
1923.
86:e årgången.

Häfte N:r 1



TIDSI(RIFT 

SJÖV ÄSENDET 
UTGIVEN AV : 

KUNGL. ORLOGSMANNASAL.LSKAPET 

I 

KARLSKRONA. 

86:e årg. 

1923. 

KARLSKRONA 
K. L. SVENSSONS EFTR:S BOK!NDUSTRI-AKTIEBOLAG 

1923. 



Innehåll i Tidskriftens 86:e årgång. 

Abraham Duquesne 

N å g ra syn p n n k ter i resenofficers- och skeppsgosse-

frågorna ..................... . .... .. . .............. .. .... . 

Flottans flygväsende .......... .... .. . ............. . . ... ...... . 

Den astronomiska ortlinjen . ............ ... .. ........... . 

Årsberättelse i Torpedväsende .. . . .... . .............. .. . . 

Erfarenheter från världskriget betr~ifl'ande bevak-

ning av sjöstyrka till ankars, särskilt mot u

båtar, samt u-båtars anfallsmetoder mol sådan 

sjöstyrka .............................................. _ .. _ 

Vilken del hade Abraham Duquesne i den S\'enska 

sjösegern i Femerbält den 13 oktober 1644? 

Ett genmäle .. . ................................. . . ...... . 

Förefinnes inom 11ottan ett behov av specialutbil

dade navigationsofficerare, och hur skall detta 

i så fall tillgodoses? .......... .... ................ .. . 

Är fredsvärnplikt nödv~indig för flottan? .......... .. 

Mina minnen från Skagerackslaget ......... 130, 171, 

Bidrag till Årsberättelse i navigation och sjöfart 

för år 1B22 ................ .. ........... _ .............. . 

Utbildning av kanonriktare ............................ . 

Är skeppsgossarnas utbildning ändamålsenlig? ..... . 

Årsberättelse i reglementen och förvallning år 1921 

Utredning och förslag angående ändringar i orga-

nisationen av marinens överstyrelse avgivet av 

'chefen för marinstaben den 30 maj 1923 .... .. 

Insänt ....... . ....................................... .. ...... . . 

Årsberättelse i hälso- och sj u k vård för år 1921 .. . 

Sjöofficersuniformen .............. .. ...... ....... ..... .. .. 

En sjöstyrkas taktiska åtgärder mot flyganfall ... .. . 

Torpedplan .................. . . .......... ... ............ _ .... . 

l. 

30. 
34. 
49. 
57. 

72, 101 . 

97. 

112. 
117, 264. 
213, 24B. 

149, 193. 
184. 
233. 
270. 

306. 
351. 
35B. 
398. 
403. 
428. 



Krigsmannakaraktären ... . .............................. .. 
Underofficersutbildningen Yid däcksaydelningen i 

nautiskt avseende .................................... .. 
Tjänstbarhetsbetyg ......................................... . 
Några ord om manskapsutbildning och befordran 

i engelska !lottan, särskilt bett·äfl'ande torped-
personalen ............... . ............. ................ . 

Vårt eget Ilygvapenl ..................................... . 
Synpunkter i fråga om utbildning GV riktare för 

flottans artillerifartyg ....... . ....................... . 
Avståndsmätning och eldlecining vid en kustfäst-

nings sjöfront med tillhjälp av luftfarkoster ... 
Några synpunkter beträtTande s. k. äldre materiel 
N å g ra synpunkter på däckstjänsten å våra fartyg 
Berättelse över Kungl. Örlogsmannasällskapets verk-

samhP.t under det förflutna arbetsåret ..... .. .... . 
Minnesteckning ............................................... . 
Rysk sjökrigföring i Östersjön 1914-1918 samt 

några lärdomar d~irav ............................... . 
Stockholms krigshamn, örlogsstation och befäst-

ningar åt sjösidan ................................... . 
Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsämnen för 

år 1924 ..................... .............. .............. . 
Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende 

år 1923 .................................................. . 
Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskap-

453. 

474. 
483. 

488. 
505. 

513. 

519. 
5:32. 
636. 

561. 
563. 

567. 

614. 

623. 

625. 

liga tidskrifler 46, 147, 191, 248, 357, 449,501, 559,677. 
Meddelande från främmande mariner 81, 138, :!39, 

436, 494, 545, 667. 
Kungjorda patentansökningar 48, 190, 247, 451, 

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

Utdrag ur Generalorder och Kungl. Brev. 

502, 560, 678. 
188. 

Tillkännagivande. 

Hedaktionen får härmed tillkännagiva att penningpris om 
sammanlagt högst 300 l<r. komma att tilld elas därav förtjänta 
till redaktionen insända artiklar. 

För att artikel skall kunna prisbelönas, skall elen vara 
redaktionen till handa ,före den l november 1923 samt av
handla ämne berörande SYeriges sjöförsvar. 

Artil<elns värde förhöjes givetvis om i densamma fram
lägges p o si l i va förslag. 

För insänd artikel, som införes i tidskriften, betalar re
daktionen yanligt honorar, oavsetl om artikeln ifråga pris
helönes eller ej. 

Karlskrona i december 1922. 

Redaktionen. 





Abraham Duquesne. 
Av kommencliirl<apten H. Elliot. 

1. l fransk tjänst före vistelsen i Sverige. 

Tvåhundrafemtio a trehundra år är en lång tid och under 

denna långa tid hava dc flesta brev och många dokument 
försYunn,it och 1s<kriftliga och munlliga berättelser hava hun

n i t at l än ch· a u tseendc och förvanskas. TiHräckligt å lerslår 

emellertid för att till sina huv.udclrag kunna utleta, såväl elen 

store, franske sjöhjälten Duquesnes verksamhet inom vår 

flotta, som även hans senare förbindelser med Carl Gustaf 

\ Vrangel och Sverige. De räcka ä\·en för all, 'som fond åt 

denna hans period i, och i fii ,rh inclelse med vårt land, kunna 

gi va en fullt ldar och lydlig totalbild av de oförglömmcliga 

tjänster han gjorde sitt eget fädernesland uneler eldtas gla niS

periocl, und er dess störste konung, Ludvig den XIV dagar. 

Han var ingen nybörjare den 3-t-årige "fransiiske maja·· 

ren", Ahrahmn Duquesne, som med så slor bravour, nit och 

skicklighel tj ~inslgjorde som flaggman i Carl Gusl.af \Vrangcls 

eskmk~r , och som deltog i och verksamt bidrog till den för 

hela 1()-!..J.- H:i-+5 å rs krig avgörande segern öve r clanslwrn·a 

vi el Femern den 13 oktober l G44. 
Det var i Dieppe vid Engelska l<analen som " le Grand 

Duquesne" år lGIO försl såg dagen. Hans fader, som lika

lecles hette Abraham Duquesne, var som så många Hv denna 

stads förmögnare borgare köpmi.in , rcd.are oeh sjöman. Men 
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de s.lÖ'rsta förtjiinslerna erhöll denne Duqnesne den äld,re n og 

ombord på och med dc unrler dessa oroliga lider så talrika, 

:tv pnivatm än utrustade, m en i "konungens tjänst" stående, 

btparne. Ombord på de•ssa fartyg gjorde den ä ldre Duquesn 2 

si n l<arriär, men i slulct av s.in levnad förde h a n även örlogs

skepp och han slnla(le år Hi35 sina dagar cf[,cr .att i tio år 

lu rva varit kunglig skeppschef. Död en förorsakades av lwrt 

för u t i en lTäfl"ning med spaniorerna erhålln a blessyrer. 

I handels- och kaparsta den Dieppe och und·er sin tappre 

och erfarne faders egid 1skolad l\s den unge Duquesne att bliva 

man och en 1sjöman och sjökrigare som få. Liksom Abraham 

Duquesne uppf;oslrad es iiven hans båda yngre bröder, .Jacob 

och Etienne i faderns och den äl(lrc broderns yrl<c. 

År 1621), då Frankrike, styrt av den kraftige ka1rdinal 

Richelieu, levd e på l< rigsfol med ·engelsmännen, finna vi den 

sjuttonårige Abraham cmharl<crad som närmaste man på sin 

facle Ps lilla k.aparfarlyg, " le P etit Saint Andre". Detta var 

en patachc - nutidens chasse mwree - heslyckad m ed 6 nicq<

hakar. Under det all hans fader av sjukdom var bunden vid 

sin koj äntrade han och tog i l{;analcn med stormande hand 

ett mångduhhell större, samt ],raftigarc heslyckat och beman

nat, hollänclskl handelsfartyg. Dellas båda kamrater, v ilka 

liksom del lagna far.lyget förde kontraband, logo därvid fcgl 

till flykten. Den unge Duqucsne Yar redan då, sedan ett å r 

tillbaka, utnämnd till kapten och skeppschef i konungens 

L j än st. 

Kardinal Hicbelieu hade fu lh·äl insett alt för att Frank

rike skulle kunna föra en sj~ilvsländig och luaftig politik en 

stark och väl bemannad flotta voTe behövlig och den minder

årige Ludvig den XIII, vars flotta runder l<ardinalens perM:)')l 

liga energisk a ledning nu stod uneler bildande, var därför i be

hov .av m~in av Duquc.snes typ för att föra sina fm·tyg. 

Duqu csn c torde emell ertid ~iven tmdc.r dc niirmaste åren efter 

sin kaptensulatimning end a·sl ha va fört kaparfartyg. 

År I G3G framlrtidcr Duquesnc å ler. Men nu slogs icl<e 

Frankrike med kaparfartyg. En verklig iirl·ogs flolta, ehuru 
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be s- tåend e av små fartyg, var bildad och i den för·dcs skeppet 

Neptune på 200 ton och bestyckat med åtta 10-f: kanoner av 

honom. Det långvariga fransk-spanska krig.et var börjat och 

Frankrrike hade slutit förbund med det mot Spanien revolte

rande Nederländerna för att driva ·spaniorerna ur Flandern. 

Krigsteatern lill sjöss var för fransmännen Medelbravet och 

det gällde för dem att f:rån spaniorerna återtaga den lilla 

starkt befäsladc ön S :te Marguerite, i närheten av Cannes. 

För detta ~indamål .sammandrog•s allt vad Frankrike kunde 

prestera i fartyg såväl från Atlanten som från Medelhavet. 

Greve Harco;u r t förd e härvid befälet över den samlade fl.ottan, 

m en ärkebis·kopen av Borclea.ux de Sourdis var "flagg·kapten" 

och som det .ej så sällan ·händer med flaggkaptener, men mera 

sällan m ed prelat·er, den verklige ledaren av sjökrigsopcratio

neima. Flottan bes·tod av 51 ·skepp, 12 galerer och 6 brännare 

och medförde 16,000 man landtr upper. Duquesne, vars fartyg 

tillhörde osteskadern (esquadre de ponant) och var utr.uS'tat 

i Dicppe, deltog såväl i beläg.ringen och erövrandet av S :te 

\1 argneri te som i densamma föregående sjöstrider. 

Två år efter detta, ·eller år 1G38, följde Duqnesnc åter, 

fast med ett •större fartyg , S:t .Jean, den energiske och strid

bare ärkebi•skopen dc Sourdis, vilken nu hlivit nämnd till 

överbefälhavare över csqtra•dre de ponant. Duquesne utrusta

de S: t .Jean i Brest och på hans inrådan lät man under farty

gens rustning skyelda inloppet mot fientliga skepp och brän

nare genom att tvärs över detta sträcka en på båtar vilande 

grov kätting. Ett redau då urgammalt medel, m en vil'J<.ct, fatst 

i något modererad form, finner sin användning ännu i dag. 

Abraham Duquesne var med sin Högste Befäl!havare, då denne 

angrep och förstörde U på F.ontarabbias trånga r edd, ej långt 

från S : t Sebastian, liggande, av •starka landbatterier skyddade 

galercr. Fiollan var fördelad på trenne bakom varandra för

lagda linjer, av vilka första linjen medförde brännare. Sedan 

de båcla fr ä m sta lin j c rna satts i n i striden, avgjordes. dagen·s 

ytterligt blodiga drabbning slutligen till fransmännens fördel 

genom insättande av tredj e linjen, reserven. I denna ingick 
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S :t Jean. Samtliga de spanska galererna tillintetgjordes, rå
kade ·eller sattes i brand och sjönko. 

