänstra överärmen på livplagg (överplagg) bära armbindel av 

- 507-

Jl1örkblå ! t ylletyg med ordet »lVlarinpolis » broderat på bin

deln. Därjämte skall under fullgörande :w polistjänst anläg

gas pol,iscmblem, som ~kall bäras synligt allenast under tjän

steutövningen. Det skall vara anbringat p[t livplaggets (över

plaggets) Yänstra bröstficka eller motsvarande plats. 

Å armbindeln för chef för marinstabens krigspolisdetalj , 

marinpolischef, marinpoliskommissarie och marinpolisöver

konstapel skall dessutom anbringas en eklövsgalon i svart och 

guld å ömse sidor om namnet av olika bredel för resp grader. 

Den förstnämnde bär clessulom en i guld broderad krona över 

namnet. 

Marinpolissyster bär samma tjänstebeteckning som marin

poliskonstapel. 

Genom mo nr 539- TS B: II n :r H /43- har fastställts 

Jdrottsklr'idsel för j'lottccns sjömcmsskola. 

XI. Inkvartering. 

Genom kbr den 23 februari 1940 och den 31 december 

1942 h ade Kungl. Maj: t utfärdat bes! ämmclser angående in-

1wartcring under krigstjänstgöring. Då oklarhet varit rådan· 

de beträffande rätten till inkvarteringsersättning till viss vpl

p2rsonal, hade chefen för försvarsstaben hemställt om klar

görande bestämmelser, och har Kungl. Maj :t genom brev den 

19 n ovember 1943 - TS A: II nr 38/43 - utfärdat nya för-c

skrifter angående inkvartering und er krigstjänstgöring. 

Enligt dessa bestämmelser äger såsom regel envar, å vil

ken KAH. är tillämpligt, å tjänstgöl'ingsorten eller vid färd el

ler förrätlning med trupp å tnjuta fri inkvar tering eller för

läggning. I vissa fall kan i stället utgå inkvarteringscr,,ättning . 

Från denna huvudregel är emellertid undanlagen sådan 

fast anställd pe rsonal, som i fredstid icke åtnjuter fri inkvar

tering och som uneler krigs-tjänstgöringen kan bibehålla sitt 
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vanliga kvarter. Till denna kategori räknas även fast anstiill t 
manskap, som uppbär hyres- och ortstillägg eller ersätLniw' 
för inkvartering. "' 

Vederbörande befälhavare åligger att ombesörja rinknn
tering eller förläggning av honom underställd personal, 50111 

är därtill berättigad. 

Personalen kan ä ven medgivas, att utan särskild ers~i tt
ning själv sörja för sin inkvartering under förutsättning al t 
tjänstens utövande icke menligt påverkas därav. 

P å grund av bristande förläggningsutrymme och med 
hänsyn till uppkommande kostnader för inkvartering genom 
kronans försorg kan befälhavare hänvisa underställd persona l 
att själv ombesörja sin inkvartering mot erhållande av inkvar
teringsersättning, som . utgår enligt särskilda grunder. 

XII. Utredning,. 

KMF har föreskrivit - TS A: II nr 27/43 - att samtl iga 
marina myndigheter skola anskaffa erforderligt tågvirke fdn 
repslagareverkstaden vid Karlskrona örlogsvarv. .Anskaffning 
i fria mRrknaden får icke göras annat än i undantgsfall och 
efter m arinförvaltningens hörande. 

Genom mo nr 155/43 - TS B: II nr 17/43 - hava utHir
dats b estämmelser angående användning av flytande drivme
del m m vid marinen. 

Bestämmelserna, som taga sikte på att åstadkomma största 
möjliga besparing med l::~ndets tillgångar av flytande drivme
del, innehålla anvisningar ifråga om huru transporter skola 
anordnas, vilka transportsätt, som i olika fall få utnyttjas, 
handläggningen av ärenden, som rinnebära förbrukning av 
flytande drivmedel, medgiven förbrukning av flytande driv
Inedel och smörjmedel. 
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XIII. l nventarier. 
f{ontorsznöbler . 

Genom cirkulär till statsmyndigheterna SF nr 781 /43 har 
J{ ung l. Maj :t bemyndigat byggnadsstyrelsen att, i den utsträck
ning styrelsen finner påkallad, fastställa standordtyper för kon
torsmöbler för användning inom statliga ämbetsverk och in
stitu tioner. Myndighet får icke utan tillstånd av byggnadssty
relsen upphandla möbler, som avvika från fastställd standard
typ, där sådan finnes fastställd och anskaffning icke kan ske 
från annan statsmyndighet. 

Upphandlande myndighet är skyldig att till byggnadssty
relsen översända uppgift om antal och typ av upphandlade 
möbler ävensom uppgift om leveran tör och erlagda priser. 

s tatsmyndigheterna anbefallas i kungörelsen att i möjli
gaste mån begränsa sin 1inventarieanskaffning med hänsyn till 
det överskott av inventarier, som kan förväntRs komma att 
uppstå i samband med en framdeles avveckling av krisför
valtningen. 

Jämlikt KMF skrivelse den 27 oktober 1943 - TS A: II 
n:r 42/43 - få möbler och inventarier för expeditioner nt m 
icke tillverkas vid örlogsvarv, annan marinens verkstadsan
läggning eller vid >>Kasernslöjd>>, därest motsvarande standard
varor stå att erhålla i handeln. 

Ägan d e rättsmär Im i ng. 

I anslutning till av ÖB den 10 juli 1942 meddelade be
stämmelser angående märkning au försvarsväsendet tillhörcm
de materiel (TS C: II nr 31/42) har Kl\1F utfärdat föreskrifter 
och anvisningar för äganderättsmärkning av marinens ma
teriel. 

Såsom huvudregel gäller, att marinens materiel skall mär
kas med fastställd beteckning av tre kronor. Härifrån är dock 
Undantagen sådan materiel, vars värde är alltför ringa för att 
Inotivera kostnaderna för märkningen, materiel av så ringa 
storlek eller av sådan beskaffenhet, att märkningen svårligen 
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kan anbringas, ej heller materiel, å vilken märkningen icke 
kan anbringas uta n risk för a tt användba1·h eten försämras 
:;amt slutligen sådan m:-~l c rie l , vars utseende tyd li gen angiYer, 
att den är krigsmateriel. 

Ytterli gare märkning u L över äganderättsmärkningen lll~t 

anbringas enligt vederbörande lokalförvaltnings beprövamle. 

Vid nybeställning av mate riel skall i avtale t föreskrivas, 
att märkning skall ombesörjas av vederbörande leverantör. 

Vid kassation och försäljning av persedlar skall an~ingcn 
.i:igenderättsmärket avlägsnas eller ock kassationsmärke, utgö
rande bokstaven K inom en ring, anbringas tvärs över ägan. 
derättsmärk e t. 

XIY. Byggnader och markområden. 

Genom SF nr 394/43 h a r antagits lag angående fort sa ll 
o·i lti<>het till och med den 30 J·nni 1944 av lagen den 24 mars 
b o 
] 942 (6F nr 128/42) om förbud mot bebyggelse till hinder lär 
fö-rsvaret. 

Lag har elen 30 juni 1943 (SF nr 458) antagits om in
skriinkning med hch1syn till försvar et i rätten att avverJ.,:a skofJ. 

Enligl denna Jag ~iger läns st~1relse rält att, när s.å erford
ras med hänsyn till försvare t, Jneddela förbud mot aU skog 
utan skogsvårdsstyrelsens lills t[md avverkas inom. omdulc, 
som Jäns.~tyrelsen bes tämmer. Sådant förbud k an ej gälla 
kronan ti llhörig skogsmark, som förvaltas av domänstyrelsen. 

Trots utEinlat förbud av länss tyrelse kan dock skogs
vårelsstyrelsen lämna tillstånd ti ll avverkning, om dylik kan 
ske ulan Yäsentligt men för försvaret. Innan skogsvårdss ty
relsen lämnar tillstånd till avverkning, skall i fall av tvcl,an 
yttrande inhämtas av m yndighet, som Konungen bestämm_~' r. 
Meddelat till stånd till avverkning kan återkallas., när skä l dar

till fördinnes. 
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Den , som i strid mot länsstyrelsens förbud avverkar skog 
utan sk ogsvårdsstyrelsens tillstånd eller bryter mot av s ty
relsen utfä rdade föreskrifter i samband med tillåten avverk
ning, s traffas med dagsböter. Det avverkade virket tages dess
utom i beslag och dömes förbrutet. 

L agen trädde i kraft elen l juli 1943 och gälLer t o m den 
30 juni 1944. 

Med s töd av denna lag har Kungl. Maj:t genom kungörel
se SF nr 545/43 lämnat vissa föreskrifter angående tillämp
ningen av lagen , av vilka bl a framgår , alt länsstyrelse vid 
prövning av fråga om meddelande av förbud för avverkning 
skall samråda m ed Chefen för försvarsstaben. Framställning 
{)Jll m eddelande av sådant förbud kan göras av sagde chef, an-
11an m ili tär befälhavare eller militär förvaltningsmyndighet. 

Unel errättelse om utfärdat förbud skall lämnas ägaren av 
:skogsmark , som omfattas av förbudet , skogsvårdsstyrelsen och 
vederbörande kristidss tyrelse. 

Chefen för försvarsstaben äger föra talan mot beslut, som 
i hithörande frågor meddelats av länss tyrelse, skogsvårdssty
Telse eller skogsstyrelse. 

XY. Manskapskassor och marketenter ier. 

P ostgirokonton för marketenterier . 

Tidigare 1i san1band med införandet av marinpostbeteck
llingar m eddelat förbud för m a rketenterier att begagna post
_girok onlon har upphävts av KMF (TS A: II nr 13/43). Dylika 
k onton får numera begagnas undel' b eteckningen »Marketente
riet, Marinpost 0000 >> . Framställningar om öppnande av så
·dant k on to prövas av marinförvaltningen. 

KMF har den 16 oktober 1943 - TS A: II nr 42/43 -
·utfärdat >> Föreskrifter och anvisningar Aör tillfällig marketen 
terirörelse vid marinens fö rläggningar i land >>. 

T idskrift i Sjöväsenclet. 34 
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XVI. Hälso- och sjukvård . 

Genom kbr den 4 juni 1943 - TS A: I nr 24/43 - hut 
KMF €rhållit tillstånd att längst intill den 1 juli 1944 låta fi ir_ 

anstalta om blodgruppsbestämning på frivillighetens väg be

träffande den vid marinen tjänstgörande personalen - iivl'n 

värnpliktiga och s k marinlottor - enligt närmare a11\' is. 

ningar av marinöverläkaren rörande utförandet av hlod . 

gruppsbes Lämningen. 
Genom kb r den 24 september 1943 - TS A: I nr 34/-!:3 _ 

har 'intill den 1 juli 1944 förordnats en särskild tanclvånlsin

spektör vid försvarsväsendet. 

KMF har medgivit, att vid samtliga örlogsstationer och 

kustartilleriregementen (motsvarande) må upprätlas kontrakt 
med psgkiGtrisk expert för specialunders.ökningar och vid 

andra tillfällen, när behov föreligger för undersökningar a v 

sinnesbeskaffenhet hos personalen. (TS A: II nr 4/43.) 

Utöver tidigare utfärdade bestämmelser rörande rek visi

tion au glasögon (TS A: II nr 9/41) har KMF meddelat yt lcr 

ligare a~visningar, innefattande att under fredstid för tjänsten 

erforderliga glasögon utlämnas endast till manskapet. Unde r 

nu pågående förstärkt fönvarsberedskap utlämnas dock glas

ögon från glasögondepån till all marinens personal, allt -;å 

även till officerare, underofficerare, sköterskor m fl. (TS A: 

II nr 8/43). 

Med stöd av kbr den 18 december 1942 har verksti1ll ts 

revidering och utökning au försvarsväsendets läkemeclelsutmst

ning. Marinöverläkaren har i anslutning härtill efter bemyn

digande av marinförvaltningen fastställt ng läl.:emeclelsutmst

ning för marinen, vars innehåll meddelats lokalmyndighetcrn;l 

i översända förteckningar - >> listor». Beställning av läkemc

del får i regel göras endast hos cheferna för resp marindistr ik ts 

sjukvårdsförvaltningar - inom MDÖ hos chefen för sjuk

vårdsförvaltningen vid MDV - och 'inom MDG hos krigssjuk

huset i Lärbra och centrala läkemedelsförrådet i T'ingstäde. E n-
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dast i brådskande fall fa läkemedel beställas direkt från mil i
tärap oteket ell er civilapo tek. (TS A: II nr 13}43). 

KMF har den 14 maj 1943 - TS A: II nr 17/43 - utfär
da t föreskrifter angående tandvård åt personal vid marinen 
under krigstjänstgöring . 

Enli gt dessa föreskr ifter får för tjänstccluglighc:tcns vid

makthållande erforderlig tandvård beredas personalen vid ma

rinen, å vi lken krigssjukvårdsreglementet (SF nr 757 /39) är 

tillämpligt, vid dc av marinen anordnade tandpoliklinikerna. 

Rätten till tandvård tillkommer under krigs.tjänstgöring sålun
da även officerare och underofficerare .samt vederlikar. 

Tandvården skall avse sanering av munhålan, att för

bättra eller atl återställa tuggförmågan hos vederbörande ge

nom kirurgisk, konserverande eller protetisk behandling -

allt i den mån personal och tanclvårdsutrustll'ing vid tandpoli
klinikerna stå 1ill förfogande. 

För behandling vid poliklinik skall patient av vederböran
de förbandsläkare utrustas med remisshandling-tandkort - 
och ev även tidkort. 

Kan oundgängNgen nödvändig tandvård icke inom rimlig 

tid erhållas genom tandläkare vid truppförband elle1· vid mi

litär tandpoliklinik, äger vederbörande läkare hänvisa patient 

till folk tandpoliklinik eller till närmast boende civil tand

läkare. Behandling får i dylikt fall ej på!börjas, förrän veder

börande myndighet prövat och godkänt för behandlingen in

fordrat kostnadsförslag. Värnpliktig, som vid militärtjänst

göringens upphörande icke avslutat påbörjad behandling Yid 

lllilitä r tanclpoliklinik, .skall skriftligen hänvisas till fortsatt be

han dling vid annan militär tandpoliklinik, folktandpoliklinik 

eller hos emkild tandläkare till billigaste kostnad för stats
verket. 

Även civila patienter få undantagsvis mottagas till be

han dling vid militär tandpoliklinik av akuta tandbesvär mot 

ersättn ing enligt folktandvårdstaxa. 
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Den behandling, som lämnas på sta tsverkets bekost nad, 

avser a) kirurgisk behandling - extraktioner, b) k onserv<:. 

rande behandling - fyllningar och rotfyllningar - samt c) 

protetisk behandling - i regel avseende löstagbara kaut schuk

proteser. Guld- och porslinsproteser - guldinlägg, guldkronor. 

s tifttänder, jacketkronor samt broar - få utföras vid styrk t 

olycksfall i tjänsten . Dock må även i andra fall insättnin g av 

stifttänder äga rum. 

Med stöd av bestämmelserna i kb r den 19 december l \l-l l 

- TS A: I nr 35/41 - ang sjukvård åt värnpliktig under m i

litärtjänstgöring i fredstid m m samt kbr den 10 maj 19-lO --

TS A: I nr 17/40 - nngående tjänsteläkare vid försvar sv••r 

ket har KVIF meddelat bestämmelser om öppen speciolistu(i rd 

åt värnpliktig m fl vid marinen (TS A: II nr 32/43). 

För erhållande av specialistvård skall värnpliktig genom 

utställd remiss av vederbörande marinläkare eller tjänsteläk.t

re hänvisas till marinens ögonläkare, till läkare vid garnisons 

sjukhus eller till poliklinik vid allmänt sjukhus, till läkarmot

tagning .för öppen sjukvård enligt lagen om vissa av landsling 

eller kommun drivna sjukhus elen 20 december 1940, till tu 

berkulosdispensär eller till överläkare vid sinnessjukhus . 

Kan vård icke erhållas genom remiss på ovannämnt siitt, 

skall sådan vård lämnas av enskild specialist. Om ej centra l 

förvallningsmyndighet anvisar särskild läkare, m å chef med 

egen sjukvårdsförvallning träffa avtal med lämplig specialls l 

om lämnande av vård på för statsverket billigaste sätt. sa
dan chef skall överenskomma med läkaren om lämpliga mol

tagnings ticler m m, varom underställda chefer skola m edclel :1s . 

Ersättning för vård Yid poliklinikerna utgår enligt gäng· 

se lägsta taxa samt till specialist med belopp, som kan h nYa 

överenskommits med denne. 

I tillämpliga delar skola dessa bes tämmelser gälla även 

beträffande personalen, å vilken militära avlöningsreglemen

tet, militära ickeordinariereglem en tet och manskapsavlöni ngs

reglemente t är t i !lämpligt ävensom b eträffande '' anodist er ' · 
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Angående specialistudrd åt personell uid marinen uneler 

ktigstjänstgörin[t har I01F i skrivelse den 12 augusti 1943 -

TS A: II nr 32/43 - förklarat, att beträffande personal, å 

vilken krigssjukvårdsreglementet (SF nr 757/39) är tillämpligt, 

skall gälla vad om elylik vård är stadgat i vederbörliga freds

avlöningsreglementen samt i ämbetsverkets ovan relaterade 

bestämmelser angående öppen specialistvård åt vpl m fl vid 

marinen. 

Avpollettering au personal från fartyg eller avkommen

clering från andra förband , där epidemiska sjukdomar inträf

fat, fåT icke utan vederbörande läkares hörande ske under fö

reski·iven isoleringsperiod - TS B: II nr 3/43. 

XYII. Transportväsendet. 

ReJ,:uisition (frivillig förhyrning) au motorfOirdon. 

KMF har föreskrivit, att då vid depå behov föreligger att 

u tök a motorfordonsbeståndet genom rekvisition eller frivillig 

förh yrning, detta skall ske genom anlitande av i depåuttag

ningsregistret upptagna fordon. Endast då särskilda skäl fö

religga, mrt efter inhämtande av militärregistrets medgivand e 

andra molorfordon rekvireras eller förhyras. (TS A: II nr 

20/43). 

Militära besiktningsmän för ld·igsnwldeil'S motorfordon. 

Genom go nr 152 - TS B : I nr 5/43 - hava bestämmel

ser u tfärdats beträffande tillsättande a v militära besiktnings. 

lllän för krig•m1akten tillhöriga motorfordon. 

Besiktningsmän Villsättas för en period av 2 år med bör

jan elen l januari 1943, vid Blekinge, Slockholms, Gotlanels och 

Göteborgs kustartilleriförsntr. F6rslag om förordnande av 

dessa besiktningsmän aYgives av Chefen för 1narinen till Kungl. 

Maj:t. Såsom besiktningsmän skola föreslås lämpliga offi

cerare eller mariningenjörer, vilka tjänstgöra vid resp kustar-
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liBeriförsvar och vi lka uppfylla i särskild instruktion (S F' n r 

564/36) för bes.iklning~män för motorfordon stadgade for(j _ 

ringar. 

Bilbesiktningsmännen hava befogenhet alt verkställa i 

motorfordonsförordningen - SFS nr 561/36 - jämte därti ll 

hörande författningar stadgade förrättningar: den vid Rle

kinge och Göteborgs kustartilleriförsvar förordnade bes i k L

ningsmannen inom Sydkustens resp Västkustens marindi str ik t, 

de övriga inom resp Stockholms och Gotlands kustartillerfiir 

svar. Förekommande besiktningar beträffande marinförvall

l1'ingens bilar verkställas av besiktningsman från armeförva 11 . 

ningen samt beträffande bilar tillhörande övriga marin(•m 

myndigheter i Stockholm samt sjökrigsskolan av besiktnings

man, förordnad vid signalregementet. 

Numrering av militärbiljetter. 

Chefen för marinen har föreskrivit, att för underlätta nd t> 

av utredningar angående missbruk ifråga om. användning av 

militärbiljetter blanketter för bes.tällning av och biljetter fö r 

resor m m skola v1id nytryckning förses med seriebeteckni ng 

och löpande numrering. Kontroll skall utövas över t ill vil ka 

myndigheter och förband blanketterna utlämnas, ävensom a v 

blanketternas förvaring. 

Rationaliserin(l och begränsning å motorfordonstrafik en . 

För att begränsa den löpande förbrukningen av däck oeh 

slangar för motorfordonsmaterielen hava synnerligen restr ik

tiva bestämmelser utfärdats genom mo nr 570/43 (TS B : Jf 

llL" 46/43). 

I sådant syfte har anbefallts upprättandet av transport · 

centraler inom de olika marindistrikten m fl , vilkas chefer -· 

transpor tchefer - ha va till uppgift att rationalisera mo tor

fordonstrafiiken genom utnyttjande centralt av alla marin di · 

slrikten tillhörande bilar m ed undantag av vissa fordon fiir 

specialändamål såsom hilar för körutbildning, bilar ingående 

-517-

i rörliga kustartillel'iförband , ambulans- , brand-, verkstads

och \radiobilar·. Transportcheflerna , skola intimt samar<beta 

med varandra samt med inom den civila trafiken oruaniserade 

läns- och las-tbi lscentraler för att 'i möjligaste mån ~1edbringa 
transporternas antal och antalet returtomkörningar. 

För begränsning av motorfordonstrafiken gäller som all

män regel att transport med motorfordon icke får äga rum, 

om andra transportmedel slå till buds, även om transportticler 

m m därigenom skulle bliva längre eller ändring av arbetsti

der eller program skulle bliva erforderlig. Personaltranspor ter 

med motorfordon äro vidare förlbjudna inom ett område av 

8 km från vederbörlig transportcentraL 

De anbefallda begränsningarna i användandet av militära 

fordon få r icke medföra ett ökat utnyttjande av den civila 

lastbils trafiken. 

Om så är möjligt skall övergång till transport med hästar 

eller båtar genomföras samt traktorer och släpvagnar i större 

utsträckl1'ing utnyttjas. 

Vidare skola, där så kan ske, vpl bilförare ersättas med 

civila förare. 

Slutligen anbefalles noggrann och ofta förekommande kon

troll av vårelen av motorfordonens ringutrustning samt viss 

hastighetsbegränsning vid framförandet av marinens motor

fordon med undantag av brand- och ambulansbilar. 

XVIII. Postväse,nde>t. 

Namnbesked'. 

Fr o m l augusti 1943 skola staber, förband, fartyg m fl , 

vilka äro tilldelade marinpostnummer och som självständigt 

avhämta sin post och .som icke permanent äro förlagda till 

samma adressort, använda s k namnbesked, avsedda att vid 

anfordran uppvisas på postanstalt, när post avhämtas, även

som när fullmakt och b ;;vittningsuppgift lämnas. 

Namnbeskedet är försett med bestyrkande om vilka be

fattningshavare, som vid viss marinpost tjänstgöra såsom chef, 

l'esp redogörare samt deras namnteckningar bevittnade. 



-- 518 -

Avsikten med namnbesked är att unelerlätta pos.texpedie_ 
ringen i de fall, då tveksamhet råder, huruvida underskri f t 
som skall tecknas av chef eller redogöi·are, verkställts av he~ 
hörig person. 

XIX. Ransoneri ngsföreskrifter. 

I anslutning till kungörelsen angående reglering a v fi ir
säljningen och förbrukningen av brännbara vätskor (SF nr 
873/42) har KMF den 28 april 1943 utfärdat föreskrifter an
gående inköpskort och inköpslicenser för flytande bränslen 
(TS A: II nr 14/43). Föreskrifterna innehålla bestämmelser 
angående beställning, tillhandahållande och redovisning av in
köpskort för bensin, bentyl och motyl samt av inköpslicenser 
för övriga bränslen: motorsprit, motor- och pannbränn olja 
samt lys- och motorfotogen. 

Statens Livsmedelskommission har genom cirkulär nr 14 75 
utfärdat nya bestämmelser angående inköspkort för remsane
rade v'aror till personal vid försvw·sväsendet 111 m. 