Duqucsne fö lj dc följande år, 1639, åter de Sourdis på den
n as expedition mot spanska Flandern, under vilken flo ttan 
råkade ut för en fruktansvärd och ödesdiger storm. Så gott 
som alla transportfartygen, fyllda med trupper jämte en del 
av de eskorterande skeppen gingo under med man och all t 
och resten sö'l< t c i mer eller mindre avmastat tillstånd hamn. 
Tack vare Ducruesnes sjömanskap tog han sitt eget fartyg 
oskadat in till Bellc Isle. 

I nä,sta sjödrabbning samma år, då 5 franska skepp under 
de Sourdis ege{ befäl, under den <spanska fästningen Santonas 
kanoner i Biscayavilicen erövrade två stora spanska gallconer , 
var Duqucsne befälhavare på det förut erövrade stora spanska 
skeppet Maquedo. Detta nya befäl var en belöning för av 
honom under föregående år visad tapperhet och rådighet. 

1641 uHörde den djärve sjömannen ett dåd, som i våg
halsighet liknar, om ej överträffar, hans första här omt·a lade 
bragd. Med ett litet svagt bestyckat kustfartyg återtog h an i 
Medelhavet, ensam, ett av 4 stora spans'ka galerer taget och 
eskorterat franskt handelsfartyg. Spanjorerna tappade fu ll
ständigt h u vu det och togo till flykten på grund av Duqu csnes 
till vanvett gränsande djärva uppträdande. 

Senare samma år .uppträder Duquesne första gången som 
chef för ett större förband . De Som·dis - nmncra chef för 
Lcvanteskadern - hade delvis tillintetgjort en med tr upper 
lastad spansk galerflotta, som, eskorterande en del livsmedels
transportfartyg, sökte forcera den av fransmännen blockerade 
Ebr·ofloden. Då återstoden av galerflottan tog tiH flykten, 
hade tre av galercrna satt sig på grund tätt under batterierna 
i flodmynningen. Följande dag sökte dessa trenne fartyg 
taga sig av grundet. Detta ville de Sourdis till varje pris 
förhindra, och då utsåg han den 31-årige Duquesne, som den 
lämpligaste, att med 5 skepp, 5 galerer och 4 brän nare u tföra 
våg.stycket. Dennes mod, kallblodighet och skick lighel voro 
äi'kebiskopen väl kända och han motsvar ade ock till fuUo 
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Högs te Befälhavarens förväntningar. Efter gamla vanan seg
lad e han in på pistolhåll, däreflcr tystade han efter en skarp 
k ano nad landbatterierna och äntrade och hrändc slutligen alla 
d e tre fientliga fartygen . 

IJiksom Duquesne hade följt sin chef i medgången, så 
stod han även troget vid dennes sida i molgången och mot
gång hade dc Sourclis nu med besked. Trots under av tapper
h et kunde han själv och hans skickliga och erfarna skepps
kaptener ej hå,lJa stånd mot spanjorernas alltmer växande och 
fr ansmännen flerfaldigt överlägsna sjöstridskrafter i Medel
havet. Richeliens planer mot Spanien strandade tack vare 
detta och ärkebiskopens många ovänner och vedersakare lyc
kades med tillhjälp av ett väl skött intrigspel få honom avsatt 
som Högste Befälhavare för esquadre de Lcvant och helt av
lägsnad från flottan. Bland dem, son1 .i det längsta i dessa 
tvistigheter uppträtt till de Som·dis förs,,ar var Duquesne. 

Ä ven under de Sourdis närmaste efterträdare som chef 
för Levanteskadern, de Cangc, fann Duq,uesne användning. 
Härvid framträdde ett av hans fel, vilket seelermera alltid 
skulle vålla honom svårigheter och bekymmer, i full dager. 
Han va·r ytterst lättretlig och snarstucken och han höll stän
diigt ängsligt och pockande på sin tur inom flottan enligt 
dagen för hans ytterst tidigt erhållna kaptensfullmakt. Kom
mer härtill att han överhuvudlaget icke tålde att någon yngre 
sattes i jämbredd med eller över honom, eller, ej omedelbart 
lydde hans befallningar. I dessa tider, då börd, gunstlingskap 
och relationer hade större betydelse än nu, var detta, i syn
nerhet för en protestant och icke högadlig officer som Duques
nc, svårt att genomföra. Vart detta kunde leda visade sig nu . 

Vid ett tillfälle, då en något yngre chef fö,r en galereska·· 
der av högadlig börd ·ej omedelbart följde den hetlevrade äldre 
eskaderchefens direktiv, sköt denne skarpt på den förre för att 
få honom att lyda - vilk et också därigenom lyckades. Genom 
Duquesnes gynnares, kardinal Hichelicu, direkta ingripande 
bilades tvisten mellan dc båda eskadercheferna slutl igen i 

godo. 
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Ej lång l e ft er denna a O'ä r förlorade Duque·sne genom dö
den lvå av sina gynnare. I juli 1642 sjönk d'ter etl blodigt 
och oavgjor t tvåd agarss lag uta nt:ö·r Ba rcelona amiralskeppet 
m ed d e Can g6 ombord och i november samma år dog h a n s 
speciell e besk yddare, kardinal R ich eli eu. 

Den nye iiver'beUilhavarc n för floltan , marskal'l,;: de Breze, 
och kardinal Mazarin, vi lken efter Rich clieu ö·vcrtog ledningen 
a\' Frankrikes öden, kände och .uppsl<attade begge ej liksom 
sina föregångare Duqucsncs säregna förmåga smn ledare och 
sjöman. Genast visade sig dock ej alt proleklianen minskats. 
1643 deltog han med lysande tapperhet under dc Brezes befäl, 
de ls i etl rnisslyckal anfall på earlagena och dels i LYenn e 
s tora oavgj orda sjösJag med spanjorerna i närheten av Kav 
de Gata, i vi lka senare fördelen dock sta nnad e på fransmän
nens sida. Efter dessa häda slag började franska flottan av 
hrist på penningar alt alltmera förfalla och försummas. Och 
Duquesne, nus fartyg i de sista två d rabbningarna blivit sYårt 
sönderskjule t och därefter upplagt , miste sitt befäl. Möjlig
helen atL åter få delta syntes mörkna, men då den äregirige 
och härdade sjökr igarcn, som så gott som ständigt under d c 
senaste ljug:> å ren varit till sjöss, äJs.kade sill y rke över allt 
annat , vil ie han själ•vkhuL ej lämna detta, och han fann sna·rl, 
med uppbjudande av sin kända energi, en ny u h äg att E1 
sina öns.Jmingar ·uppfyllda. 

Av kardinal Mazarin erhöll han i slutet av år 1643 till
lå lelsc aU g [1 i svensk tjänst j~imte hchöYliga rclwmmcndatio
ner .h~irför. 

lT . l svensk aktiv örlogstjänst. 

Det var i en stormig och för SYcrigc farofylld tid, då detta 
land måste anlita alla till huds ståend e med el och alla till 
gängliga krafter, håde inom som utom landet, som Duql!esne 
had e hesl u tat sig för al t träda i tjänst i svenska flottan. 

-T 

I Tyskland fort sa lles med fram gång och med fransk t un
derstöd del av Gustaf Adolf påbörjade kriget mot det J,atolska 
kejsarväldeL Och nu ansåg sig riks rådet med den store Axel 
Oxenslierna i spe tsen nödsakat att äwn öppna fientligheter 
m ot det till namnet neu trala Danmark Della lands ständiga 
hemliga ell er .u ppenbara motarbetande av Sveriges planer i 
del tyska kriget, d ess hänsynslösa upptagande ay Lull från 
svenska skepp såv}il i Öresund som även i Söclra Östersjön 
m. m., hade framtvungit eil sådan l s leg. 

Från söder skull e Torstenson s i Tyskland stående, mot 
Gallas kämpande här därför .falla in i Jutland och därefter 
övergå till dc dansl"a öarna och från norr ämnade man sam
tidigt låta Gustaf Horn in'bryta i Skåne, erövra denna provins 
och hota Själland . Danmark s1ml le med ett slag krossas aY 
de båda svenska härarna. Men della slag borde för att lyckas, 
lr.iifTa oförberett och hälst innan den starka da nslm flotta11 
kunde bliva färdig. Svenska flottan avsågs att snarast rusta s 
samt att förstärl;,as Lill materiel och personal med en av Lo ui s 
dc Geer i Holland förhyrd flotta. Della för alt , om så be
hövdes, hålla danskarnas sjömakt stången och för alt under
lätta härarnas operationer. Att d0tta mer }in väl behövdes, 
vi sa d e sig snart. 

I dessa de långsamma underrättelsernas lider var det yl-
te rsl svårt alt dirigera långt från varandra opererande s tyrkor 
och Lack vare detta förhå llande blev inledningen av del dan
ska krigeL ej, vad den borde hava IJlivit. Torstensons snabbn 
t åcr ""nom Tvskland och infall i IJörjan av december Hi-±-± i ,., ,.,~ v 

J .ulland kom, så atl säga, alltför hastig,t för krigsledningen, 
och detta gjorde att Horns arme inryckte först Lvå månader 
senare eller i mitten av februari Hi-±-1- i Skåne. Vad värre var, 
danska flottan var i sjön långt tidigare än den svenska, och 
den tvingade Torstenson att kvarbliva på Julland och hejdade 
hans plan lagda övergång till Fyn ooh de övriga danska öarna. 
D}inned korsades regeringens och den store fältmarskalken s 
planer. 

De svensl\Ja härarnas ope rationer yoro alltså föga lyckade 
och tyvärr hade de sYenska fl ottorna till en början än .sämre 
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framgång. Louis .de Geers i Holland förhyrda hjälpflottas 
misslycl,ade str ider vid Ribe å Jutlands västkust i maj l G4-! 
och dess därefter skeende återgång till Holland kom rege
ringens förhoppningar på herravälde till sjöss att betänkligt 
svalna. Och det oavgjorda slaget på Kolbergerheicle elen l 
juli mellan danska konungen med sin flotta ooh den svenska 
huvudflottan uneler Clas Fleming och denna senare fiollas 
inst~ingande i Kielerfjorclen ökade än mer de syenska riks
råde ns bekymmer. Först under den ··senare delen av å r Hi-!-! 
skulJ.e det, tack vare de båda svenska sjöstyrkornas förening 
och verksamma ingripande på krigsteatern, åter ljusna. 

Det var ingen föraktlig sjömakt, som Sverige .under detla 
år så småningom lyckades få i sjön. De i Stockholm ulrusla
de, ·stora flottan eller Flemings fiol ta och lilla fiollan räknade 
respektive 3-t örlogsskepp och 7 brännare, samt Gti strussar 
och lodjor. Därtill kom dc Geers flotta på elL 20-tal bevärade 
l<öpmansskepp jämte en del å tyska nordkusten och i Julland 
rustade smärr e fartyg. 

L i k som härarna u n der dessa tider rekryterades med främ
mande krigsfolk ·så behövde också vid dåtidens stora flQtt
rustningar utländskt sjö folk, såv~il manskap sDm befäl, a n
skaffas. Louis de Geers flolla var så gott som uteslutande 
Ilemannad med i nederländska hamnarna värvat sjöfolk, men 
i.ivcn för huvudsjöstridskrafterna i Slackholm samt för å Jul
land i och för Tm·slensons över.skeppning till öarna samman
dragna och under utrustning varande fartyg behövdes och an
skall'ades utmnlands bemanning. 