Bestämmelserna innehålla föreskrifter om inskränkning i 
rätten för personal, som åtnjuter eller inköper portion av kro
nan, att begagna personkort och inköpskort, om kortens fl Y

lämnande och omhändertagande, om tilldelning av raballknr t 
under militärtjänstgöring, om tilldelning av särskilda militiira 
inköpskort samt utlämnande och redovisning av desamma. Vi
dare meddelas föreskrifter om inköp av ransonerade varor för 
försvarsväsendets behov, om tilldelning av dylika varor till mi
litära mässar (gunrum) , marketenterier o dyl samt till p cn o
nal, som åtnjuter kvartersförplägnad samt om servering och 
för försäljning från marketenterier. 

I anslutning till dessa bestämmelser har KMF elen 20 sep
tember 1943 - TS A: II nr 35/43 - utfärdat särskilda före
skrifter, bl a ~nnebärandc att såsom personal i försvarsväsen
dets tjänst jämväl skall räknas även annan civil personal ~i n 
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vid försvarsväsendet ans tälld, som mot kontant ersättning ut
tager hel portion. Vidare föreskrives alt depåchef skall ut
färda närmare föreskrifter, varest officerare, underoffic.eraTe 
och civil personal skola avlämna sina person- och inköpskm·t, 
samt att vid inventering av militära inköpskort inventerings
protokoll skall uprättas m m. 

Framställning om undantag från cirkulärets bestämmelser 
skall göras hos livsmedelskommissionen genom militärassis
tenten . 

För inköpskortens handhavande kan civil personal få an
ställas efter medgivande av marinförvaltningen. 

XX. Krigslagstiftning .. 

Lagen om krigsdomstolar och rättegångar därstädes. 

Genom lag elen 30 juni 1943, SF nr 469, har förordnats 
om ändrad lydelse av 9 § lagen den 23 oktober 1914 (SF nr 
325/14) om krigsdomstolar och rättegången därstädes. 

Ändringen ifråga utgör ett tillägg till sagda § med inne
håll, att i det fall avdelning av krigsmakten förordnats att 
lyda under viss regements- eller stationskrigsrätt, Konungen 
äger föreskriva, att officerare och underofficerare med erfa
renhet rörande tjänsten vid avdelningen skola utses att inträ
da som ledamöter i rätten, då mål eller ärende från avdel
ningen förekommer , eller att vara ställföreträdare för sådana 
ledamöter. 

M i litära bestmffnings förOirdningen. 

Genom kungörelse - SF nr 89/43 - har förordnats om 
ändrad lydelse av 39 § av militära bestraffningsförordningen 
(SF nr 524/15), innebärande att rätt att tilldela tillrättavis 
ningar skall tillkomma jämväl sektionschef vid örlogsdepå. 

strafflag för krigsmakten. 

Genom go nr 277 - TS B: I nr 11/43 - har tillrcdtavis
ningsrätt Jämlikt 210 § i strafflagen för krigsmakten tillagts 
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befälhavare för skola eller truppavdelning, som avses JU[ 
lii A § 189. 

Diverse. 

I anslutning till den nya lagen 0111 vapenfria värnpli ktiga 
har anlagils en lag (SF nr 126/43) 0111 straff för förbr ytelse r 
•i tjäns ten av vissa vapenfria värnpliktiga, vilken lag äger till
Himpning å elylika värnpliktiga, i de fall då de icke jäml ik t 
.strafflag för krigsmakten lyda uneler sis.tnä111nda lag. 

Brott, so1n i lagen omförmäles - underlåtenhet atl in
s tälla sig till tjänstgöring, olovligt avvikande från tjän stgö
rings- eller vistelseort, olovligt undanhållande, vägra all al
lyda vederbörande befäls befallning, vårelslöshet eller försum
melse i fullgörande av tjänsteplikter - åtalas av allmän åkh 
gare. Åtal anhänggiggörcs, om brottet förövats i stad, vid sta
dens rådhusrätt m en, om rådhusrätt ej finnes. i staden ellrr 
brottet förövats på landet, vid närmaste rådhusrätt. 

För mindre förseelser i tjänsten må i stället såsom Li ll 
r~ittavisning användas varning, åläggande att förrätta han d
räckningsarbeten samt förbud alt vistas utom förläggnings
område. Genom kungörelse SF nr 127/43 har Kungl. Maj:t 
m ed stöd av ovansagda lag meddelat närmare föreskrifter an
gaencle meddelande av tillrättavisning för förseelScr i tjän st <.'n 
av vapcnfTia värnpliktiga. 

L:1gen och kungöreisen trädde i kraft den l april l 9 4:~. 

L'\.I. Andliga vården. 

Genom kbr elen 14 maj 1943 - TS A: I nr 15/43 - h ava 
utfärdats j'öresl.:rifter för militärpastorer att gälla i stället för 
genom khr elen 20 oktober 1939 fastställda föreskrifter. 

Militärpastor är omedelbart underställd chef för veder
börligt förband och har till allmän uppgift a tt omhändei'hava 
personalens själavård .samt stödja sådan verksamhet, so lll 
Jrämjar fosterlandskärlek, sedlighet, nykterhet, pliktkänsla 
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och god samhörighet bland personalen. Militärpastor åli gger 
särskilt att minst tYå gånger i månaden förrätta gudstjänst 
samt •i övrigt anordna och J.ccla frivilliga andaktsstunder och 
nattvardsgudstjänsten, att besöka sjuka, som tillhöra förban
det, och, om så befinnes lämpl igt , även i arrest intagna per·· 

50ner. Han skall träda i personlig förbindelse med persona
len för att främja den enskildes väl och religiösa gemenskap. 
Ban skall vidare å på order bestämd tid och plats ·hålla mot
tagning för personalen. Han ingår såsom medlem i förban
dets bildningsråd, i vars verksamhet han skall dellaga, samt 
skall i övrigt främja bildnings- och b iblioteksverksamheten 

vid förbandet. 

::\XII. Diverse. 

Rad i o anlägg ni ng ar. 

Med upphävande av seelan oktober 1916 gällande bestäm
melser rörande radiotelegrafanläggningar har Kungl. Maj :l i 
januari 1943 (SF nr 6/43) utfärdat nya bestämmelser rörand ~ 

dylika anläggningar. Beträffande radioanläggning för krigs
maktens behov, skall , därest anläggningen är av beskaHl'nhet, 
att uppgift om elensamma skall införas i de internationella r:l
diostationsförtcckningarna, anmälan av vederbörande militära 
myndighel göras till telegrafstyrelscn, innan anläggningen ta

ges i bruk för allmän korr<'spondens. 

Angående trämunande örlogsfartygs och militära luftlur
tygs tillträde i }'red till svenskt territorium. 

Genom kungörelse (SF nr 34/43) har Kungl. Niaj:t för
ordnat om ändrad lydelse av viss del av tidi gare gällande kun
görelse (SF nr 467/25) angående främmande örlogsfartygs 
l1l m tillträde i fred till svenskt territorium, innebärande att, 
däres t icke på diplomatisk väg annat medgivande utverkats , 
högst tre örlogsfartyg, tillhörande samma makt, må samtidigt 
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uppehålla sig i svenskt inre territorialvallen inom ett och s,t111_ 

ma marindistrikt. 

Allmänna j'örfogcmcl'elagen. 

Genom lag och kungl. förrordning elen 17 juni Hl-± ;~ (SF 
nr 403/404) har förordnats om fortsatt giltighet till och med 
den 30 juni 1944 av resp allmänna förfogandelagen SF nr 
293/39) och allmänna förfogandeförordningen (SF nr 61 :3/:3\l). 

Med 1944 års ingång hava ytterligare två permanenta or. 
gan tillförts statliga förvaltningen, nämligen 

Statens sakrevision och statens organisationsnämnd. 

Enligt instruktionen för statens sakrevision (SF nr \);l{)) 
åNgger det revisionen alt ur allmänt ekonomiska synpunkter 
granska statlig och statsunderstödd verksamhet i den mån icke 
Kungl. Maj:t särskilt förordnar, att visst förvaltningsom ritcle 
ska ll u,ndantagas från sakrevisionens granskning. Revisionen 
skall öva tillsyn över att den verksamhet, som faller under re
visionens granskning, anordnas på ett ändamålsenligt, plan
mässigt och sparsamt sätt. Den skall bl a tills.e, alt stal ens 
inkomster inflyta, utan alt onödiga kostnader förorsakas sta h 
verket, att skäligt vederlag erhålles fö r av staten tillh anel a
hållna prestationer, att, där myndighet bedriver upphandling, 
tillverkning, försäljning eller ekonomisk verksamhet i övr ig t, 
affärsmässiga grunder bliva tillämpade samt alt granskade 
myndigheters organisation är den lämpligaste för arbetsupp
gifternas. utförande. Möj liga b(•sparingar skola genomföras sii 
skyndsamt förhållandena medgiva. 

sakrevisionen skall sann-åda med statens organisations
nämnd i frågor , som beröra nämndens verksamhetsområde. 

Sakrevisionens. styrelse utgöres av en ordförande, tillik;1 
chef för revisionen, samt det antal övr'iga ledamöter Kungl. 
Maj:t bestämmer. Såsom ledare för det dagliga a rbetet inoll1 
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revisionen förordnar Kungl. Maj:t en kanslichef och en byrå
chef. Övrig för verksamheten erfo rderlig personal antages :w 
sakrevision en. 

Statens organisationsnämnd å li gger enligt den för nämn
den utfärd ade instruktionen, - SF nr 931/43 - att planlägga 
och i samverkan med vedei'börancle verk utföra organisations
undersökningar inom statliga förvallningsgrcnar , att anordna 
utbildning av dellagare 'l sådana undersökningar samt att, i 
den mån så kan ,.ke utan åsidosältande av nämnda arbets·· 
uppgifter, tillhandagå stalsmyndigheterna med råd och upp
lysningar i frågor , som. falla inom nämndens verks-amhetsom
råde. Vidare åli gger det organisationsnämnelen att, i den om
fattning och i den ordning, varom nämnden överenskommer 
med stalens sakrcvision, samråda med revisionen i fråga om 
planläggning av organisationsundersökningar ävensom hålla 
revi sionen unelerrättad om fortgången a v nämnelens verksam· 
het i övrigt. 

Liksom sakrevisionen består organisa ti onsnämnelen av en 
crdförande och det antal övriga ledamöter, som. Kungl. Maj :t 
bestämmer. Kungl. Maj:t utser även en kanslichef såsom le
dare för nämndens dagliga arbete. Övrig för verksamheten 
erforderlig personal antages av nämnden själv. 

An.miilan om stöld och j'örskingring. 

KMF har föreskrivit, att, då anledning till antagande fin
nes, att stöld eller förskingring av kronans egendom förc
kommit vid lokalförvallning och kronan därigenom kan be
räknas tillskyndas avsevärd förlust eller skada eller om sär
skilda å tgärder äro påkallade till förebyggande av ett upprc
}::·andc, det skall åligga förvaltningsmyndigheterna att oför
dröjligen underrätta marinförvallningen om det inträffade 
(TS A: II nr 48/43) . 

F örsuorets bostadsanskaffningsnämnd. 

Genom SF nr 230/43 har utfärdats instruktion för försva
Pets bostodsanskaf j'ningsnämnd. 
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Denna nämnd har till uppgift al t handhava bostadsan. 

skaffning för försva rets personal samt att ombesörja vis s. dii.r. 

m ed sammanhängande fastighetsförvaltning. 

Enligt instruktionen skall nämnden för sådant ändamat 

hålla sig underrättad om möjligheterna för försvarets pcnonat 

<inom olika delar av riket att erhålla bostäder, att bcclriYa stu. 

clicr rörande lämpliga och ekonomiska byggnadstyper och kon. 

struktioner m m, alt verka för att förefintligt bosladsbehov 

tillgodoses genom kommunala myndigheters föranstaltande el

ler genom enskild företagsamhet, a tt själv projektera och 1~ 

ta utföra erforderl iga bostäder, om så på grund av r ådande 

törhålland en skulle bliva erforderlig t, att för staten s räkning 

förvalta vissa uppförda bostadshus i Såtcnäs och Karlsborg 

samt i elen mån så befinnes ur statens. synpunkt ändamålsen

ligt vidtaga å tgärder för dessa fasl'igheters överförande i m 

skild ägo. 

Nämnden skall has KungL :viaj:t göra dc framställnin ga r, 

som av förhållandena påkallas. 

Nämnden skall vidare i sin verksamhet samråda med YC 

dcrbörånclc myndigheter och personalorganisationer samt ägl' l' 

att av verk och myndigheter erhålla de upplysningar och det 

bi träde, som erfordras för dess verksamhet. 

F örsvarets f ors k ni ng s nämnd. 

En särskild nämnd - fö·rsvarets forskningsnämnd - har 

enligt beslut av KungL Maj:t tillsalts med uppgift att ver].;: a 

för att, intill dess en slutg•illig organisation av den nalurvctrn

~kapliga och tckniskt-vctenskapl•iga forskningen för milihira 

ändamål k an genomföras., elen pågäendc militärtekniska forsk

ningsverks::unheten samordnas, effek L i viseras och bedrivas med 

erforderlig skyndsamhet. 

Enligt sin instruktion - TS A: I nr 36/43 - åligger de t 

nämnden för fullföljande av sina uppgifter enligt ovan bl a 

att inhämta kännedom om elen mil<itärtekniska forskningsverk

samhet, som bedrives inom olika områden samt om de al;:-
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tuella forskningsuppgifterna och forskningsproblemen, alt be

fordra samarbetet mellan de olik a tekniska och vetenskapliga 

specialisleina samt mellan dessa och de militära fackmännen , 

att å vägabringa ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter samt att 

övervaka planläggningen av forskningsverksamheten och ver

ka för e tt gemensamt utny ttjande av förefintliga eller blivan

de laboratorier, verkstäder och övriga tekniska resurser. 

Nämnelen skall tillhandagå försvarets myndigheter och in

sti tutioner med upplysningar och i övrigt lämna dem det bi

träde, som erfordras och kan av nämnden lämnas. 

Nämndens sammansättning bestämmes av Kungl. Maj :L 

Avtal om städningsarbete. 

I cirkulär till statliga myndigheter och institutioner (SF 

nr 15/43) har KungL Maj:t anbefallt, att då kollektivavtal 

träffas om städningsarbete, skall i huvudsak tillämpas det för

slag till kollektivavtal angående arbets- och löneförhållandcn 

för städl1'ingspersonal, som i januari 1943 uppgjorts av sär
skilda delegerade. 
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Muskeins skildring av sitt 
i 1790 års svensk:=ryska 

sjökrig. 

I denna tidskrift h a r tidigare (i 3:e h äfteb 1942) dr. iug. 
FPiedrich N eumcyer på e tt h ögs t intresseväck ande sätt r edo
g jor t fö-r den roll k anonslupar av Ch apmans k on s truk tion YO 

ro avsedda a tt spela i Napoleon s invasionsplaner mot E ng
l and. Av denna f ram ställning fr am går hurusom de t varit en 
viss J . J. Mu sk ein /) under vårt sJötåg mo t Ryssland 1790 
tjän stgör ande p å st or a flo ttan , som varit fö rmedla r e a v den 
uppseendeväck and e transaktion , varigen om en upp sättn in g 
r oddfartyg av sven sk modell sålund a kommit att ingå i den 
f ranska invasion sflottan i Cala is-Boulog ne. 

Vem v::1 r då denne Mu sk ein och Yilken var väl h ans in -
sats i svensk tjän sl? 

Höran de h ::ms h ärkom st ve t Neumeyer a tt berätta huru
som h an sk all h ava vari t född 1i An twerpen , som ju på el en 
tiden tillhör de Ös terriki ska Nederländerna, vadan man torde 
vara berättigad a tt k ar ak tä ri sera h on om såsom flamländare. 
Att h an s m oder smål var fran ska är uppenba rt liksom att h an 

1) Själv tecknar han s.itt namn J. J . Mi.iskeijn, men då Mus:cein 
är elen i tryck i allmänhet nyttjade stavningsforme·n har den J<1111 -

väl här bibehållits. I skeppet Gustav Il l :s mö·nsterrulla läses ,,].;:a
(letten Jo<>cph Muschcin >> . 
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fullt behärskade holländska språket. I vilket sammanhang 
]lan p å våren 1790 upptrtilt i Sverige för att där söka anställ
ning inom svenska kl'igsmakten är ej bekant. Neumeyer för-
111odar at t han i sitt hemland engagerats av svensk värvare, 
men synes detta anlagande mindre 'sannolikt med hänsyn 
till vad han själv anför om sättet för sin första anställning 
vid flottan (se nedan!). Det kan ju väl tänkas att han , i 
likhe t med ålskiUiga andra, av ren äventyrslust begivit sig 
till elen nordiska krigsteatern för att där söka sin chans. Vil
ket som, se vi honom dellaga i det sista krigsårets operationer 
till sjöss för all därefter uneler några år till synes vara för
svunnen från den nordiska horisonten. Det är först med året 
1795, som vi åter få ett fastare grepp om honom genom hans 
då f rån Sveaborg resp. Helsingör avgivna inlagor till Heuter
halm och rikskanslären Fr. Sparre, vilka aktstycken av Neu
meyer anträffats i vårt riksarkiv och som också av honom 
vederbödigen refererats i angiven originaluppsats, vadan de 
här lämnas å sido, liksom hans senare öden i fransk tjänst. 

Nu är att märka hurusom en högst märklig bilaga till en
dera av dessa skrivelser , vilka återfinnas i 1Reuterholmska 
samlingen resp. Kanslipresidentens ark1iv, av någon hittills 
·Outredd anledning blivit överförd till F lottans handlingar, Sjö
-cxpedi tioner, varest Neumeyer av förklarliga skäl ej haft an
ledning att eftersöka densamma. I själva verket fyller denna 
bilaga en ganska kännbar lucka i Neumeyers i övrig t så fylli
ga skildr ing i de t att i densamma på ett ingående sätt av 
Musk ein själv redogöres fö r hans upplevelser först på stor
amiralsskeppet Gustav III, på vilket han som kaelett embar
k eraclc i Karlskrona den 22 apl"il 1790 och från vilket fartyg 
han som nämn d fämik och utsedel chef på en rysk brännare 
avg,ick i Viborgsk a viken elen 25 därpå fö ljande juni samt 
seelermera under elen äventyr liga r e trätten från Viborg och 
som befälila vare på rysk a prisgalärer under dessas överfö
rande Lill Sverige. Det är i avsik t a tt i sådant häns.eende 
kcmplettcra Neumeyers a rtikel, som, efter samråd med den
ne, föreliggande översä ttn ing av Muskeins på franska sp råket 
T idskrift i S jöväsendet. 35 
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avfattade minnesanteckningar ställes till redaktionens av Tid. 
skrift i Sjöväsendet förfogande. Allt under hänvisning ti ll 
Neumeyers eget påpekande å sid. 17 av meromnämnda ar ti
kel, varest det heter: »Vilken befattning han därunder bestrid de 
känner man ej till , men han fick 1i alla händelser sig ti lldc
lad en värja av den svenska konungen ». 

Och härmed lämna vi ordet till Muskein själv: 

Till åtlydnad av Hans Ex. befallning går jag härmed a ll 
förelägga hDnom en redogörelse för vad jag upplevat unde r 
den tid jag haft äran aU tjäna Hans Maj:t Gustav III , sal ig i 
åminnelse. 

Les details qu'il renfermera seront deposes dans le sl'in 
de la Conficmce; det är också utan fruktan, som den naktu< 
sanningen skall framställas i denna skildring. 

Hovstallmästaren greve Lewenhaupt blev min första hr
skyddare; seelan han tagit del av de handlingar, som visade 
vilken tjänst till sjöss jag tJidigare gjort, råclclc han mi g a l t 
söka anställning i den svenska flottan, vilken anvisning jag 
ej tvek.ade att följa. Han talade härom med konungen och 
resultatet härav blev att man hänvisade mig till skärgård- 
flottan. Jag ville emellertid under inga förhållanden gå med 
på en dyl1ik anordning, förehärande att jag ej kunde göra 
någon nytta på rodclfartyg, som jag ej kände till Dch som jag 
aldrig hade sett. Man syntes ej nöjd med milt svar, men jag 
förlorade därför ej modet utan tog anställning som k allet t 
på örlogsflottan, ett engagement som man ej nekade ens yng 
lingar om 13 a 14 år som aldrig skådat ett linje~.kepp. .Tag 
blev föreställd för hertigen - s.toramiralen och från dctla 
ögonblick svor jag på alt med glädje slåss för en furste . 
som från förs.ta ögonblicket ingav mig mod och tillförsil,L 
Jag avreste till Karlskrona tillsammans med övriga kade tter 
och examinerades av amiral Tersmeden, som mottog mig m ed 
s törsta artighet och placerade mig på själva storamiralsskrp
pet. Aldrig har en underrättelse moltagits med större glädje : 
jag befann mig ombord hos Monseigneur och jag svor på al l 
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aldrig !å la en möjlighet gå mig förbi att visa honom att min 
;lvsikt Yore a lt dö för honom eller ock förtjäna något att leva 
av för å ters toden av mitt liv. 

Sedan Hans Kungl. Höghet embarkerat lättade man an
kar och satte kurs på Heval, som var vår första destina
tion5ort. V'i mötte på höjden av Raggersvik en holländsk ga
leas., vars kapten hämtades ombord; han talade endast hol
ländsk a s p rå k et. Han hade nästföregående dag a v gått från 
Reval. Det uppdrogs åt mig a lt tjänstgöra som tolk Dch här 
följer en i det närmaste bokstavlig redogörelse för det sam
tal jag h ade med denne m an: 

- >> Varifrån kommer :\i kapten? >> - >> Jag kommer från 
Rcvah. - >> När Jämnade :'-li Revals hamn? » - >> I går. >> -
,, Jag utgår fn"m att 1\i är en hederlig man , kapten. Bliv icke 
varken förvånad eller förargad över att vi se oss nödsakade 
att avhTyta Eder resa. Ni s.er ut som en gammal sjöman, så
ledes b ör Ni känna seder Dch bruk till sjöss. Det är nödvän
di gt att 1\i meddelar oss allt vad Ni sett och hört såväl i ham
nen som i staden Rev al. Jag är holländare liksom Ni ( !) och 
jag r åder Eder aU säga sanningen. Ni kommer att bliva sou
lagerad för Edra obehag, men var också övertygad om att Ni 
komm.er att ådraga Eder den strängaste bestraffning om Ni 
för oss bakom ljuset. Eder galeas' fortsatta färd kommer 
att kontrolleras Dch inom två dagar senast skola vi vara i 
stånd att utröna huruvida Eder berättelse har varit sann
färdi g eller icke >> . 

»Tro mig, jag är en hederlig man >> , svarade han, »och på 
samma gång en deklarerad fiende till den ryska nationen. 
Jag har flerfaldiga gånger blivit bedragen av dem. Se här 
vad jag vet. Flottan i Reval är ännu ej klar att gå l'ill segels, 
den h ar inget krut ombord, knappast tilh·äckligt för att för 
några dagar seelan kunna salu t era på kejsarinnans födelsedag; 
officerarna tillbringa nätterna i land , de berusa sig och begiva 
sig ej ombord föTrän kl. 10 f. m.; det faltas dem folk, i syn
nerhet utbildade matroser, Dch om Ni begiver Eder till Re
Val med den sjös.tyrka jag här skådar äro ryssarna förlora(lc. 
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Dc vänta Eder alls icke u lan tro Eder alltjämt vara kvar i 

Karlskrona. » 
Han ullade för oss samtidigt på en specialkarta ÖYer Re

val läget av de ryska fartyg, som befunna sig i hamnen. Dc

ras position var sådan at t om molståndaren där angrPpo tlPn1. 

de otvivelaktigt tvingades att giva eld på varandra. 