Först p å sensommaren 1644 förekommer Abraham Du
q u e snes namn i ofiiciella svenska handlingar - men från och 
med 1G44 års ingång föres han ej mera i franska avlöni ng.s
rullor. Var har han befunnit sig under denna 8 månaders 
långa mellantid och på vilken väg har han inkommit till 
Sverige eller till någon av dess besittningar? 

Från franskt håll göres gällande att Duquesne deltagit 
ombord å den de Geerska flottan i slagen vid Ribe eller ock 
varit med Fleming vid Kol 'herger Heicle eller rent av befunnil 
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sig å båcla dessa platser. Ävenledes vill man gåsl ~l, att han 
sjöledes anlänt till Sverige och alt han till belöning för sitt 
uppträdande därstädes bleY befordrad till major och senare 
viceamiral vid \Vrangels flotta. Ingen smn häl st verklig grund 
synes emellertid finnas för att stöd ja dessa antaganden. 

Alt Duquesne sjöv,ägen, med fara att bliva tagen av dan
ska örlogsfartyg eller karpare, sökle sig till Sverige torde yara 
alldeles uteslutet. Han v å l el e säkerligen den snabbare och 

säkrare landvägen. 
Möj lighet fanns måh~incla även för en fransk o!l'icer att 

vinna anställning genom elen svenska agenten Peter Tr.otzig 
i Amsterdam eller direkt genom Louis dc Geer. Men, del är 
föga troligt att en fi·ansk högre officer, med rekommendation 
av sill lands högsta myndigheter, valt den vägen för alt taga 
svensk tjänst. Ehuru holländare och fransmän i dessa tider, 
såsom båda varande fi ender ti ll Spanien, voro bunclsförvan(l
ter, voro dc dock .allt annat än vänner. En bekräftelse, om än 
n egativ, på alt Duquesnes v~i.g icke gått över Holland har man, 
enär Trotzig och de Geer i början av år 1644 av Amiralitets
kollegium särskilt anbefalldes att atwärva en "erfahrcn Capi
ten, som capabel är att Commen(lera ett esquadre afi 6 eller 
8 skepp" - på Yilket Trotzig svarar, att han antagit Kapten 
Enock Marinels-mycket förfaren "såm kapahel 'är att com
mendera ett esquader". Den mer förfarne Duquesnc har alltså 
tydligen ej stått att laga i Amsterdam. Enock Marinds (Ma
rins) blev sedermera Duquosnes svåra fiende. 

Än mindre kan det ti.i.nkas att Abraham Duquesne ställt 
sig under Martin Thijsscn (Anckarhielms) befäl och deltagit 
med den dc Geerska flotlan i de båda slagen vid Ribe (Lister
dyl>) å Jutlands västkust. Sam tliga skepps- och högre chefer 
i Thijssens flotta, som till namnet äro l<ända, voro i öwigt 

holländare. 
Med kännedom om Duqucsncs karaktär, förmåga alt i 

alla silnationer taga sig fram och otålighet att snarast finna 
användning, kan man laga för givet aU han sökt sig till den 
plats, varifrån högsta ledningen över såv.äl här som flolla lit-
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övades ell er till T orst en son s h ögkvart e r, för alt ick e säga h ov, 

i Haderslebe n i Sönder-Jylland. Genom att h ans fade rs fa r tyg 

och a·ntagli gen även-denne själv seglat på Nor dsjön och Öster

sjö n och i hamna rna därst~ides h ade goda förbindelser tor de 

han hava va rit vräl orienterad, både i det ena och det andra 

avseenclel. Duquesnc den äldre hade bland an nat äg t etl rep

slageri i Nan·a. 
Till högkvarteret i Hadersleben kom på våren 1()44 i spe

del! mission dc la Thuillcrie, Sveriges bundsförvants, Frank

rikes sändehud i Holland. Hans uppgi ft var, att snarast sök a 

ås tadkomma fred mellan Sverige och Danmark. Frankrikes 

stora subsidier voro nämligen på intet vis avsedda för något 

krig mol Danmark utan mot Frankrikes fiende, det Habsburg

ska kejsanäldet, d. v. s. Österrike och Spanien. De la Thui l

leri.e, som sedermera visade sig speciellt protegera Duquesne, 

hade efter all sannolikhet denne med i sin svit och ]rämn ade 

honom Jn·ar i Hade.slehcn, då han i ju li fortsatte till Köpen·

hamn och Slockholm. 
Hos Torstenson var under hela våren den mest brännande 

och för hela krigels utgå·ng viktiga fr ågan, att anskaffa far

tygsmateriel för att kunna överföra hären till Fyn. För detta 

~inclamål verkade viceamiral Blumc och Torstensons högra 

hand, generalmajoren Carl Gustaf \Vrangcl i resp. Aalborg 

och Aarln:s med nit och energi aH utrusta från dc tyska pro

vinserna överförda och i Julland erövrade fartyg och sjö

lransporlmal cricl. Vid 1tt.förande av dessa arbeten fanns sä

kerligen pl ats för en man av Duqucsnes kynne. OIIicerare 

härför anskaffades .i Hamburg genom den svenska represen

tanten därstädes, Kapten Arenels försorg. Den 5 mars hade 

Arenels bland annat erhållit order om att anskaffa 2 skepps

kapitener, 4 löjtnanter etc. - alla väl befarna och vanda vid 

sjöstrider. De la Thuillerie hade i mars himnat Holland och 

hans och hans svits väg gick över Osnabruck och Miinster, 

där de viktiga fredsurnderhandlingarna redan voro i full gång 

samt vidare över Hamburg nordvart. Tillfälle gavs. därför 

för Duquesne att i denna senare stad få bekrMtel:se på att 
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läm pliga o!Iicer sp latser vor o till finn a ndes sarn l a lt an s tä ll

nin gen i Hamburg närm ast verks lrä llclcs för Bllum cs r äkni ng. 

Jag ta r så ledes på goda grunder för givcl alt Abraham 

D uquesnc j ämte h an s broder Jacob och ytt er ligare en fr ansk 

sjöofficer Barnos, vilka åtföljde den förstnämnde, i april IM-1-

ankommo till Hadcrslcbcn och där ,funno användning hos 

Torstenson och vid \Vrangels och Blumes små sjös tyr kor. Att 

såväl dc båda bröderna Duquesne som Banos innan året s slul, 

lack vare rckonuncn.clalioncr av TersLenson och \Vrangcl er

höllo förmånliga platser i elen sjö§ående flottan bestyrk er 

ytterligare detta. 
Förteckningen p å del högre befälet, inclusive skeppsche

fer i Flemings flotta upplur ej Duqruesncs namn och den ringa 

aktivitet och anfallslust, som under Kolbergerheidcslagct ut

vecklades av de flesta fartyg, tyder på inlet sätl på att Abra

ham Duqucnse vid detta tillfälle personligen befunnit sig om

bord på eller förl något av dem. Möjligen l<an Clas Fleming 

därem.ot under sina täta r ådplägningar med Torstenson, in

nan siagel vid Kolberger Heide den 1 juli, hava trälfat och 

rådgjort med den erfarne fransmannen. 
\Vrangels och Blumes mer! slorl arbete och besvär iord

ningställda farlyg kommo tyvärr aldrig till avsedd använd

ning. Att dc, utom för överskeppning Uil Fyn, även voro be

hövliga å annat håll framgår med f u Il tydlighel av ett Clas 

Flemings brev av den 26 juni till Kungl. Maj :t. Han skriver: 

"Skullc nu de fahrkoster, som General-Majoren Carl \Vrangel 

och Ammirals I.i·eutenanlcn Peter Blohrn i Al1rhusen och Alll

borg ved handen hrufwa under favcur och convoy av de i Hol

landh \Värfwade skeppen (hvilke av Fcldlmarskalken hafwc 

fådt ord re att gå in i Bäldt) komma hi j t till Flottan vore 

wärcket oCJh härwarande desscing därigenom myckit hu l pied t 

. . . . . . . . Än större blev beho>vet av förstärkning efter slaget 

vid Kolherger Hcide, då Flemings flotta blockerades i Kider

f j.or den . 
Redan fram mot slutet av juni blev det emellertid k lart 

för Fleming att Thijssens flotta, som åter lämnat Holland , 
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knappast kunde hinkas jnom rimlig tid verkställa förening 
med huvuclflottan. Samtidigt med detta såg sig Torstenson 
på grund av Gallas ·hotande framryckning mot norr n ödsakad 
all giva order om att Jutland snarast måste utrymmas. Häri
genom tvingades man bland annat att övergiva s•in med möda 
anskall'ade fartygsmateriel därstädes. Men man vann, att den 
stora flollan, vars besättningar genom sjukdom betänkligt 
decimerats, kunde erhålla en välbehövlig förstärkning genom 
inkorporering av .Jutlandsavdclningarnas befäl och manskap. 

Den 8 juli skrev Torslenson, som tillfälligt befann sig Yid 
svenska flottan i I\:rislianspris vid Kielcrfjorden, till Carl 
Gustaf vVrangel: "Herr Genera linnior han skynde sigh huadh 
menncskligh och mögeligilt är alt komma" ooh "Die weiln 
auch Herr General maior nebst H. Admiral Blumen und den 
Schi.ITsoil'izicrcn und bcdtzleuten wie auch Constahein allbier 
sehr hoch vor Nöten isl"...... Bland dess·a skeppscHicerare 
torde , såsom förut visats, dc tre fransmännen hava bcf•un
nit sig. 

Den 19 juli ankom \\'rangel till flottan, men först d en 
27 juli eller dagen efter del Fleming dödligt sårats och öYer-
1ämnat befälet över si n eskader till den förre, anlwmmo Blu
me och hans underlydande till Krislianspris och dessa förde
lades då genast på fartygen. 

Dagen därefter, när vinden äntligen blivit gynnsam, brö l 
den av brist på provia n t niislan till hungersnöd drivna ocl1 
av sjukdomar härjade svenska flottan ut från Kielerfjorden. 
Eifter en serie manövrar, där varken svenska eller danska 
floHan syntes hågad all upptaga strid, Rvscglade den förra 
därpå den l augusti till Stockholms skärgård, dil man r edan 
den 5 augusti ankom för atl den 8 ankra i Dalarö. 

Landel befann sig nu, lack vare flottans misslyckande, 
i en prekär situation och förhållanuena på flotlan voro allt 
ann a l bin behagliga. Bes·ä tlningarna decimerades dag från 
dag av sjukdomarna, fartygen voro illa medfarna och proYi
antcringcn var fortfarande svår att utföra och bristfällig. De 
flesta o(ficerarna gjorde ock så alll för alt slippa vislas om-
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hord ooh överhuvudtaget syntes lusten att gå till sjöss hos 
dem vara minimal. Allt andades misströstan och missnöje. 
Ulfsparre, som, sedan de andra amira·lerna givit sig av till 
Stockholm, övertagit befälet över flottan, skrev elen 10 augusti 
bland annat från Dalarö och omtalade "huruledes Amirals
Jcutcnanten Blohm del f.olck han värfwad och på skeppen med 
sigh brakt ...... hafl'"wer en högh gage ..... " och föreslår 
rhan helt enkelt att återsända dc Yärfvade ofTicerarna. Slul
ligen tillägger han: "l! tall' ofTwanble Blohmes oiT.ioierare ähr 
cen Capilain och ccn Lie ulenanl ul·an lot'f reest ålh Slack
holm." 

Man förstår alt de s\'enska sjöofTicerarne ej skulle vara 
Yidare nöjda med konkurensen och mycket talar för att såväl 
Duqucsne .som Banos, vilka båda sedermera fingo rätt höga 
gage som majoor och capitaine des brulots i st. för kapilen och 
löjtnant fastslaget, voro just den kapten och löjtnant, som 
på eget bevåg giho sig i väg till Slackholm - för att rekom
mendera s.ig. 

l\fcn flottan lmm t.iJl sjöss ·och det förr än någon troll 
och ana l, Yiilbcmannad, om ~in endast en mindre del av far
tygen bcfunnos lämpade för cll omedelbart nytt sjötåg. Nya, 
r1älire och rinitiatiYrikare ]\rafter sattes ock att leda densam
ma. Omslaget föror sakades U\' alt den holländska hjälpflot
tan mol förmodan på egen hand lyckals taga sig in i östcr
SJOll . Dc nyengageralle franslut och holländska ofl'iccrama 
~ynas haYa Y:trit särdeles Yilliga atl gå till sjöss. Den Hl 
''gusl i !. ex. s';rcY Ulfsparre: "Här i.ir een holhinclsk Capilarin 
•kommen \n·rlll namn En'Geh l\Iar,inus (liiarins) mäkla ifrån 

Holland herömd l .. .. han bcgiirer all (han) mollc hlifl\nt pil 
cll S'l<epp förordnacH som utg:!r .... " Och i Stockholm arhc
lade Dwrucsne cch Banos under '\Vrangels och dc la Thuille
ries proleetio alL erhålla förmånliga fasl a platser p:l den ut
gående flottan. 

nuquesne ·synes i millen ·på ::mgusti designerals eller kom
JUenderats att föra skeppet Hegina, ,·arå chefskapet blev ledigt 
efter Herman Fleming, son till den döde riksamiralen Clas 

'l'id~;kri(t i ,~jr!riisendet . 
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Fleming, , .j lJ< en först h emförd e sin fad ers lik och sedan ski c

kades n ed till Thij s sen s Lill Kalmarsund a nläncla flotta såsom 

r egeringen s ombud. D en sis ta augusti överlogs b e.fäl el över 

de 12 fa rtyg, som n u skull e ånyo r nslas,efter Ulfsparre a\' 

major Clerck. Dock tycks denna sena re ick e hava gjorl d e tla 

med någon vidare glädje och han blev också snart avlöst. 

Generalmajoren Carl Gustaf \Vrangel var redan m1 des ignerad 

till "överkommendant" för den svenska och holländslw flo t

tan och , säkerligen ·huvudsaldigen på hans rekommendation, 

nämndes til,l hans närmast e män på svenslia fiollan hans båda 

kamrater fr ån Jutland, Viceamira l Blmne och, såsom Clercks 

cftertrrädarc och 3 :e flaggman, Abraham Dukuesne. Ehur u 

Jacob Duquesne vid detta tillfälle stod uppsatt på förs lag all 

bliva skeppschef räckte dc fåtaliga platserna därför nu ej till. 

Martin Thijssen, nyss a(llacl Anekarhiclm, Giert son och Mar

cus sattes all såsom förut föra. befiilcl över den holländska 

flottan. 
Hiksrådsprololwllel för den l 2 september 164-! säger: 

.. .. "Resolverades att de Renes skulle ,få majors plats vid 

flottan och fölu·a skeppet Hcgina·" och cnligl prolokoHet a\~ 

den 13 september yttrade Riks Canlzclcren (Axel Oxenstier

na): "Efter som Majoren Clerck ~icke kan v,äl komma ut·h för 

att han haver räkenskapen med tackel och Lyg på skepen på 

sigh och dcssföruth:m tulela (förmynderskap) .före sine bro

derbarn, haver ock sjclf icke stor ,lust därlill, så have vij 

sta-dL om, om vij icke skulle föroi'clna de Quesnes i hans ställe 

på de skcpen, som utgå sko le. SlelJ.cr de så till H. K. ~I: t s 

gottfinnande. 

Därpå blev godt funnit, alt dc Qucsnes slwll blifwa major 

på dc skopen som utgå skolc, och alt Bannos Capilen des brul

lots, skall nu bekomma 50 rdr om månaden hava direktion 

över bru lloterna (brännarnc) och, där han giör någon god 

tiänst bliil\va Capitcn på eei skepp." Tiden hastade och redan 

tre dagar senare lämnade del högre krigsbefälet Stockholm. 

I riksrådsprotokoll el för den 14 september säges också: "Togh 

GeneJ·al Maj-oren C'Vrangcl), Ammiralcn Blom och Du Quesnc 
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och Bonneau a fskcdh, aclhorlcracl c s t i Il mani ighe L och ön ska

des d em lycka på r esan . 

De lova de a ll göra en hommc cl'•honneu r. 

Underskrevas deras bes lellni ngar, den enes som major 

och Du Bonneau som Cnpitainc des h rulots." 

I Duuosncs f'ullmal<L förl<laradl' dro tt ning Krislina alt hon 

velat "tillbctro och föro rd na oss i.i lsskeligh Manha!Itigh Abra

h am Du Qucsne ntl. vvara skipsmajor .... " och hingrc fram i 

handlingen säges : " ty beslå V/ij honom Du Qucsnes till åhr

Jigh lö'hn , traclament och underholdh, så mycket som een 

Skepz l\Iajor cifter ordningen och opå staten består .. . . " 

Avlön~ngcn var 90 silverdaler i månaden för de sju sommar

m ånadema och 80 daler för Yintermånaclcrna jämte rikligt 

tilllagna clietpcnningar. 

"rrangcl delade sin Hotta p å två eskadrar, av vilka andra 

csl<adern fördes av viceamiral Blume och den första av honom 

själv - åtminstone nominellt. Även om en lantofficer "eH 

år sludcrat seglingskonsten i l-Io1llancl" lordc ban emellertid 

därför icke vara fullt mogen att föra fartyg och flottor. Där

bill beliövdes nog, då som nu , sakkunnigt folie Såsom sak

ku nnig va r "Trangcl ·Också säkerligen tacksam att medföra 

den mest befarne och mest i sjöstrider utbildade av flaggmän .. 

ncn, dler Duqucsne. Denne Yar sås-om förut nämnts embar

k er ad å Hegina, vilket fartyg ingick i första eskadern som 

nummer 2. Duqucsncs 1iildstc Jöj lnant och n~irm:1sle man var 

ho ll ändare och hette Tomas Sir. 

'Vrangcl slälldes under fiiltmarskalkcn Torstensons kom

mando oc·h direktion. Han skulle stödja sig på Kielerfjorden 

oc~1 hans uppgift i första hand var att sök.1 hjälpa Tarslenson 

över till Fyn. Endast om blott en del av dansl·a flottan Yorc 

ute, borde han angripa denna. 

Den 28 september lyflc 'Yrangcls l'lotta ankar och föl

jand e dag förenade han sin egen flotta med (Thijsscns) 

Anckarhiclms i Kalmarsund. Den 5 oktober lättade dc före

nade flottorna anl<ar och styrde syclvart och den 0 anlände 

man till \Vismars redd, diir .f 'Y isnnrfartyg förenade sig med 
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\Vrangel. Nu fick denne veta, dels att Torstenson befann s,ig 
i Södra Tyskland och, deLs alt en mindre del (16 a 17 skepp) 
av danska d'loltan låg i närheten. Anledningen till att dan
skarna uppträdde med så svag styrka var, att dc lrodde att 
svenskarne ej ämnade vidare förelaga några sjökrigsoperaho
ner så sent på året. Wrangel beslöt att omedel1bart angripa 
danskarna. Den 11 oktober, då vinden blivit god, lättade han 
ankar oclh siktade samma dag på kvällen den danska flottan 
liggande till ankars nndcr Fcmerns N. W. udde. 

Såväl i Ka'h11arsund som å \Vismars redd hade krigsråd 
·hållits, varlill förutom Anckarhiclm och Blmne även Ducruesne 
och möjligen några andra av skcppsahcferna varit kallade. 
Allt tyder på alt den unge, kraftige och initiativrike \Vrangel 
på bäsla s·ätt sekunderats av .sina närmaste män i sin djärva, 
välbetänkta och strategiskt riktiga bes'Lut. Den 11 på kvällen 
ankrade, enär sydvästlig storm missgynnade eH omedelbart 
anfall, \\rrangel nord Fcmern och ost om och i lä om den 
danska flotlan och kri.gsråJd hölls ånyo. 

Den svenska flottan bestod nu av sex medelstora och sju 
små skepp, tre brännare och fyra småfartyg med en bestyck
ning av nära 500 kanoner och bemannad med 2,000 man, 
HoHändska fiollans 22 smärre skepp hade ungefär samma 
kanonantal och besättningsstyrka. Den danska flottan räk
nade fyra mycket stora skepp och elva smärre dylika med 
sammanlagt t±30 kanoner och var .således den s.vcnska sjö
maklen betydligt underlägsen. \Vrangels flotta hade följande 
c<;L:<dcrindelning i vad angår skeppen: 

1 :a eskadern (\Vrangels). 

Kanoner. 

Smålands Lejon, generalmajor \Vrangel 32 
Hegina, major Abraham Duqucsnc . . . . . . 34 
Götehor g, kapten Cornclinsson . .. .. . .. . . . . 3\i 
Leoparden . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . 3G 
Tre Kronor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Väslerviks Fortuna, kapten dc Bouir .. . 24 
Kattan, kapten Speck . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 22 

]icmanning. 

18-± 
16-± 
188 
128 
14-± 
1 22 

91 

~ 17 

2 :a eskadern (Bl u mes). 

Dral>en, viceamiral Bl u mc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Jägaren , kapten En ock Marins . . . . . . . . . . . . 26 
Hafsfrun .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
AJ<.illes .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Svrunen .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Gamla Forhma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

188 
130 
105 
123 
113 
123 

Vilken de1l tog nu Abralham Duquesne i ovannämnda 
krigsråd, där planen för slaget vid Femern uppgjordes? De 
la Thuilleric 'skrev år 1()46 till l·wrdinal Mazarin om Duquesnc 
att han i Sverige har det mycket bra och att han är särdeles 
väl uppskattad för att hav'a uträttat underverk i sista drabb
ningen (vid Femern Hi44), om vilken drabbning man, uta11. 
att göra amiralerna orätt, kan säga att han var ledaren (" .... 
en tres bonne eslime pour avoir fait merveille dans le dcrnicr 
combat, dont il se peut dirc, sans faire tort aux amiraux, qu'il 
etait le dircctour."). Även om detla uttryck måhända är 
något överdrivet finnes däri dock säkerligen mycken sanning. 
Duquesne, som närmaste man i första eskadern och placerad 
å det amiralsskeppet närmast seglande och liggande fartyg.el, 
torde, nu som senare hava t jänstgjort som en slag,s rådgivm·e 
eller flaggkapten åt den fransktalande och fransksinnade 
Högste Befälh avaren och generalmajoren ·av infanteriet, C. G. 
\Vrangcl. 

Planen för den kommande striden uppgjordc.s den 12 ok
tober till ankars vid Femern i sikte av den danska flottan 
under ett allmänt krigsråd, då, utom Blume, Thijsscn-Anckar
hielm och Duquesnc även cheferna på dc närmaste fartygen 
voro kallade. Det är i:::ke utan alt man spårar Duqucsne och 
fransmännens på senaste åren mot ·Spanjorerna använda hrän
nar- och äntringstaktik i densamma - att tillvägagångssättet 
vid Fontarabbia och Ebro upprepas däri. Planen var besjälod 
av en verklig anfallsanda. Fienden skulle, så fort stormen 
bedarrat, anfallas medelst omfattning från två håll, fartygen 
äntras och tagas. Den förenade flottan var för delta iinda-
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m åJl delad på se ~ eskad rar, an förda och led da av r espeklive 

fl aggmä n. E s kadrarna sl<ulle p å given sign al operera sj~ih- 

st ä nd ig l och oberoende av Högst e Be fä lhava r en. Dc tre es ka

de rch eferna i " ' r a n gels f lott a, " ' ra ngel , B lumc och Duqu es nc, 

synas hava ti ll de la ls och följts av var sin av d e tre brännar na 

och Duquesnc torde på begär an han1 erhå lli t till s tå nd a tt med 

sin eskader gå i !elen föJ· denna fJ olla. 