Vi anlände två dagar senare framför Revals hamn om

kring kl. 3 e. m. under det vacluasle väder. Vi kunde kon

s talera att dc ryska farlygens ställning vore allt annat än fö r

delaktig, men olyckligtvis för oss ville vår lo!s ej taga oss in 

på eftcrmiddagcn1
) och vi gåva på så säll fienden tid a ll siit ta 

s ig i försvarstills tånd. Vi hava sedermera fått vela geno m 

koffcrdifarlyg att man arbetat hela natten på att formera en 

linje och att man tvungit tous les Com•JJCtgnons dc la ville alt 

i största ha s t embarkera. 
Det var under följande dag som vi inseglade i ham nen 

varvid vi hade att bekämpa å ena siclan Revals sjöhefäs.tningar 

och å andra sidan dc på redden förankrade fartygen. Ocll 

till råga på olyckan ökade vinden så kraftigt att Vli h levo 

nödsal{adc att fälla kanonportarna i de undre batterierna. Pa 

sa sätt nödgades vi kämpa med 12-pundiga kanoner mot 36-

och 48-pundiga. Vi förlo rade mycket folk och elt linjeskl·p p 

för att 1icke medräkna clt annat som stannat Jl<l grund. 

Man berättar alt konungen vid underrättelse om slage ts 

förlopp y tlral: »Hava de icke förlorat mer än s.å l» 

Efter anfallet gin go vi till ankars utanför hamnen för 

::tU förbereda oss för et.t nylt anfall på flottan och staden Hc

val. Man beslöt emellertid två dagar senare att i stället ga 

emot Kronstadt-flottan varvid vi framför allt borde hindra dc 

b åda fiollomas förening. Faktum är att konungen hela tiden 

önskade vara betiickt av stora fiollan och ej vågade fr am

triinga utan slöd av densamma. 
Under det alt vi lågo till ankars utanför Reva] mouogo 

n underrättelse om a lt konungen besegrat ·en större del ~w 

1 ) De t lärer c•j l1ava varit lotsen som avgjorde den sakC'n. 
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n rska skärgårdsflottan och att han l. o. lll. brännt varvsan

läggningarna i Fredrikshamn. Man talade mycket om denna 

framgång över fienden; vi hava sedermera erfarit att det ej 

var så mycket med affären , men icke desto mindre var det 

uppen barligen här, som Hans Maj :t fattade beslutet att in

tränga i Hyssland med sin rodelflotta utan att bekymra sig om 

stura flottans öde. Jag har e rhållit denna upplysning av över

ste Smith , som sade mig att konungen t. o. m. icke nöjde sig 

med att framtränga till Viborg utan ville sk åda själva St. P e
tersbm-g. 

Det var den 2 juni som vi 11ingo sikte av Kronsladtflottan. 

Hertigen gav genas.t befallning om att göra oss redo för att 

väl m otlaga densamma och det blev i själva verket tidigt på 

morgonen näst följ ande dag, som vi hade äran att avlossa de t 

första skottet mol <len fientliga flottan. V[u- storamiral, kon 

teramiralen Nordcnskjöld, ävensom ett fler tal andra officerare 

embarkerade på en fregatt vid namn Ulla F ersen, som laue sig 

bakom vår linje för att biilt re kunna iakttaga de båda nottor

nas r örelser. Vi befunna os.s i läliige och st rid en blev i början 

livlig. Överslelöjlnant Klint som kommenderade chefsskeppet 

sade mig att han var missnöjd över att finna att vår linje var 

illa formerad. »Skeppen för om mig », sade h an, »föra för myc

ket segel och de, som befinna sig akter om mig, forcera ick e 

tillräckligt; jag fruktar att det ett tu tre uppstår elt för stort 

avs tånd m ellan mig och dc andra . Ni s.er två fientliga skepp 

som styra rakt på mig varigenom jag blivn starkt exponerad »! 

Jag begärde då hans ti llstånd att försöka hindra detta . »Ja, 

gör Edert bästa möjliga », var hans svar. Jag hoppade ned 

i en slup och gjorde också vad jag kunde; skeppen för om 

lllig gjorde fart, men jag lyckades ändå hinna upp dem och 

begav mig ombord och meddelade order att bättre söka håll;( 

avstånden genom att minska segel och hade jag gbdjen hiiri

genom snart se v~tr linje rctablcrad i den allra bästa form. 

Jag ber Eders Ex. att observera hurusom vi befunno oss 

i lä; våra skeppschefer beklagade sig över alt ej se varken sig-
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m1ler eller närligga nde skepp på grund av krutröken. .fag 

visste ungefärligen varest fregatten Ulla Fersen befann sig och 

utan att se henne begav jag mig att söka reda på henne. Jag 

hade även lyckan alt finna fartyget och avlade en autentis k 

rapport inför hertigen. Jag meddelade 'honom allt vad J·a " 
M 

hade sett under min u tflykt och påpekade samtidigt härnwd 

huruledes en rysk tredäckare försatts ur stridbart skick , a lt 

andra far tyg nödgals släpa densamma ur stPids.linjen, samt a lt 

vi hade ett eller två skepp skadade, men att vår l i n je höll 

sig bra. 
Nöjd med mitt uppförande utnämnde H a ns Kungl. I liig

het mig på ställe t till officer och hedrade mig m ed att ti ll

s tälla mig sin egen kokard . Vår storamiral sade 'i del ha n 

vände s~ig till konteramiral Nordcnskjöld: »Jag tror det icke 

sku lle vara så illa att hava ett antal slupar heredda all öwr

föra o-rder då röken hindrar s ignalers avläsande». Konterami

ralen svarade härtill , helt nonchalant : >> Ja , men man har <' j 

givit några o rder i s{tdant hänseende >> . 

Jag .sändes alt gå ombord på konleramiral I\fodecs flagg

skepp, ,som befann sig i s trid med fienden på närmaste h a ll. 

Jag anlände ombord 'i h ans. fartyg just som en kanon pa 

undre batteriet hade sprungit. Denne tappre krigare beråtta

de för mig härom m ed tårar i ögonen. Han frågade mig v~t d 

Hans Kungl. Höghel sagt om hon om . J ag waradc honom : 

»l-Ians Kungl. Höghet är särdeles nöjd m ed Edra manöYrar 

och sänder mig för att anmoda Eder att fortsätta striden med 

samma bravur och icke släppa tagel». >> Nej, nej , jag ska ll 

förfölja våra fiender av alla krafter. Jag är glad a t t veta de l 

vår storamiral tänker på mig och observerar mina manön ar · 

Han tog mig under armen och sade till mig: >> Följ mig ned 

på batterierna och upprepa för min besättning alt l'\i kanuner 

på uppdrag av hertigen. Sådanl sporrar modet hos manska

pet». - Jag gjord e en rundvandring i batterierna och ropu 

dc med hög rö,st : >> Hans Kungl. Höghet Hertigen , vår stor

a miral, sänder mig för att säga Eder att h an är vittne till E de r 

tapperhet, han glömmer Eder ej mina vänner. Mod , Jilt mn 
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oss besegra våra fiender. >> 1
) >> Leve vår storamiral och vår 

tappre chef», blev besättningens svar och var man stannade 
på sin post. 

Vind en kastade nu om och vi sågo molståndaren fortsätta 

s triden under reträtt. storamiralen gav befallning om att för 

följa fienden, som all tjämt slogs under avhållning. Vi gjorde 

ännu ett anfall under eftermiddagen men f,ienden ville aldrin· 
. o 

hålla stånd. H an replierade alltjämt på Kronstadt och sökte 

draga oss in på grund som han antog vara för oss okända. 

Detta hade emeller tid förutsetts av storamiralen som låtit m ed 

fl ytande märken utmärka de farligaste grundflaken. 

Det var först under den följande dagen , som vi kommo 

fi en den n ärmare in på live t. Jag hörde Hans Kungl. Höghet 

säga till lvå officerare tillhörande staben (den ena var överste 

Liljeh orn och den andre över stelöjtnant Schulz von Aschera

den): >> Vi skola anfalla dem comme il faut i dag. Jag har 

givit order om att föra striden på pistolskotts avstånd». För 

min egen del erhöll jag order att h ålla mi g beredd att med 

min slup göra adjutantstjänst Jag hade utrustat denna så 

a tt den <'j kunde sänkas. Drabb111ingen bö~rjade gynnsamt. 

Man slogs med hetta på båda sidor, men ryssarna tilläto oss 

aldrig att komma på nära h åll. Mot kl. 10 på f m inberätta

dc jag för h ertigen att två ryska skepp på deras högra flygel 

ej voro i stånd att följa dc övriga och som de befunno ,s ig 

långt bakom borde :intet vara lättare än att kupera desamma 

från den övriga flottan. Hertigen syntes n öjd med denna db

scr vation och befallde att lätta eskadern skulle utföra den ma

növer jag haft äran förorda. De övriga närvarande off,icerar

na ansågo det m ycket troligt att detta skulle lyckas men man 

gav likväl ej erforderliga order och jag hörde konteramiral 

Nor denskjöld säga till hertigen att det vore allt f'ör riskabelt 

a tt agera efter mina anvisningar. Samme konteramiral tog 

111ig strax därefter avs1idcs och sade: >> Tro icke att man vill 

skon a Eder därför att Ni erhållit h ertigens kokard - långt 

1
) Man kan fråga sig på vilk:et spr i\ k denna hälsning framfö rde;; ! 
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härifrån! >> Samtidigt beordrade han mig ombord i n agra 
skepp som voro hårt engagerade i striden. Jag tog mig fr i
heten att svara min konteramiral att jag visst icke begärde 
att man skulle spara mig och jag insåg nu till fullo att jag icke 
var hans man, vilket ej hindrade att han alltjämt använde 
sig av mig. 

Småfartygen, som vi lämnat akter om oss, dröjde icke 
att rapportera att man såg Revalflottan pressa med segel fö r 
att förena sig med den andra flottan. Greve von Rosen an
lände med konungens order till hertigen att insegla i Björkii 
sund för att betäcka konungen och hans rocldflotta. Man hiil l 
krigsråd och beslöts därvid att man icke borde begiva sig in 
i ett hål vilket man efter all sannolikhet ej sedan vore i 
stånd att draga sig ur. Ytterligare en order fdn konung('ll 
av samma innehåll erhöll samma svar. Slulligen kom en 
tredje befallning och man lydde nu; vi började insegla på \'i
borgs ytlrc redd1

). Man beordrade mig att med två ryska 
lotsar (som befunno sig ombm·d) förbereda en linje i och fö r 
ankring därstädes. Cheferna som voro y tterst nyfikna på ma
let för ,vår segling gjorde mig åtskilliga frågor på vilka jag 
ej kunde svara annat än att jag trodde att vi skulle gå ti ll 
ankars i vikens mynning, varvid de uttryckte elen förhopp
ningen alt Gud åtm~nstonc ej måtte tillstädja att. man trängde 
ännu längre in i detta hål. Jag var ännu ej kommen till slu
tet av linjen när man gav signal att sätta segel; man lydde 
och vi seglade med hela flottan in på redden utanför Viborgs 
hamn. Hans Maj :t var där före oss. Vi formerade vår linje 
och hade tillfälle att åskåda Hans Maj: ls manövrar. 

Jag tror det vara onödigt erinra om att konungen utförde 
ett anfall mot Vihorg. Jag vill hålla mig till stora flottan sil· 
vida det icke inträffar något, till vilket jag själv varit ögon· 
vittne. 

En dag uneler det vi lågo trtanför Viborg hände det al t 
svenskarna togo en rysk slup med 12 a 13 man, vilka fördes 

1 ) Underhandlingarna om flottans inlöpande äro felaktigt uppfatt ad<' . 
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ombord på staramiralsskeppet där en man kvarhölls under det 
ntt man sände mig m_ecl de övriga onrborcl i Amphion. Jag 
k 0111 mycket riktigt fram elit men olyckligtv,is blev min pre
sent alls icke gouterad. Konungen skrattade hjärtligt och sa
de till sina officerare. »Min bror skickar ryssar på mig. 
Vad önskar han väl att jag skall göra med dem? >> - >> Sire >> 
svarade jag, >>det är icke I-lans Kungl. Höghet, som sänt mig 
utan baron Palmquist, man frågar endast om Eders ::\Iaj:t 
önskar mottaga en eller två ryssar ombord föi· att föd1öra 
dem. >> - >> Nej >> , svarade Hans Maj:t, >> det vill jag visst icke. >> 
>>Låtom oss betrakta dem på något närmare håll», återtog 
Hans Maj:t och gjorde några steg i riktning mot sluperl. >> Kor 
vad dc äro fula >> . - »Sirc, de äro sådana som dc voro när vi 
togo dem. >> 

Jag tog milt parti och avlägsnade mig för att sätta mina 
fångar ombord på galärerna. »Tag er i akl», ropade k o
nungen då han såg mig sätta av. »Mina fångar äro ej farliga, 
Eders Maj :h , blev m itt svar. 

En annan dag hände det att en rysk brännare kom ned
elrivande på vår flotta. Vi gjorde allt vad som göras kunde 
med våra slupar för att hindra brännaren att göra oss ska
da, vilket ock lyckades, varefter densamma förankrades bak
om vår linje. Det beslöts all jag skulle kommendera denna 
pTis.. Hans Kungl. Höghet meddelade mig själv denna nyhet. 
J ag tog mig friheten att begära av nåd bliva befriad från detta 
uppdrag. Jag framhöll för Hans Kungl. Höghet att jag i det 
blockerade läge varuti vi befunno oss, ej gärna kunde undgå 
att gå förlorad genom alt övertaga befälet över ett så högeligt 
exponerat fartyg som en brännare och alt jag dessutom ej 
gärna kunde känna dess tändanordningar. Hertigen visacle 
mig den nåden att försäkra mig att det ingalunda vore hans 
avsikt att göra sig av med mig men att man bestämt alt jag 
skulle föra brännaren. Jag förstod att jag härför hade a t t 
tacka amiral Nordenskjöld för denna kommendering. Jag 
lydde emellertid utan att knorra. Min enda fruktan var att 
eld skulle utbryta ombord lorsque je m'en douta la main pour 
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la corcle. Jag tvivlade näml,igen icke på att det fann s krut 
o mbord. Hertigen ville göra en present av denna brä nnare 
till roddflottan och sannerligen var den icke bättre lämpad att 
användas av en sådan sjöstyrka än av en segelflotta, men Ko
ningen lät säga mig genom överste de Frese att han visst in te 
önskade övertaga densamma. 

Slutligen kom dagen för utbrytningen från Viborg. .Ta u 
" mottog order från Konungen att sätta mig i spelsen för den 

högra flygeln av vår flotta (varmed reträtten skulle anträdas) 
och ställa mig under min elivisionschefs order. Vinelen Ya r 
hell konträr - vad var all göra? Konungen ville emellerti d 
partout hava mig 1vag. Jag gjorde därför mitt bästa. .lag 
anlände och anmälde mig för min nya chef (det var elen gam
Je överste Ameen). I-lans Maj, t hade låtit mig veta att över
s ten redan uhållit order rörande mitt uppdrag. Gubben för
säkrade mig emellertid att han 'intet viss.te härom. J ag fan n 
mig sålunda vara helt självständig befälhavare men visste 
rakt inte vad jag hade att göra. Hans Maj':t hade redan hör
jat anfalla elen ryska flottans högra flygel med små kanon
slupar ,och mot kl. 4 på morgonen1

) erhöll stora flottan order 
att gå till segels och anträda reträtten. J ag viss.ste ej vad jag 
skulle göra i saknad av direktiv. Jag fattade dåi det beslutel 
alt invänta storamiralskeppet och sedan följa detsamma till s 
tillfälle yppade sig att borda det ryska skepp, som gav in
tryck av att vaTa det farligaste, varefter jag ämnade söka till 
flykt på något fartyg av vår egen styrka. Sedan mina orde r 
härför utgivits stod en underofficer färdig att kapa kabeln, 
hertigens .skepp anlände, tre yxhugg vo·ro redan gjorda df1 
baron Palmqwist medelst ropme befallde mig att ej sälta se
gel utan vänta för alt understödja Anr.phion. Amphion an
lände, m en som I-lans :Maj :t ej befann sig ombord fann jag 
det onödigt att längre dröja. Jag satte segel och slyrde med 
vinden akter in mot elen fientliga flottan samt stack fyr p[t 

min brännare inom två musköthålls avstånd från de ficnl-

1} I s j ;ilva yerket antdddes utseglingen kl. G f. m. 
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liga skeppen, varefter jag räddade mig i min slup. Jag blev 
livligt förföljd men lyckligtvis fö-r mig var fleTtalct av slupar-
11a sysselsatta med att bortbogsera brännaren så att den ej 
skulle antända deras flotta. Jag passerade den ryska linjen 
i min slup, varvid man saluterade mig med gevärsskott som 
dock lyckligtVlis gingo över mig; jag hade endast två man 
sårade av muskötkulor. Min förhoppning var att stöta på 
några fregatter eller andra svenska fartyg, men detta lyckades 
mig ej. Jag började emellertid återfå milt mod då jag under 
eftermiddagen på avstånd vid Pitkepass upptäckte fregatter 
och k ullrar Jiggande till ankars. Jag tog dem i likhet med 
många andra för svenska fartyg - vi skulle alla bliva grund
li gt lurade! Fregatten Venus jämte några andra fartyg dröjde 
icke all sätta kurs rakt på oss och genom deras manöver hlevo 
vi satta mellan två eldar. Jag vald e att hålla kurs rätt på 
P1itkepass. J ag stötte därunder ihop med Hans Maj: t i dess 
slup; han kom från galären Seralimsorden som givit sig, 
jag höll upp 1i rodden för att göra honnör för Konungen, men 
han gav mig tecken att fortsälla min väg och att tasa styr
hord hän för a tt unclg{t fienden. Jag bJ.cv genast fö.rföljd av 
en kutter. Fruklan att bliva hängd gav mig förnyade krafter. 
Jag svor på alt ej giva mig och kaslade så många gånger om 
kursen all kuttern blev nödsakad att övergiva mig efter att 
förgäves hava försökt att segla mig i sank. "Min besältning 
började förlora modet då deras. krafter vara helt uttömda. Jag 
beslöt mig då fö r att embarkera på ett svenskt transportfartyg 
som liggande till ankars just strukit nagg. Jag gick ombord 
på delta fartyg och fann då att såväl dess befälhavare som be
sättning vara holländska. Kaptenen beklagade sig mycket 
över Konungen av Sverige; han talade utan någon som hels.t 
moderation ; sägande att konungen tvungit honom att göra en 
resa som ruinerade honom . Hans fartyg hade även lidit ha
verier, ehuru mycket obetyd~ig<-t. Kaptenen började emeller
tid att trösta sig då han hörde mig lala på hans eget språk 
och jag försäkrat honom att man skulle hålla honom skades
lös för allt. Jag frågade honom om ryssarna hade besalt hans 
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fartyg. >> Ja », svarade han, >> de hava befallt mig att kvarbliva 
här till ankars och hålla mig stilla. >> Jag undersökte fart yge t 
och fann då att ombord bcfunno sig husarhästar tillika lllcd 
en husarunderofficer och två soldater. De blevo ytterligt för
dnade över att ~.c mig. Jag meddelade dem i koda ordalag, 
alt allt hopp ännu ej var ule och att de endast hade att ställa 
sig på min sida om kaptenen ej ville g~t in på det som jag äm 
nade fö[·cslå honom. Underofficeren lät mig, under tvinnan
de av sina munstacher, vela att han stod på min sida. Jag 
gick ned i kaptenens kajuta vares.t jag började klippa av mig 
h året och aYraka mina mustacher varefter jag klädde mig som 
simpel matros. Jag placerade min uniform under kaplenens 
brits, varefte1· jag anmodade honom att lägga .sig ovanpå. 
>> Vad ämnar :\i göra? >> fragadc han mig. - >> Sätla segeh, 
'>Yaradc jag, >> vinden är gynnande och vi begiva oss till Svensk
sund varest jag skall skaffa Eder rättvisa, min vän >> . - »l\lin 
vän », återtog han, >> Ni skämtar med mig. Jag är herre om
hord i mitt fartyg och ingen befaller över mig. T.ror Ni :a lt 
jag har lust att se mitt fartyg sänkas i havels djup. Nej, ma n 
Jättar l1är inte något ankare. Om man så gör blir ~~i min 
filngc >> . - »Jag råder Eder alt tiga om Ni önskar leva längre •>, 
mina husarer voro redan till hands och höllo kaptenen hrlt 
respektfullt under bevakning ; besättningen lydde tack vare 
mina löften, mina tillsägcls.er , Yi satte segel blevo förföljda av 
en fregatt , som dock snart övergav oss då den såg oss styra 
räl t mot klipporna. Och sluUigen anlände vi under nallen ti ll 
Svensksuncl, varest jag fann en del av skärgårdsflottan, kom
m enderad av herr Cronstedt. Hans. Maj:t hade anlänt dit på 
en jakt kallad Colding. Jag fann honom följande dag om
bord pi't Anwdis. Han tog emot mig ännu liggande till sängs. 

, Hur har Ni burit Eder åt för att rädda Eden var elen 
försia fråga ~L ~1Iaj :t ställde till mig. Jag berältade hono~n 
detta i korta ordalag. >> :Ni har väl förtjänat den kokard mtn 

· · J ·· E l 'l l 1·· ·t t l ' l · sJ· all bror har gJVIt Eder. ag gor c er t1 OJ nan oc 1 n l . ~ ' 

erhålla ersättning för det ryska linjeskepp, som Ni brännl ;» 
- »Förlåt Eders ~1aj:t min b~·ännare har gudnås ej nått ma-
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]et ». - »Vad nu, jag har med egna ögon sett att Eder br~in 

nare salt eld på e lt fientligt skepp .»- »Jag begär ick·e lbäUre, >> 
sade jag till l-Ians Maj:t, »men den ryska flottans slupar ha
va m ed anlitande av draggar briJJgat brännaren ned i lä. >> -
, Ha, ha! Ni har misstagit Eder och det fön-[mar mig alb 
ick e, det var varmt där Ni befann Eder och Ni har ej kunna t 
observera det som jag och mina kavaljerer hava iakttagit med 
våra egna ögon. Men säg mig, huru mycket jag förlorat el. v. s. 
vad förlus t h ar s tora flottan lidit? >> -- >>S irc, jag ~ir ledsen 
över att behöva meddela så pass obehagliga nyheter. >> Jag 
sade honom huru mycket vi förlorat. - >> :'11ew >, fl tertog ko
nungen, '' huru hava de burit sig åt? Jag förstår ej deras ma
növer. Ni befann Eder till ankars vid embosseringen då re 
trätten anträddes, l\i lämnade bland dc sista. Kan Nii ick e 
giva mig en förklaring på allt detta? » »Jag skall göra milt 
bästa » saclc jag, och jag framställde pfl ett bord rörelserna 
såsom jag hade dem i färskt minne. Jag anmärkte hurusom 
vå r store brännm·e hade ingjutit en s~ldan förskräckelse hos 
våra linjesl;;_cpp att de övergivit elen rätta kursen varigenom 
inträffat att man kommit p[t grund. Jag påpekade samtidigt 
för konungen att de undervattensgrund, p å vilka fartygen stan
nat, bill i !Is hade varit okända till och med av de ryska lotsar
na. - »Vi ha lidit stora förluster », återtog Hans. Maj:l, 
»Men Ni har .satt eld på ett ryskt skepp, det ~ir jag säker om. 
Det gläder m ig alt Ni lyckats rädda Eder. Samla nu ihop 
alla olyckliga som blivit räddade från stora flottan. Tag detta 
folk med Eder och uppsök min broder, som befintJCr sig i 
Lovisa. Säg honom från mig alt jag ~i_r sysselsalt med att 
samla ihop mina egna spi llror». Jag tog mig friheten säga 
Hans Maj:t att jag trodde det hertigen begivit sig till Helsing
fcrs, åtminstone hade jag hört en kanonad åt det hållet. »Nej, 
n ej, min bror är i Lovisa, sådana äro de order han erhållit 
fr ån mig. Vill 1'\i att han skall låta sig blockera i Svenborg 
såsom under föreg<lendc å r .1

) Han är i Lovisa, därom är jag 
övertygad ». 

1
) Säkcrligcn 1788. 
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Jag gjorde min avskedsreverens och avlägsnade mi g fiir a t t 

utföra de order jag mottag1it av konungen. Vädret var myc

ket dåligt. Jag fann omkring 80 man, s[tväl matroser som 

underofficerare, vilka tillhörde s tora flot tan. Jag tog dem o111 _ 

bord p~t ett transportfartyg, min avsikt var att samma afton 

gå till segels och sätta kurs på Lovisa. Vi visste att ryssarna 

inneslutit Svensksund, mi tt hopp var att kunna smyga mi g 

förbi dem under skydd av mörkret. Då kom en order lHHle r 

eftermiddagen till m ig alt ins!älla mig på Amadis. Vicl an

komsten dit sade mig baron vVredc: >> De order Hans ~laj :t 

giv.it Eder i dag på f. m. återtagas. Konungen har hchoy av 

Edra matroser som han önskar placera på kanonsluparna . 