Ett br ev av chefe-n för bränna rna, Banos-vilken i slage t 

fö rde brännaren Lilla De lfin - skrivet 4 dagar efter clcl la, 

lämnar dc j ä m förelsevis tydligaste och m est sannolika upp

gifterna om fartygens ytlers l svårutredcla, snart i m ctee över

gåen de, ma növ rar. Då dclla .brev syn es mig f ull t trovärdigt 

och då dei i del stora he la icke strider mol Wrangc ls oiiicicll a 

rappor'lcr, kommer jag vid m in beskrivning a v s laget ~l\-en 

stödja mig därpå. Bifogat fö r sök Li lt manöver plan ä r även 

leeles utförd med ledning av Banos nyssnämnda brev. 

Den L) oktober på morgon en lätlade den förena de fi o llan 

och styrde för_halv (\V. S. \V.) vind i kölvallensordning upp 

mol danskarna. Duqucsne mod ytter li ga re t vå f~trtyg och 

b rännaren Lilla Delfin innehade avantgardet. Samtidigt m ed 

<lelta logo dc dansl'a fartygen hem sina ankaren och hi ldade 

kolonn med utgångspunkt från en del a\' stormen i lä drivn a 

m indre fartyg i och för alt få dessa med i kolonnen. Dan

skarna liksom svenskarna hade sina större fartyg i leten och, 

nä r dc hunnit ordna sig, slyPdc amiral Pros ~Iu ncl djärvt upp 

mot svenskarna. Genom all elen danska Högste Befälhava ren 

till en hörjan rhöll R\' ål lä mcll sina stö r re skepp lyckades 

WrangcLs fartyg pressa sig lill eld fördelakl iga loYarlsEigct. 

Samtidigt med att Pros !\lund med sina tre tctcfariyg lade s ig 

hidevind fölto cmc!lcrticl dc övriga danska skeppen aY ål Iii , 

synbarligen för att söka undkomma nml Laaland och Anckar

hiclm höl.l, för all förhindra cletla, likaledes av. Slriden kom 

därför alt utidimpas i lvå vill skiljda grupper och elen hera

made regelrätta omfallningen kom c.i ti ll n lfö ranclc. 

Av avanlgardcl, som öppnade elden, to r de Duquesne, se

dan dc tre dansl<a amiralsskeppen av hon om kanonerals, Y~int 
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med Rcgina, medtagande Banos brännare Lilla Delfin. Detta 
gjordes antagligen för alt undsätta Högste Befälhavar·en, på 
vars fartyg de två stora danska ledarfartygen koncentrerat sin 
eld med den påföljd att Smålanels Lejon i stä:llct för alt enligt 

avsikL lägga ombord med Palientia illa hlllygad drev nod ge

nom och i lä om den danska linjen. Ett brännarangrepp mc<l 
Lilla Delfin mot PaLienLia uppgavs i sista ögonbl icket, då Gö

teborg, j u st då detla sku ll e u Lföras, bordade det danska ledar
fartyget. Under deL brännaren sedermera sökte s.ig ned moL 
dc .flyende danska smärre skeppen .Jade Duquesnc med Rcgina 
ombord med Patientia från hi .och stäv moL stäv under på

gående skottYäxling - en i sanning vacker manöver! Efter 
en timmes hård strid man mot man, under viiken amiral Pros 

Mund stpadc, Logs armiralsskcppet PaLientia av dc bwda änt
rande fartygen. SärskilL utmärkte sig därvid befälhavaren 

för Heginas äntringsslyrka, den "holländske löj t·nanlen" To
mas Sir. Sammanlagda an lalcl av bcs~ittningarna å de båda 
svenska skeppen och besä ltningens styrka å Palienlia voro 
mycket lika och utgjord e ungeGir 350 man. Gö teborg skulle 

a;lltsä ·hava sLått sig slä tt ulan Hegi'IlaS hjälp. 
Under det striden med det danska t(~tefartygcL pågick an

fölls ·danskarnas fartyg n: r 2, Lindormen, på \Vrangcls befall
ning av dennes Brännare ~fcerman och sattes i brand och det 

tredje fartyget i Pros :M unds kolonn, Oldenburg, ~inlrades och 
erövrades av Ves ter vi k s Fortuna med tillhj ~il p av Leoparden 
och Svanen. Det förstnämnda fartyget jämte Tre kronor hade 

antagligen ingått i Duqucsnes avantgarde och av denne de

tacherats, då Duquesne vände u p p mot danskarnas tele. 
N~ir Banos k om ned mot Anckarhielms eskader angrep 

han danska skeppeL Dclmenhorst, som jagats på land vid Laa
land, och sa tte detla i brand. Anckarhielms farlyg erövrade 
med ~in lrin g, dels amiralsskcppeL Tre Löwer, och dels trenne 
andra fartyg samt jagade utom den nyssnämnda Delmenhorst 

ytterligare fyra fartyg på land. 
Innan s l ~gct var slut skulle den outlröttlige Duclllesne få 

sig 1förelagd ännu en uppgift, vilken han, med efter en hel 
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clags slricl utmattade bes~iltningar och ill a medfarna fartyg , 

fullföljd e med vanlig ener gi. Han beordrades av 'Vrangel alt 
med sitt eget fartyg Hegina, Gamria Fortuna, Kallan och Jäga
ren förfölja de tre enda u ndkomna danska små skeppen Peli
kanen, Lambet och ::\1arkatlan. Av dessa l\'ingad cs Markallan 

på land . Då båda övriga lyckades Lack vare mörkret und
komma Lill Köpenhamn, medförande undcrrältelscn om deL 

förkrossande nederlaget. Slriden hade varat från kl. 10 f. m. 
till dess mörkret bröL in. Erövrade voro 10 danska farlyg, 

va rj ämte 2 uppbränts. 2 av dc på land satla fartygen blevo 
dessutom vrak; det tredje undkom sedermera. Av 17 skepp 

lyckades danskarna alltså endast rädda 3. överamiralen s tu
pade uneler handgemänget med Göteborgs och Heginas folk. 

Amiralerna Grabow (Lindorme n) och von Jasmund (O lden
burg) Lillfångatogos, under clct atL den fjärde amiralen, Ulfeld 
(Tr e Löwer) dog av i siageL erhållna sår. Danskarna förlo ·

radc ytter ligare 1,000 befäl och gemene i eliida och ungefär 
samma antal tillfångatogos. Svenskarnas förlust var, såväl 
i personal som materiel, myckeL Jilcn. 

Danskarnavoro givetvis betydligt underlägsna, ehuru de
ras 4 amiralssskepp Yoro s lörrc, hältre bestyckade och beman

nad e än någoL av de svenska fartygen. Förlamade av det 
hopplösa i striden var deras motstånd också på de flesta håll 
hå ll föga kraftigt och Barnos ·h ade nog härvid rätt, då han 

skrev: "Danskarna slogos icke lika hr a som spanj orcrna, ty 
det finns fartyg, som lagi ls av holländarn a, som all s icl\e 
värjt sig". 

Såväl Duquesne som hans sekundant, Capitaine des bru
lo ts Banos kunde, som jag visat, tillskriva sig en god del av 
äran av d en lyckliga utgången av striden. Duquesne isynner

het, såsom havande tagit en y llerst yerksam del hådc i s tr i
dens planläggning och i dess utförande. Särskilt ·hans inle
dande operationer och medförande av en brännare i avantgar

det torde hava varit y ttersL verksamma ooh verkat myckel 
init·er ande på de tre danska kapitalskeppen. \Vr angel hade 
gjort ett lyckligt - och om be,fä lhavaretalang vittnande -
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grepp, då han u tvalde och p lacerade den erfarne fransma nnen 

på räll plats i denna märldiga ct rabb ni ng. 
Följ derna av sege r n voro, som känt viltgftende. Sven

sk arne blevo med etl herra r li.U sjöss och cten dansl<a kon un

gen, som med sin här stod i Skåne, fann .för gott att på gru nd 

därav genast lämna cl.cnna provins och återgå ti ll öarna. Två 

månader där·efter .började han unrlerhandla om fred - en fred, 

som visserligen icke slöts förrän långt fram på fi.iljandc år, 

men vilkens för dansk a rna ·hå rda villkor yllersl torde få t ill

skrivas den svenska sjösegern vid Femern . 
I\Ied sina tio priser och he la sin flotta avgick V.Trangcl 

dagen efter siagel till Krislianspris för all r eparera oc1t giva 

'besättningarna nödig vila. Efler hå veckor, eller den 30 ok 

lober styrde \Vrangcls fJolla åle r ostvart, under del all Anckar

hielms sjöstyrka detacherades till Holland. Följande dag 

gjordes landstigning och proviantering på Femern, som be
fanns fri från danskar, och den 3 november ank rade Wrangels 

l'lo!ta med sina priser i \Vismar. Sjukdomar rasade nu om

hord. Oaktat detta och den långt framskridna årstiden avgick 

på regeringens order Wrangel åte r den l 3 november me·d de R 

minsl sli tna skeppen oclt 2 småfartyg, ti<ll vilka besättningar 

nätt och joämt kunnal hopsluapas, till Sundet. Avsikten var 

att uppbringa tull i Öresund, att rekogno'sera Köp"enhamn och 

den clii r liggande ålerslodcn av danska flottan saml alt even~ 

lucllt förstöra i Drogden hefinlliga försyarsanstaller. Du(rues

nes fartyg Hegina , som var kort pä folk, kvarlåg vid avseg

lingen i \\Tismars hamn, men redan efler fyra dagar, och sedan 

·han lyckats ihopbringa hesällning, förenade sig skeppsmajo

ren med sin Högste befälhann·e i Kiögehugl. Yerkslälld re

lwgnosering hade emellertid givit vid .handen all danska flot

lan nu upplagd saml all försvarsanstalterna i Drogden icke 

kunde betvingas med de svaga sjöslrirlskrafler, man hade till 

förfogande. P~t grund av det stonniga vädret och dc allt tä

tare sjul<domsfallen, Yilka medförde allt större risker för hans 

segelsl itna och illa bemannade fartyg, heslöt d~irJör \\'rangel 

alt ~tlergå till \Vismar och den 23 noyember ingingo fartygen 
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i h amn en od1 för lades i v interkvar ler med kanoner och fö r råd 

samt b esä ttningarn a förlagda i land. 
Del var ingen a n ge näm vi n ler sj ö.fol ket h är hade atl pas

sera. Staden var l i len och u tan resurser, pengar saknade:;, 

provianten var k napp och sj uk domarna for lforo. Men fJollan 

skull e gö ras k lar till kommande års kampanj. Hur Duqucsne 

fann det i denna, för en vid ·högre temperatu r vand fra n sman, 

sä kerliga föga behagliga omgivning, framgår av ett brev från 

hon om ti ll Axel Oxenstierna, daterat \Vismar den 1-! januari 

1645. Då det skrcYs var \Vrangel nedrest till Torstensons hög

k varter i Sydtyskland fö r alt lwnferera med denne . Duquesne 

skri ve r : "Ända till nu hava vi icke haft medel att storl på

skynda större saker . \'i vänta master från Sverige, av vi lka 

vi ä ro i behov för all stå våra fartyg Lill tjänsl. Det är ocl,så 

nödvändigt atl ohitfå några fa rlyg för att omändra till br~in

narc, vi lka torde bliva yilcrsl nödvändiga, om det blir oss 

möjligl att Yara till sjöss före konungen av Danmark, för vi l

k et ändamål Yår genera;] konllner att göra allt vad han för-

1i1år. \'ad mig personligen beträll'ar, dör jag av otå lighel för 

a tt kunna åstadkomma detta. Om del sker annorledes löps. 

v i r isk att däray utstå lusen olägenheter." Därefter forls~i tter 

han och upplägger för rikskans leren, tydligen förvissad atl 

denne skall uppskatta ett råd av en erfaren sjöman och sjö

kriga re, en hel plan för årets kampanj. Denna plan stämde i 

övrigt märkligt väl överens med regeringens i Stockholrn, sam

ti digt med planens avsändande i brev uttalade, åsikter. ":\Tan 

måste", säger Duqucsne, "arbela för att med all iver sälla vår 

fl otta i goll stånd, i vilkel jag skulle vilja se den fiir alt med 

Guds hFi lp gå rakt mol Köpenhamn och till Sundet i och för 

a lt förhindra atl konungen av Danmark drar den nylta och 

fördel han har av denna plats. Om :\Iartin Thijsscns från 

Ho ll and åll'l'v~indande flotta v id samma tid kunde vara i n~i r

hele n av Sl<agcn och Giitehorg, skulle delta vara av mycken 

nyl!.a såväl för alt bemäktiga sig de lotsar (för clansl<a f'lot

lan), som torde ankomma till Själland från Norge och från 

k usten av .Jutlancl och andra platser, liksom även för all kun-

\' 



na förena sig med oss, om d etta skulle behövas. Likalede3 
skulle del vara bra att i Göteborg armera några småfartyg för 
att bekämpa dc skottska fartyg på vilka till Köpenhamn större 
rlelen av deras (värvade) folk och utrustningsmateriel an
komma. Eders Excellens har r ä ttare än någon (då ni anser) 
att bästa sättet att få bukt med danskarna är att oroa dem till 
sj öss, men därför erfordras att vara den första (på plat sen) ". 