Vad angår Eder skall Ni uppsök a hertigen och härför hegiYa 

Eder av .så fort som möjligt.>> 
Jag återvände ombord och meddelade mitt folk vad w m 

blivit anbefallt. Dc blevo alldeles ursinniga och nekade al t 

lyda ropande på hämnd ( !) och hållande före att dc tillhörde 

stora flottan och endast kämpade under befäl av storamiralm 

prins Karl. Jag utvalde 12 braves garc;ons och satle dem i en 

slup saint gav mig i väg utan alt göra n ågot buller. Jag an

lände till Lovisa följande dag men storamiralen befann sig 

icke där. Jag vtimle mig till general Klingspor med anhallan 

om tillstånd att landvägen få begiva mig till ' stora floll :m. 

>> Nej >> , svarade han mig, >> jag kan ej lämna Eder detta m ed 

givande ulan att hänskjuta saken till konungen. Jag träffar 

Hans Maj:t i afton och vid min återkomst skall Ni få beske(] 

i saken. I avvak tan härpå skall Ni taga befälet över en ska

ra sjömän som befinna sig här s.edan de räddat sig från s tora 

flottan. Sådana anlända alHjämt och jag är glad över alt 

ha en av dess officerar e till hands. ~Iatroserna äro ·ena djåY

lar att ha att göra med >> . 
Generalen återkom till Lovisa och befallde mig att lil la 

inskeppa alla matroser, som kunde anLräffas, och skyndsamt 

med dem begiva mig till Svensksund. Konungen väntar E der 

där i morgon >> tillade h an. >> Det beror på vindförhållandena 

min general ,>> s.varade jag. Matroserna ville ej taga reson och 
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nekade p~'t det bestämdaste alt embarkera. De anförde till 

sitt försval· att lagen tillstadde det en sjöman som haft lyckan 

att bliva räddad ur sjönöd vore fri och att de dessutom vore 

inmönstrade på stora flottan med hertigen. ,, Vi lyda endast 

herti g Karls orden> ropade de, >> Vi h a intet all göra med rodd

flottan, vi kunna ej förslå andra order än de som givas av vå

ra egna officerare. Veut nous penlre il doit connaitre nos 
droits , . 

J ag förklarade att jag måste lyda konungens befallning. 

, Vi k änna enelast vår storamirab, var deras ständiga svar. 

:'11an lyckades emellertid, fastän med stora svårighe ter, att 

brin ga dem oniliord, men komna till Svartholm tvuno·o de 
b 

skepparna på två galeaser (på ' "ilka de voro embarkerade) alt 

å tervända Lill Lovisa. Jag blev nödsakad att göra likaledes 

och anländ till Lovisa fann jag hela hopen under höga rop 

samlade framför generalens hus. Man blev tvungen att fiings

la någnt och avspisa de övriga med löften varefter vi för 

Hndra g~'lngcn begåva oss av. 

Jag anlände till Svensksund i samma ögonblick som striden 

därstädes upphörde. Jag hade blivit åskådare till en del' därav, 

men vinden hade varit konträr. Jag inställde mig hos baron 

\Vrede och avlade rapport sägande: >> Jag kommer väl sent, 

herr b aron, men jag her Eder vara övertygad om att detta 

icke är mitt feh. - >>Hit kommer man alltid tillräckligt ti

digt, min kära 1\fuskijn >> blev hans svar. Konungen hade 

sänt två kurirer till mig, vilka emellertid ej medfört erforder
lig vind. 

Jag distribuerade mina matroser på dc ryska prisfarty

gen, varefter jag anmälde mig hos konungen för att anhåll a 

om till s t:'lnd att Et förena mig med stora floLLan. >> Jag har 

behov av Eden, sade Hans Maj:t, »stanna här. Stora flottan 

Och min bror reda sig ändå >> . Han talade därefter ett ögon

blick med överste Cronstedt, varp:'\. han åter vände sig till 

11lig och sade skrattande: >> Ni skall taga befälet på en galän>. 

>> En galär, Sirc, jag har aldrig satt min fot på en galär. Jag tror 

11lig ej vara ri stånd att kommendera en dylik. >> - >> Ni får lära 
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Eder», svarade I-lans Maj:t alltjämt i fullt skralt». Jag log 
d å milt parti och instäntcle i skrattet (fastän jag hade stor lust 
a tt gråta!) och sade I-lans Maj:t att jag väl f'öt~_· utsåg att jag 
skulle sluta wm galärslav (for~at). 

Jag utvalde å t m ig en rysk galär och satte den samma i 
stånd alt ombord mollaga fångar, som skulle överföras l ill 
Sverige. J ag upptäckte under mitt uppehåll i Svensksund a t
.skilli ga stölder som r yE.sarn a begått sinsemellan. Drängarna 
h ade bestulit sina h er rar och solda lerna sina officerare. .Tag 
fann ål,~kmigt silver, kläder , pälsar etc. Jag förde alltsam
mans onrbord på rlmpl1ion enligt konungens order. En dag 
sände jag tre eller fyra uniformer ombord å Ampl1ion - offi
cersunifonner som jag funnit i en kista. Jag vet ej genom 
Yilken slump jag .samma eftermiddag begav mig ombonl i 
.Amphion, n1.en jag erinrar n1.ig m ycket väl att då jag anhinde 
man jus t var sysselsatt med att på bryggan genom offentlig 
auktion försälja de dfekter jag på morgonen ditfört. Jag 
blev förvånad över att se hurusom från fiend en tagna effekter 
på så sätt försåldes. Jag gick dit upp och frågade på vems 
befallning delta skedde men fick intet svar. Jag tog då klä
d crna och b ar dem ned i min .slup utan alt någon sade u t 
o rd. Konungen promenerade på däck; han betraklade mig 
och började skratta under det att jag avlägsnade mig. 

Jag erhöll ofta order a tt begiva mig ombord å Amphi01: 
med ryska officerare. Särskilt erinra,r jag mig alt jag tva 
.•råno·er varit dä r med en liffländare vid namn Taube som ta-" o bl" l lade tyska. Hans ~1aj :t, som endast knapphändigt e 1.ars ~a -
de detta språk lät mig framställa å tskilliga frågor såsom t. ~~ · 
»Vad säger m an om mig i Bysland ? >> - »Vet Ni varest pnn-
~·. en av N as.sau b efinner sig? » »Vad sk all man väl säga om 
prinsen av Nassau nu? » Nian svarade alltid på denna sis ta 
.fråga att k ejsarinnan konune att hänga honom. Han frå:,;ade 
också varest k ejsarinnan för tillfället befann sig och en h.~J 
del andra frågor som jag förgätit. Efter ett sådant fö rhor 
sänkte k onungen något på huvudet och lät oss ~ttervända ~01 11 

Yi kommit. Hans Ma j:t frågade mig en dag då jag stod i be-
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grepp att g~t till segels vm·för jag ej gav mig i väg. »Sire, jag 
begär ej bättre än att få segla m en jag är h indrad av vind<·n ,, . 
]3ah , bah, jag önskar att Ni avgå r. Ser Ni ej all fie nden ho
tar mig och slår i begrepp aLL gå t i Il anfall och Ni hör dcss
förin nn n vara hor la med Ed m fånga r». J ag hade 5 galärer 
med 300 a 350 man ombord på varje galär (och enel ast 16 
svenskar för alt bevaka varje). 

J ag begagnade mig av första vindstilla för a lt lämna 
Svens.k sund utan lots genom en farled , som var mig fullstän
digt okänd , utsatt fr [tn ena sidan att b liva tagen av fienden 
från sjösidan och å andra sidan aU bliva övermannad av 
f;mgarna ombonl. Vi anlände emellertid lyckligt till Helsing
fors varest man sa lt e officerare ombord p~t de övriga galärer
na, varefter vi avg ingo med Stockholm som mål. Anlända till 
Hangöudd crhöllo vi emellertid order att t. v. stanna där stä
des 1i avvaktan på förnyade direktiv. Freden blev nu sluten 
och vi m ottog o order om att föra våra krigsfångar l i \l r yska 
gränse n. Jag ålerv~i n de med min galär till Lovisa varest jag 
landsalle mina fångar och i stället ombordtog svensk a trup
per för a l L Iransporlera dessa till Sverige. 

Anländ till Stockholm erhöll jag audiens hos hertigen som 
hade god heten anm oda mig alt infinna mig på Drottningholm 
följande lördag, varvid han ämnade presentera mig för ko
lmngen. Sanuna uppmaning s.tä lldc hertigen till en av mina 
kamrater vid namn D'ATcovito, född i Neapel, en myck et käck 
officer. Vi avreste tillsammans till Drottningholm varefter 
hertigen föreställd e oss. Hans Maj: t sade skrattande till mig 
»Edert h år växer icke h astigt. » Därefter frågade han min 
kamrat om h an tillhörda samma .släkt som general D'Arcovito. 
Ban tvekade etl ögonblick men svarade därefter: »Ja Eders 
Maj:t det är min kusin ». D'Arcovito har sedermera berättat 
l11ig att Hans Maj :t hade förbryllat honom med sin fråga. 
»Jag hade icke en aning om att det fanns någon general som 
bar samma namn som jag. » Vad mig angår glömde Hans 
Maj:t t . o. m. att han haft godheten att göra mig till löjtnant. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 36 
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(:\fed annat blilek senare tillagt ): 

Jag intygar alt inneh å llet nv denna berättelse iir rPn ~ 1 

sanningen och att alll diir är skildrat så som det i verkli g he

ten har p~1'>seral , vilket genom min unders.krif't denna da~ 

best y rkes . 

Den 15 april 1795. 
.J . .J. Miiskeijn . 

Så Hingl :'vluskein. 

B t>rättclscn , vilken so m sync:-. iir daterad ej mindre ii n 

ft 'm å r efter del d c däri ~kildrade hände lserna upplevts , l'a r 

väl antagas vara grundad p å !;amtida anteckningar. l a nna l 

fall måste de anlingen giva p rov på en l'ast o trolig min tH'S

skärpa eller ock, sär~J;:ill i fråga om exempelv is al crg i,na 

~; amtal, bottna i en lika frodig fantasi. Av något miml crviir

dighetskomplex ~;ynes förf a tiaren i V :l r je f a Il ej ha Va l id i l. \J P d 

sina svagheter och i Yi ssa f a ll liilt p:tvisade bris! på ackuralt'ss 

utgör dock denna skildring ett så p c<s .s. inlrcs~ an! och vit ln!'s

gillt dokument från de lt a vårt f6imsla sjötag all det s:-·ncs ,· ii i 

törtjiina all bliva ålergiwn i örlog:'.Hliinncns egen tid skrift. hir 

många vittnesbörd om denna storslagna kmnpa11j kun na ,. , 

!ör visso icke Li. 
C. U. 
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Fartygsförluster 1/4-31;7 1944. 
(Endast av d c kri_,.,. fo"t.'111cl e 1 .. 1 t"· 1 ) 

" L e r (anta or u~t cr . 

Förenta Staternu. 

EskortJwngarfartygeL H lock Island. 

Jagare: Lan -;dale och ;) enheter. 

Eskortjagarc: Fecbte ler och l enhet. 

Ub<llarna: PC 558, S 98 T - , roul, Tullibee, Grayback . 

. Minsvepa re: l enhet. 

J UfJU!l. 

Hangarfartyg : l enh e t. 

Norge. 

Jagaren Svc·nner. 

StorlJritannien. 

Jagare: Albabaskan och ~~ enheter. 

Frcgaller: Gould och ;3 enhc!t•r. 

Korvetlen Valleyficld (Kanadas flotta) . 

Ubåtarna: Syrtis , Sickle, Stonehenge. 

Torpedbåtar (mtb): 4 c·nh e te r. 

Tyskland. 

Jagare: l enhet. 

:\1indre jagare: l cnhel. 

Eskortfartyg: ;) enhe ter. 

Torpedbåt (mtb): l rnhet. 

:\fi no;; yepn r c: 1 cnhrl. 
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Litteratur. 

Wa!·ships of the World (New York 1944). 

Uml<'r clet femte krig~året har elen första am erikanska marin
kalendern kommit till. Utgivarna av >> Sea Powet' >> Roger E:ark a o(' h 

l'l.oy L PeppPrburg äro männen bakom elen nyutkomna kalPncl Nn. 
Dd är ett digert verk på 1,01.)6 sidor med rikligt oclt i stort s<• \1. 

lcögklassigt bildmatcriPl. UppsHil lnin gssiittet företer vissa lik lw1n 

med J an e' s »Figthing s hi ps >> medan formatet närmast för tanken ]'å 

>> Almanacco N a vale >> . 
I inl edningen reservera sig utgivarna för dc felaktigheter, .~OJII 

kunna förekomma mPd ltiin syn till sv1\rigl1Pterna aU under pi'Jgttt'nli" 

krig erhå lla fullständiga och riktiga uppgifter. Denna reservation 
är väl motiverad. I dett-a avseenclP skilj er s ig icke den amerikanska 

kalencl<'rn från andra under krigsåren utkomna, utländska puhl ib

tioner a~ motsvarande art.. 
USA:s :flotta upptager 22 %, Storbritanniens H % och Svt•rigPo; 

1 % av sidantalet. 
Det väsentligt nya i clPnna kal<'ncler är, att ett -stor t antal fnr

tyg försetts mrd biogra[ier, vari deras insatser under pågående krig 
m m göres till :[öremå l för en kortfattad skildring. SjälvfallPt i1 ro 

dessa hiogra [ier mem Jullstänrliga i fråga om allieracle krigsfar1.Yi-!' 

ii.n i fråga om övriga. ViLl studium av det amerik.anska farty g·sho 
s tåndet fäster man sig siir"kilt vid uppgifterna om den nya ttn1grt 

kryssarklassen. Icke mindre än 16 st 13.000-tonnare finnas nämlig·rn 
upptagna - ett antal som vida överst iger Yacl vr tcrligon ticlignrr 

offentliggjorts. 
En tämligen utförlig retlogörPlsc rör USA:s in vasionsfartyg oeh 

invasionsfarkoster bör observeras liksom ~Yen namnuppgiHorna p t1 

c]e, 85 varv, där elylika fartyg byggas . 

om 
Av mycket stort intresse är äv.en 

elen italienska flottans fördelning 
m akterna. 

d0 full ständiga uppgi Etern a 
på de allirrade, resp. a::-;('1-

Ett tillägg upptager hl a on marin nomenklatur Jl~ 

en kortaHtarl - ja allHör kortfaHa1l - rrclog'Öl'l'l sr> rör 
8 sidor och 
prinl'ilwrn n 
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vid identifiering nv fartyg med särskild hii11syn t.ill obse rvationer 
från luften. 

Verket som .i A1 nPrika beti ngar ett ]Jris av 15 doll ars torde i 
Sverige sakna aUmännare intres o. Det kantlook rPkommen ;leras fö r 
specialstudier för s jökrigsltistorikr'l', lärare j id<·ntif ioring och skopps

IJyggar:e, n:Pn är o111fångsrikt cch relatiYt s v;lri)vcrskåclligl , vadör eld 
icke sars b . l\ hilllprt r sig .för an vii.I1Llning p ;l hrygg 3 n. 

-n. 

Sjöhistoriska Samfundet och dess skrifter. 

Ett i'emårsjubileum, 

Samfun clet bildadt•s elen 3 maj 1939 av ett 30-tal representanter 
för vetenskap, sjö.fart .och näringsliv, museer och mili tärväsen. En

ligt vi:l detta :illfälle antagna stadgar har samfundet till uppgift 
att »brdraga t1ll utforskandet av sjöhistorion, i föTsta hand der. 
svenska, i alla dess samanhang och former ». 

Fö1r detta ändamål arbetar samfundet cHor olika linjer, av vil
ka :fiiJjande må anges: 

1) Utgivande av vetenskapliga unelersökningar och meddela n
elen samt publicerande av his toriska urkunder. 

2:) Väckande av ökad förståe lse fö,r och vidgael kontakt med 
sjöhistoriska arbets uppgifter inom akademiska och andra :[orsh:at'
kretsar. 

3) Stöcljancle av samarbetet mellan sjöl1istoriskt intresserade 
genom :föredrag, diskussioner m m. 

. 4) Samarbete med utländska, i första hand noreliska och bal-
ilska samfund med likartade syften. 

5) Verkan för forbättracle möjligheter att inom landet tidsen
ligt tillvarataga iildre marin a :föremål. 

Samfundets a ngelägenheter handhavas av on s tyrelse om 22. per
soner, so m inom sig utser ett råd på 3 man , vilket dels fungerar som 

styrelsens Yerksi.iillande utskott, dels förben•cler do ärenden, styrelsen 
har att avgöra. Aniald mcdlPm1nar utgör [ n 120, av vilka en fem
tedel äro stämliga. 

Samfundets i YC'rldig mening natiorwlla kamktär :fralllgår av 

~tt i s tyrelsen sitta .. medlemmar från Stoekholm, Göteborg, Malmö, 
ppsala, Lund och Gavle. Det ovan skisserade arbetsprogrammot in

rymmer ju rtlla kategorier av s jii-intress<·n , vilket ävrn återspeglas i 
styn' i s<~ns sammansu.ttning. Däe ingå s[tlumla r rpn•srntan1cr fö r 

UnivPrs itd, l1iigskolo r, rtrkiv. llll!St'er. reclericr, niiringsliv och f'i>n·n l t-
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ning, 111ilitlira l1ög~·kulur <Jl'lt l"iir8varskduing 111 111. Till s a111 1:un,f,.t 

hörn ickr· !) loft l1istorik1•r av Jacket utan tiVl'll gr•og-ra !"er, n8ti onnl 

l' konomct·, sfat is t.ici, juris h•r, ingcnjörC'J', sjiikaptPnc r och anrlm prnk

tiska Jivds miin, S[H'ciali st<·r J'n'\n snart sagt al la o-mråden. <'n riLt 

fassPitcnlll yrkC'8kuns kap, som i>or;!ar tör dt all s id igt iimn<>snll o;·l 1 
l' tf. g i vande u tl,ytl' p:"t l)l'(•d basis. M a n kan Ii k n n. sa t l l l"uncll'f. vi d "il 

~:un lingsor;!flll l"iir l1i s tori ska intrC'ssc utPr inom sa mtliga s.iöviisPn dl'is 

lll ii ngskil.t.anili· drn11iinr·r, r·n i<·1·ande kluhh, som förmedlar kont akt ·r 

oelt där l\l crlil'lll lmll'na kunna dryl:t.a [ör d.l•tn aktuella spörsnt:11 , l'i• 

utbyta rön och tankar. Eluhlw l"t.nar mcrl fö-redrag ano rdnas i r< '~<· l 

varjP m:'\nall. Slirs kilt )'ngr<> Gka<lCIItiri kunna l"ör sin gärnin g l1a 

föreld av alt tillhöra 1'11 krets, diir vägledning och illlpul scr Prh i\lln.~. 

Möjliglwt föreligg1•r bl a att g<-'no lll samJLtmlct [å uppsats<·r <·ll,•J' 

l"örP<lrag publi cPradc i di 'SS s krirserie. I denna Jöre ligga hittill ~ r,na 

häften med följande innellåll: 

Häfte 1, 19401: 

»D <>n svenska ltandclssjöfart.ens l'konomi s ka historia sodan Uu~tn f 

vVasa >> av vrofe:&sor E li HeckscltPr. 

Häfte 2', 19'41: 

>> Sjöfartens roll i värlclsh isto rii'D >> av Eirik lTornlwrg, Finl and . 

>> Några synpunkter på elen svens ka krigsillaktens historia 111Pd 

särskilcl hänsyn till 8jövapnei:s roll» av clr Åke'' Stilk 

>> Den hydradynamiska mod ellprovningen fri\ n M:ariottP till Cl l:lJ>

man >> av clr F. Nt>umeyPr. 
>> Svenska HPcle ri AR Ett försök ti Il ck n svenska 'sjöfarten s upp

hjälpanclC' år 1864» av l'n G. Andren. 

Häfte 3, 19'4.3 : 

>> Konung Sigisntunds i'lott.H i Ostersjön Hi99 >> av clocent SYI'll 

Ulrik l'almc. 
>>Från rysshärjningarna i Storkholms s kiirgårcl 1719 >> av dr lkl·-

til H eclenstil'rna. 
>> Dc• svenska hamnl'i)rvaltningarnn s ark i v>> H\' dr Oio[ J~ig<'rskiiild . 

Häfte 4, l94t: 
»Maritinli; kontra kon i iJwnt.nlt tiinkande i st rateg·i,•ns vlirld" :1 1. 

löjtnant C. E. C'lal'sso n. 
>>Hanniba l utan :!'lotta >> av lL Hjersic<lt. 

>> l{arl f:liöblacl och s lag-d vid Flisu >> a1· Erik Hornborg. 

>> Gotlands varuutbyte· 16.)4-1689 >> av !'il kanel Sn'n U<' !'l'lltz. 

T ett fiiljanrk l>iil'tP nvsf's ld a puhlirnH~ rl1· sPnsatio nrlla l'f'Sllil:ll. 

- tl49-

\-artill övrrstelöjt nant Otto Sylvan f'ft0r m>1ngan;!a for s kningar kont

mit ang:'\c ucle h~ind1·l si ' Jö rl oppd 1·icl kon<·it<•n C'arl skrn1tas l'örlisning 

på höjclc•Jl av Cap 1\l atanzas uh1nför ( ' ui>a d1•n ;)O april 1 4G. 

* 
* 

Av icke pu!Jiicerac!P fii rl'drag kunna n ~i mm1 s : 

Kapten Oloi Traung: >> Ulillllar Ul' del svc•nska navigation sskole-

väs<•nckts historia >>. 

Hovintcnd l'nt N ils U. \Vollin : >> SkeppsbollliBf'l' r sp<·ktin. 

D ocPnt Erik Jonson: >> f.ibirgårdskrige( 17191> . 

!(oJn ll ll'ndiirkapl.i'll St<·llnn l~ ll id: >> Snl,lploek ur dl'll marina t<'l'

mi noJogic•n >> . 

Löj tnant(' . .E. ('ln<•sson : >> N:'\gr>~ ~.\·npu nktn på NapGi<·on s s jö

strategi>> . 

J\ouun1'ndii 1· K Oi>Prg: >> .l apn.ns kn.mp mot rl1• an~dns,lxiska s lo,·

lll akh'rna >> . 

* 
* * 

\ ' id. s iLlan av Ll<·n l'g<'ntlign. ~ krirt s l' ri en har sa1n l'und r•t l:'1t it hug

Iii sta minnet a1· l11· viktigas ll' s lag<·n i dr sjiikr igs histo ria. Ar 1940 

utgavs si\lundn l'n al' liirs1·arsstahens krigshistnt·i s ka a1·dc'lning utflJ·

Iw tn.cl mintwsskril't ijv<'r s lagd 1·id f.il'l'll s ksun<i 17911. Till dei i ltö;l 

stu ncland<· ;-)tHl-,]rsminnd ay s lage t· Yid FPllnH'rn <l<·n liJ. oldoh<•r 1644 

komJuer sa nJtundd n t l i salt iarhete ntl'd Jörsvarsslalwns krigshistori

ska aveleJn ing utw· <·u undL'rsökning ÖYl'l' s laget, d<·ss liir lti stor ia o~.:h 

bctylle lse. I anslutning t i ll FellilH'rnnJinnl't :tnordnar satnl'uD<Iet till 

samm ans 111Pd sjö[arts musl'<'t i Uötc•l)()rp; t·n uts tiillni.ng därsläck•s i 

höst. 

Innn·a rand<· i.'tr s kall. vidarl' utg1•s >> lliogral'i s ka antcckuingar 

O!ll örlogsJiottan s ol'fiCI' rarc' undn 1::ill!l-taiC'h>. t ill. n11's lJU'blicning 

samJunckt åt njut it hiclrag ur Humanis tiska ronlil'll. 

Henning Hanuuargren. 