ALL icke den bäs ta stämning rådde 'i flottans vinterkvartel' 
i Wismar, särskilt mellan de utländska ofl'iceram1a, framgår 
av ett rådsprotokoll av den 28 mars 1645, i vilket står: "Item 
ett brev AIT Enok Marins, däri han anklagade Bercndt Slub
ben Item een ann an Franslonan Major Duqncsnes. 

Höltz man skulle advertera Her Carl vVrangcl accomodc
rade den Capitein eller honom alladetles hortskafl'ade alt icke 
jalousie måtte blitTwa flottan skadeligrh." I ett svarsbrev med 
anledning av n yssnämda advertering från rådet erkänner 
\Vrangel aH misshällighet,er funnos mellan de fransl<a och 
holländsl<ca ofl'iecrarna. Beträfiande major Duquesne säges, 
alt d e härrörde därav all han vid utövande av sin flitiga tjänst 
och å dragande kall hade sökt föra s,Jappa holländska oiTice
rarc att göra sin plikt och skyldighet och till nödig flit . Och 
måste \Vran gcl giva dc franska ofiiccrarna det betyg att dc 
sköt te sin tjänst och verksUillde sina fö rrättningar med vida 
större flit än holländarna. AH Marins även personligen kun
de hysa av nndsj u k a till D uqnesnc var väl förs låcnligt. T y 
faktiskt antogs Enock Marins, såsom jag förut påpekat, i 
Am sterdam såsom mycllcet förfaren och som kapabel att föra 
en eskader och alltså i avsikt alt gör as ilill eskaderchef. Han 
blev emellertid aldrig detta. Därtill uttogs i stället den än 
förfarnare och kapablare Duquesne. Tvistigheterna mellan 
Marins och Duquesnc fortsatte ä11da lill elen förre Jämn ade 
svensk ak<tiv tjänst i slutet av året. 

Efter \Vrangel s återkomst forlgick oaktat en kons,tant 
penningbrist flottans utrustning med all iver. Samtidigt sökt,e 
man genom värvning på åtskilliga platser uppkompleUera de 
reducerade besättningarna. Därvid skickades bland annat 
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Jacob Duquesne som v~iTvningsofficcr till Holland. Värvnin
oen gick .emellertid dåligt, tack vare att holländarna samtidigt 
" utrustade en flotta, avsedd att tillgodose deras intressen i 
östersjön. Redan i mars skickades 5 fartyg från 'Vismar till 
Göteborg för alt förslärka där liggande, till en d el av Anckar
hielm kvarlämnade, fartyg. :iVkn \Vrangcl, som var färdig
rustad i slutet av mars, k om ej ti ll sjöss förrän den 31 maj . 
Enligt b efallning från regeringen väntade han på den under 
Amiral Rynings befäl under utrustning i Stockholm varande 
huvudflottan och denna försenades, dels vid sina rustnings
arbeten och dels senare på grund av ih å llande motvind -
sammanlagt ej mindre än tre månader. 

I VVrangels flotta, som förslärids med de danska priserna 
och från Slackholm avsända rfartyg verkställdes under våren 
en del omflyLtningar av officerspersonalen. Så hade Wrangcl 
själv hissat sin fl agg på det stora erövrade danska amirals
skeppet Tre L öwcr och Abraham Duquesnc .erhöll som ma
jorsskcpp 'Vrangels f. d. fartyg Smålands Lejon, där en sär
skild Capilen (Hinclrik Schuldt och därefter .Teremias .Jans
son Adler) dessutom var kommenderad som skcppschcf. .J acoh 
Duquesne förde nu som chef sin br,oders fartyg, Rcgina, ett 
beifäl som erhållils på Torstensons speciella rekonrmcndation . 
Hedan i november föregåcnclc år hade han erhållit sin kap
tensfullmakt . 

Den 2B maj, då ,underrättelse 'äntligen ingått alt huvud
flottan var klar till avsegling, styrde 'Vismarflottan ut ur 
hamnen . Den bestod vid avgången av 23 skepp och en brän
nare. Fii rst elen 5 juli, verkställc1es, sedan Ryning således över 
en månad förgävPs kämpat mol ihållande sydliga vindar, de 
båda flottornas förening. I föl'\'äntan på denna förening in
tog \Vrangcl för alt sl,all'a proviant åt sina besättningar ön 
Bornb c 1m. De lla utfördes dock först seelan han fått vela att 
danska flottan, dels lidit en allvarlig motgång vid en oper a 
tion mot Gölcborg och dels sedermera genom uppträdandet 
av den holländsl<a fi01Han i Sundet sett sig föranledd alt lägga 
sig innanför Köpenhamns fästningsverk. Vid landstigningen 
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{l Born holm dellogo ä Ycn Smålands Lejon och H.egina och 

\Vrangcl drog nog härvid n y tt a av Abraham Duq uesn cs erfa

renhet från dylika manöYrar. Bla nd annat h ade ju maj oren 

Yaril med om den stora landsligningen på och erövringen av 

tlen av spaniorerna besatta ön S:te Marguerite. 

Under senare delen av juni månad råkade \Vrangels flotta 

ul för ytlerst svåra stormar, som i bckinklig gratl reducerade 

hans s tyrka . Tre skepp och en galjol strandade och blevo 

lotall vral;:, två fartyg måste söka nödhamn ända upp i Slock· 

holmsskären och cndasl ett fåtal lycl<adcs hålla ihop med 

högste befälhavaren. Bland dessa var, som man kunde viinta, 

Smålands Lejon. Gemensamt med Tre Löwcr Dch två andra 

fartyg lyckades detta skepp elen värsta stormdagen, elen 29 

j u ni, uneler en svår cyklon finna lä på ostsidan av Bornholm. 

Xven Rynings på sydgående varande flotta led uneler dessa 

stormdagar svåra haverier. 
Under Rynings bef,äl slodo nu efter flottornas förening 

enli gt eskaderordning 34 skepp, 3 br-ännare och 3 galjolcr med 

1,100 kanoner och G,OOO mans besättning. Första eskadern 

yar ställd under amiral Rynings eget befäl, å Wrangcls eska

der eller andra eskadern tjänstgjorde nu som f.örut viceamiral 

Bhunc. och major Abraham Duqucsne. Tredje csl>adcrn för

des av amiral Ulfsparrc . Under Rynings kommando lydde 

iivcn en undct~ Anckarhiclm ställd eskader i Göteborg. 

Flottan skulle användas som ett påtryckningsmedel mot 

danskarna vid dc uneler dc la Thuillerics ledning pågående 

fredsunderhandlingarna i Brömsebro och anågs därför att, 

dels blockera danska flottan i Sundet och att genom en even

uppsegling i Öresund h indra förbindelsen med och tillförseln 

till det av Horn belägrade 1\Ialmö, samt dels möjligen även u t

föra en diversion mot danska öarna. En om än pas siv hj.älp 

väntades av den neclcr'hindska flottan, som under amiral de 

\Viths befäl redan befann sig i Sundet. Efter att hava provi

anterat i Pommern anluadc Rynings flotta vid Stcvns Klint 

den 24 juli. Liksom under fl era av dc föregående dagarna 

hölls åter ett stort krigsråd, vari dellago sam tliga dc nio 
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högre befä lhavarna utom Ulfspa r re . Den plan, som här beslöts 

a tt utföras, torde m ed säkerhet hava inspirerats, om ej för

fatt a ts av den yngste flaggmannen , major Duqucsne . Han 

erh öll ock i uppdrag att bringa densamma i vcrksUillighet. 

Avsik ten var att segla upp i Öresund och, då Flintrännan 

ansågs gru nd och ej tillräekl igl känd, åters tod att söka for

cera Drogclcn. Planen lyder enligt Amiral H.yn ings diarium 

för elen 2-! juli lG-!5 : "Då blev såleddcs resolvcraclt att mädan 

fienden ha f :r låteclh tttföhra i\vcnne sina pråmar och lagdt 

een på hvardccra sijdan alT sitt upbijgdc hlåckhus wedh 

Caspcr Kniiä (Drogdcn), lnYilke 'vele 1'örhindra fahrtcn där 

för bij. Hwar.före är godt funnet att man skall göra sin flijth 

tilll at berilächtiga sigh samme pråmar och blåekims arr dcssc 

ct·sakcr. l :o alt man sådan alltijdh kan hatl\va där ccn frij 

pas sage. 2 :o Äh re desse pråmer med blockhuscclt ett sådan l 

wärch, där wij ock kunne haffwa een corps de garde, och 

d·ärutur Cannonera fiendens ccgna skepp, enär clee wcla gå 

på denna sijclan uth. Tij sko le eirtcrskrefnc skepp, ncm'bl. : 

Smålandz Läijonct, Rcgina, J~igaren, Tu Lejon, Cronfisken, 

idercurj,us, Samson, \Vestgöthc Leijonel, Apollo, Månen, Een

hornen och Höken, när flottan fäller i morgon anckar uthför 

Drakör under skcpz majorens Du Quesnes Commando, gåå 

så när dce lnmne in under pråmarnc och blockhusedt, dem ca

nonera som sta rchaste och biisl sigh giöra låter. När då om

sijder fiendens där uti hafTwa ndc follck wijl<er dädan, skall 

öffwerstcn Hameilthon , s ä som den äld ste öffwcrsten u Li detta 

föllie , giöra landgångh med folcket och cspingarna ali hcele 

fl ottan, som där till Iförordnade 1ärc, och sij till, huruleedes 

han kan f:l både hlockhuscdl och pråmarne och dem maiute

niera så frampt mö i j eligen äh r. Män triinger fienden för hård t 

an, då måste han bcflijta sigh al ruinera ,både blockhusedt 

och prommarnc. Skccr det icke annorlunda, då tända eelclh 

uti altsammans och bcgifwa sigh uti båthernc och gå till skep·· 

pen igen". Som man ser en plan i Duquesncs anda . Tyvärr 

braktes detta, säkerligen utförbara och under en den lämp

li.gaste hefälhaYare ställda, förelag aldrig bill verkställighet. 



l[ 

l 
r' 
l 

l 

-28-

J our nal en fortsälter: " Dock bleef dc tla conciNum den 25 dito 

förändra\ och beslutet , a t man skul:le u ppeh ålla m ed attaqu en 

till de ss ma n ku nne bättre förfahra, hwadh grundh och diup

hee t, dä r i n ne war, på det ma n ick e m o lte sältia ofl\ vanbe :te 

lo-HI skcp i fa lua" . Du q uesne har för visso ej per sonligen 

rös ta t för detta sena r e bes lut. E j d jupe t, men vä l närvar on 

li lanför Köpenhamn av dc \Vi lh med hela sin sto ra n ede r

hin dska rflolla yar nog orsaken till att anfa llet m ot och for ce

r ingen av Dr ogden aldrig kom till st ånd. Dc vVilh vi ll e ej ha 

någon sven sk konl<LllTcns i omedelba r n ärh et. Ett heram a l 

landstigningsföretag mot danska öar na, u neler be täckn ing av 

\Vrangels och Anckarhiclms eskadrar och en påtänkt upplo ts

ning av Rynings sjöstridskrafter genom den grunda, och då 

föga k~ända, Flintriinnan kommo ej heller t ill ubförande. När

va r on av de svenska sjöstri<lskraflcrna i Sundet hade em eller

t id påskyndat fredsslutet och den 13 augusti 1645 tillerkändes 

Sver ige ti Brömsebro: Jäm tl and, Härjedalen , Gottland, öscl 

och på 30 år Halland jämlc Lullfrihet i Öresu nd . 

Den 20 augusti hemseglade hela flottan till Stockholm 

utom-± skepp som förde \Vrangel till Pommern. Befälet över 

and.l'a eskadern, som i sig inneslöt dc båda bröderna Duques

ncs farlyg, fördes under hemseglingen av Blumc. Innan 

\Vrangcl dclacherades, skrev han den 16 augusti etl brev till 

Axel O." enslierna, i vilket han rekommenderade dc franska 

ofi"icerarna, "~wm under hela sin tjänstetid ' lid Kungl. Maj :ts 

fJolla gjort sin plikt med all flit och uppriklighet och efter., 

som det hörts vid alla tillfällen och i alla svårig.helcr hc'flilat 

sig om att fullgöra sin förriiltning". Den 28 augusti ankrade 

hela fiollan i Dalarö. 

En del av dc smärre farlygen utskickades sedermera för 

alt verkställa diverse lr:msporter. De slörrc fartygen, däri

hland bröderna Du q u c s ncs skepp, upplades vid Skeppsholmcn. 

Men denna vinler var del ej något nylt sjöiåg, som viiniade 

och den alltför lalrika oiTicerspersonalen var - alldeles som 

nu - svår alt sysselsätta. Äter uppblossade stridigheter mel

lan de franska och holländska ofl"iccrarna och Abraham 
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Duqu esnc och h a ns gamle antagoni st Enock Marins råkade 

liksom i \Vismar i harnes~k med varandra . I riksrådsproto

kollet av den 10 oktober 1645 säges: "af den occasion sade 

H. K M :tt du Qu csnes begärde den skrift, som Marin s h ade 

skri vi t om honom. 

Dedh ock Her Riks Cancell cren hölt r å cleli gl1it, eft er ha n 

ettera måtte p u r ge ra r entvå si gh el,] er qvitter a sin tiänst, a ll L så 

J,ät H. K. M: tt declh sigh ·behagha." oc'h den 22 oktober an· 

föres : " He r Knut Posse (över ståthåll a r e i Stockholm och ri ks 

råd ) androg h uti und erd å nighcet för H. K. M :tt a tt el en unge 

Duquesnes had e s;Jagi t een hollendsk capilen Enock Marins. 

Herr Riks Drotsen hölt H er Knut Posse skulle förh ör a 

dem och see, huru dcdh hen ger tillhopa. 

Alltså Rcsoln racle H . K. M : tt a tt v~ä l bemä lcl c Her Knut 

Posse skuMe säga Holl cncl ern a hårt till , dee hollc sigh inne och 

gifva sigh till fr ed z, H . K. M : l t skall vå l 'låta d em skee r ätt . 

Skal och Her Ryn ing gör.a sin flijt på Ammiralitetet och h ol

m en, dedh inte t oproor sk eer, H. K M :tt skal väl låta veder

faras d em hvadh sl{äligt är." 

Abraham D uq ues ne kom em ellertid snart bort från des sa 

tvisligheter och den r el ativa syssl nlö shet, som väntade honom. 

Hans eget f,ä dernesland och dess r epresenta nt i Sverige de la 

::huillerie :behövde h ans tjän ster. Från och m ed början av 

ar 1646 upph örde Duq u·esne a tt s tå i svensk örlogs ljänst. 

Tidskri f t i Sjoväsendet. 
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Några synpunkter i reservofficers- och 
skeppsgossefrågorna. 

I. 

Som bekant äro de nuvarande reservofficersaspiranterna 
f. el. stamanstä~lda korpraler. Anledningen till, att reserv
officerskåren numera, i motsats till förut, ej rekryteras ur 
handelsflottans befäl med sjö>kaptensexamen torde vara brist 
på aspiranter från sistnämnda kategori. Denna brist i sin tur 
beror dels på världskriget, vm<Yet gjord e, att segelfartygen 
(råseglarna) till större delen måste lägga upp, vadan befäls
ämnena i fråga ej kunde erhålla sin obligatoriska sjötid å rå
seglare, dels på den långa mobiliseringstiden, dels ock därpå, 
att tjänstgöringstiden .för reservofficersaspiranter under se
nare åren blivit avsevärt förlängd . 

Mig synes olämpligt vara, att den nyutnämnde reserv
officeren måste kvarstanna i tjänst ett år efter utnämningen. 
Lämp'ligare torde vara att han under senare delen av sin 
aspirantlid gör otficerslj~inst. På detta år, som den unge man
nen måste kvarstanna 1 tjänst som ofiicer, förlorar han med 
säkerhet i ·regel flera år till en l: e-s lyrmansbefordran i ett 
rederi och kan kosta honom 10 år till en befälhavar·eplats. 

Vad beträfiar de reservolricerarc, som blivit utbildade 
från korpralsgraden or'h alltså fått hela sin utbildning i yrket 
vid örlosgflottan, torde de Jå synnerligen stora svårigheter aU 
cfler tilländalupen första tjänstgöring såsom res·ervofiieerrare 
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få någon styrmansbefa llning i något red eri . Jag tror näppe
ligen, att n ågot r ederi ·eller någon befälhavare vill ha någon 
av dem i sin tjänst som befärl. Della sor gliga förhållande 
beror ej på elen unge mannen, ly hans föruls~ittnngar och 
teor etiska kunskaper kunna vara väl så goda som en r eserv
ofiicers, vilken fått sin första utbildning vid handelsflottan, 
utan ber or helt och hållet vå sysicmci. Personen i fråga är 
absollut inkompetent till en befä lsp lats i h andelsflo ttan. Han 
bar ju ej den blel<astc aning om dc krävande saker , som å ligga 
en k ofTerdistynnan! Möj ligen .kan han å en seglare mönstra 
Jättmatros och matros å en ångare till dess 'han är inne i s~na 
stycken, men detta var troligen ej hans dröm, då han gav sig 
ti1l reservofTi ccrsaspirant! - Vem tager hand om dessa per
soner? - Vad jag här framhållit, ii.r emellertid rena san
ningen . 

Nej, lämpligare synes mig vara atl återgå till från koffer
dibefäl utbildade rescrvofiicerare! Aspiranter erhållas nog, 
om till atl börja med det obligatoriska försla tjänstgörings
året som otricer horlfa11er. 

En annan god lösning tror jag följande vara: Ett av 
skeppsgossefartygen skall ju nu kondemneras och fordrar er
sättare. Varföre då ej passa på nu medan tonnage-priset, 
synnerligast på segelfartyget, ~ir lågt, all i ullandet uppköpa 
ett, h elst flera, segelfartyg för långtrade på exempelvis Cap 
och Australien? Besättningen å detta hör utgöras, förutom 
ett helt lilct antal befarna kofferdimalroser, ·av ett slörre 
antal pojkar, avsedda att utbildas, efter vars och ens lägg
ning och för u lsättni ng, till rcsei-votTiecrare, reservunderbefål 
samt ti'll matroser vid örlogsflottan. Befälet skulle självfall:et 
vara kofferdister. Vid sidan av de övriga styrmännen skulle 
engageras en s uballcrnofficer (slam- el J er rcscrvof'ficm·), som 
skulle leda pojkarnes teoretiska och militära utbildning. Den 
förra delen kan lämpligen gälla minst styrmansexamens kurs 
och den senare minst rekrytundervisning. Efter en viss tid 
etttager läTaren, ,j samråd med befälhavaren och övriga styr
män, de pojkar, \'ilka lämpligen kunna bliva rcservofTicerare 
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o. s. v., och erhåller va rj e grupp lämpligaste utbi ldn ing för 

sitt !kall, så alt t. ·ex. ·den förra gruppen så småningom får gå 

styrmansvakt uncle~· vederbörlig ledning. En långresa till 

L ex. Australien tager omkring l år i anspråk, och ha eleverna 

c.ftcr ett par Pesor få t t sin lagliga tid på råseg·lare, vardter 

de avmönstra för alt embarkera å örlogs.flottans str idsfartyg, 

där de ju erhålla r·estcn av sin obligatoriska sjötid, nya elever 

mönstras å seg.elfartyget o. s. v. Hinder skulle naturligtvis 

ej möta för de pojkar, som anses lämpliga att vinna inträde i 

sjökrigsskolan. 

Genom detta förslag tror jag att följande vinnes: Flottan 

erhåHer .fortfarande en res•ervofficerskår, utbildad kofferdi

vägen, vadan reservofficerarne efter slutad tjänstgö·ring kunna 

mönstra som befäl å handelsfartyg, dels erhåller örlogsflottan 

en fr.isk kärna av stamanställda, verkliga sjömän, dels bliva 

slutlig·en statens 1kostnader minimala, troligen går det hela, 

vä:l skött, med vinst å lasLcn1a. 

II. 

Enligt reglementet 1får j u en rcservofiicer, då han ej är 

inkallad tiU tj-änstgöring, ej bära un~form annat än vid bröl

lop och andra specificerade högtidligheter. Denna gamla be

st•ämmelse, som troligen tillkommit på elen grund, att veder

börande ansoett en rcservoO'icer ·e.i kunna uppträda och hed

rande bära sin uniform annat än under uppsikt, torde vara 

synnerligen olämplig och är ett onödigt tvång. 

När en person •är reservofl'icer och följaktligen har regie

m·enterade uniformer, varföre ska;ll han då ej ,få använda dem 

e:x,empelvis vid besök i tjänsteangelägenhet vid någon av expe

ditionerna inom s'tationsområdet eller å kustfästning, vid be

sök ombord inom riket å såväl egna som utländska örlogsfar

tyg, vid samkväm, där övriga ·officerare :bära uniform, vid 

åseende av skjutövningar från floltans fartyg eller från kust

fästning, vid sport såsom segling, ång- eller motorbåtsfärder 

o. d. ? 
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Lämpligt synes mig vara, att en bestämmelse av t. ex. 

följ ande 1lyde·lse utfärdas: Reservofficer må icke bäm uniform 

under civil tjänsteutövn·ing. Därmed vore allt sagt. - Till

fä ll e skulle då bereda.s oss äldre reservofficerare, som blott 

hava ett fåtal år kvar i tjänst att, synnerligast uneler nuva

rande svåra tider, i någon mån få valuta för de rätt stora kost

nader, som represenleras av våra, i resp. garderober till ingen 

som helst nytta hängande, uniformer. 

III. 

Slu Lligcn synes mig lämpligt vara, att åldergränsen för 

tj änstgöring för till reservkaptener belfordrade reservofficerare 

höj1es från 40 år till minst 45 år, då p ersonen i fråga oftast 

ännu är vid full vigör och, åtminstone själv, Lroligcn anser 

sig för ung alt vid 40 år "lägga upp". 

Stockholm i augusti 1922. 

fl. Schwnburg. 
llcserYkaptcn. 
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Flottans flygväsende. 

Nedanstående utgör översältning av en beaktansvä rd upp
sats i Naval and Military Hecord .för den 15 november 1922, 
b etillad "The casc for the Navy's air service" och signerad 
"Navarino". Uppsalsen uttrycker sannolikt åsilderna hos 
majorilelen av den engelska •sjöofiicerskårcn belräll'ande flyg· 
vapnet.:; organisation, uppgifter och utbildning, ooh torde vara 
av aktuclll intresse jämväl Jör T. i S. läseikrcts. 

Vid undersökning av flottans behov av lufts1lridskrafter 
är det növdändigl all skilja mellan förhå·Handena i trånga 
farvalten såsom Nordsjön och Engelska kanalen å ena sidan 
och på dc öppna haven ,såsom Atlanten och Slilla Oceanen å 
den andra. I försl a fallet måsle vi vara heredda på möjlig
heten av koncentrer~l luflan,fall mot vår flotta , vare sig till 
sjöss eller i hamn, från fienbJ.iga luftstr.id s•kraftcr, som ope
·rcra från egna kusl:'bascr. Mol dessa kunna vi hoppas vaTa 
i lillfällc att vidtaga motåtgärder genom luftstridskrafter, som 
operera från våra kuslbascr. Dessa åtgärder komma att ingå 
som led i den allmänna luftstrategi und er krig, smn med nu
\'aJrand e organisa tio n på vilar luftstridskrafterna ( the Roy a l 
Air Force) . 

Vid sidan av det a llm änna försvaret av fiollan mot 1Uifl
anfall komma emellertid \ '1issa tjänster av Juftstridskraft er alt 
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erfordras såsom betydelsefulla delar av den rena sjökrigfö
ringen. Detta har framför allt tillämpning på våra befintliga 
huvudflottor - Atlantiska flottan och Medelhavsflottan. De 
sist byggda slagfartygen äro icke i stånd att för längre tid 

11ppehålla sig på stort avstånd från en operationsbas och kom
ma därför med sannolikhet att strida (om de någoll'sin komma 
i strid) under förhållanden, snarl~ka dem som rådde i Nord
sjön under sista kriget. De sjömilitära kraven på luftstrids
krafter för våra lJefintliga hu vu d flottor äro därför sådana som 
passa för trånga farvatten . Andra krav resas på luftstrids
krafterna i samband m ed säkerställande t av vår sjöfart: 

a) På de öppna haven företrädesvis utom räckhåll för 
luftstridskrafter, som operera från kustbaser - våra egna 
eller fiendens; oc11 

b) Vid brännpu nkler för trafiken och vid angöringsom
råd ena till hamnar. 

Slutligen återstår ulvccldande av samverl< an mellan kom
binationen luft, vattenyta och uneler vattn et i framtida sjö
krig för ing, då slagfartyg med ökad aktionsradie och uthållig
het till sjöss göra det möj ligt att strida på långa avstånd från 
en op erationsbas. 

Den sjögående flottans luftvapen. 

En flotta har numera lJiivit lika beroende av observatio
ner f r ån luft en som det enkla fartyget är av s,in navigering och 
sin artilleri- och torpedeldledning. Utan sådana observationer 
är den i händerna på den fiende, som förfogar över luftstrids
krafter. Flottans luftfartygs uppgifter äro i lika hög grad sjö
militära som en kryssarekedjas eller en jagareslöjas. 

Dc kunna uppdelas. enli gt följande: 

a) strategisk spaning. 
h) Observation av fiendens rörelser under strid. 
c) Nedslagsobservation åt ar lilleriet. 
d) Strid. 
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a) Spaningen innefattar: l) SpatTing efter och indentifie~ 
ring av fientliga ,fartyg, 2) Inrapporterande av fientl~ga stl:id s
krafters sammansättning och rörelser, 3) Jakt pa u -batar, 
4) Upptäckande av Ininor och bestämmande av deras lägen, 
5) Bestämmande av mål för en bombarderande flotta, 6) Be
stämmande av 1111 ål, fartyg eller i land, för anfall av flottans 
luftstridskrafter ('J rån flygtransporlfartyg). Betydelsen av d e 
2 förstnämnda av d1cssa uppg~ftcr för utvecklingen av en hu
vuddrabbning till sjöss kan knappast överdrivas. Amiralen 
kan bliva hänvisad att fatta avgörande beslut på grundval av 
dc upplysningar (och möjligen råd), som givas honon: av 
luftspanaren, som därvid försättes i en betrodel stabsoffteers 

ställning. 
b) Observation av fiendens rörelser under strid (den tak-

tiska spaningen) kommer att kräva luftstridskrafter, särskilda 
från dem, som användas för strategis]( spaning och nedslags
observationer. Dessa dbservatörers uppgift blir att rapportera 
~tlla fiendens rörelser, som öva inflytande på det taktiska läget 
och särskilt ändringar i fart och kurs, som hava inflytande 

på artiHcri- och torpedelcUcdning. 
c) Nedslaasobscryat~oner från luften är numera enda 

b o d 
medlet att tillförsäkra sig efTcktiv artillerield på långa avstan · 
Därförutan äro alla förbättringar i fartygsartillerie-ts skott

vidder eller i artillcrieldlcdning,en av ringa värde. 
d) Stridsflygp'lanen böra delas i två katego.rier: l) f~yg

plan med kulsprutor för användning mot fientliga luftstnds

krafter, 2) torpedflygplan för anfall mot fartyg. 
Där antalet flygplan, som kan följa .flottan, är begränsat 

till dem som kunna ombordtagas i flygtransportfartyg, måste 
hänsyn tagas till flottans närmaste operationsmåL Antagli~en 
kommer det att bliva omöjligt aLt medföra särskilda stmds
flygplan utöver 1s,panings- och nedslagsobservationsmaskiner
na, och dessa senare nl'åste därför vara i stånd att försvara 
sig själva. Om torpedplan behövas, måst·e någon annan gren 
av luftvapnet inskränkas, tills vi äga långt flera flygtrausporrt

fartyg än för närvarande. 
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Med ovanstående reservation kan sägas, att alla dessa spe
cialgrenar av luftvapnet äro av väsentlig betydelse för flottans 
effektivitet, och alt en på rätt sätt och väl tränad personal i 
Juften är en lika betydelsefull faktor för framgång i en sjö
strid som väl tränade fartygsbesättningar. 

Utan den förra komm~ dc senare att vara maktlösa, enär 
deras ansträngningar komma att sakna ledning. 

Luftskydd för sjöhandeln. 

En ,fiende konuner sannolikt att använda luftstridskrafter 
i förening med snabbgående ylfartyg med stor aktionsradie 
eller undervattensbåtar för atl anfalla 'handelsfartyg på de 
öppna haven. Det är därför av vikt, att i framtiden eskorte
rande eller patrullerande krys sare förses med flygplan (för
modligen flygbålar), som l<nnna spana, varna mot anfall, 
driva ned fientliga u-'håtar i undervallensläge och bekän1,pa 
fientliga luftstridskrafter, som användas mot sjötrafiken. 

Om fienden opererar inom räckhåll från en kustbas, eller 
om han kan begagna si,g av ett snabbgående flygtransportfar
tyg, k an han göra organiserade anfall med torp edflygplan mot 
hand elsfartyg vid någon trafikbrännpunk t på deras väg eller 
vid angör i ngsomi'ådena till hamnar. Dessa an fall kunna mö
tas framgångsrikt endast genom att man u neler dagsljus hål
ler eskorterande eller patrullerande luftstridskrafter i sådana 
områden. Hotet från torpedplan i händerna på en fiende på 
kontin enten kommer i andra rummet endast efter u-båtshotet 
såsom en form för anfall mot Yår sjöhandel under nästa krig. 

Fram tidens l u f l vapenslag. 

Dessa komma naturligen att delas i offensiva enheter, 
sådana so1n torpeclflygplan, bombkastningsplan och plan av
sedda :för anfall med kulspruteeld :mot oskyddad personal om
bord i farlyg, samt hjälptjänstegrenar åt elen sjögående flottan 
sådana som de redan uppräknade. Det finnes tydliga be
gränsningar för användningen av flygplan från flygtransport-
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far ly g. Den förnämsta av dessa begränsningar är an talet oc'h 

s torleken av dc maskiner, som kunna medföras, och de far·or, 

för vi lka fa r tygel självt ut·sättes. 
Det synes finnas fog förutv ecklandelav två typer av luft

farko ster, som kunna operera oberoende av flygtransportfartyg 

- Juftskeppet (lättare än luften) och elen stora flygbå ten . 

Amiralitetet bör uppmuntra och e~perim enlera med det civi la 

fl ygväsendets u h"ccklin g, eftersom del syn es osa nnolil<t, att 

dessa typer l<Omma att röna någon uppmuntran för landmilitär 

eller r en luftkrigföring . Luftskeppet k an komm a att bliva en 

god hjä lp åt kryssar e vid span ing och patrullering och kan 

t. o. m. komma a tt ersätla dem vid tjänlig väderlek. En flyg

båt m ed Ihopfällbara vingar, i s tånd att följa elen sjögående 

flottan liksom ett ytfartyg och att gå till väde rs, när så er 

fordras, skull e bli va ett idealiskt spanin gs- och eskortfartyg. 

Denn a typ skulle kunna utr ustas fö r to rp edskjutning på lik

nande sätt som motortorpedbåtar eller för att lägga minor. 

Det ,för efalle r påtagligt, att elen bästa utvecklingen av Ju ft 

fartyg för flott an s olika specialbehov m ås le nödvändiggöra ett 

mycket li vligt uppskattande av sjömilitära krav och av fram

stegen på sjökrigföringens område i allmänhet, samt att ut

vecklingens ledning därför måste vara anförtrodel å l de myn·· 

d igheter, som ä ro ansvariga för led nin gen av all annan ny

konstruktion för sjömilitära ändamål. Problemen äro oskilj

aktiga från elen sjögående flottans och m ås te clär•för bearbe ta s 

av denna för Am iralitetets räkning . Tillverkningsfrågan är 

en sak för sig oc h ska ll behand las senare. 

Administration. 

Administrat ionen av det m a rina fl ygväsendel är f. n . an

för trodd åt "Coaslal Ar ea"-seldionen inom luftministerict, vil

ken underhåller ,fönbindclse m ed Amira litetet genom mar i n

stabens luftscklion. Under denna regim finnes ingen konti 

nuitet i användningen av elen flygpersonal, ofl'icerarc såväl 

som manskap, ·som utbi ld ats tillsammans med flottan. Dessa 

kunna när som h elst s ki ckas i väg till en inlandsstation och 
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deras platser tagas a v oulbilcladc ersättningar. I själva verket 

ä r det - m ed rådande system för r ekry tering av flygp ersonal 

_ varken ologiskt eller orii111ligt, att sådan per-sonal avböjer 

a tt vara kontinuerligt ombordkommenderacl, m edan andra ay 

dem få åtnjuta bekvämare villkor i land. Slutresnltalet är, 

att den sjögåe nde flott an blir lidand e, vilket ick e simlic vara 

fall et, om fl ygpersonalen vore sjömilitär. 

Befälhava rna över luftstrid skra ft erna och flott a ns för

bandsch efer äro nödv~indigtv i s utan personlig känning m ed 

va randr,a, och myck en dubbelorganisation och mycket dubbel

arbete bliva oundvikliga. Förhållandet mell an ch efen å etl 

fl yg transportfartyg och "VIing-commandern" för luftstriels

krafternas ombord embarkerade per-sonal fordrar ovanlig per

sonlig taktk ä n sla å båda sidor för a tt undvika slitningar vid 

a rbete t und er e tt otjänligt system. 

Det är icke önsk vär t at l hava ofl'icerarc och manskap från 

ett vapen tjänande under jämförelsevis lå nga perioder .under 

ett annat vapen s disciplinära förhållanden, såsom fa llet är 

m ed luftstridskrafternas p ersonal ombord i flygtransportfar

tyg. De t k an icke bidraga till duglig1he t att för sjötjänst an

vända elt u ngt vap en, som ihärdigt för söker uppbygga sin egen 

tradition och en ställning av säregen art. 

Urval och utbildning av personal för elen sj ömilitära flyg

t jänsten fordra r m yck et omsorgsfullt övervägande, ty det fo rel

ras icke blott ett stort kvanttun sjömilitärt vetande och sjö

m ans erfarenhet, utan personalen m ä sLc också vara dugliga 

flygare . Den fråga n uppstår genast, om det icke ä r bä l tre att 

utbilda sjöoiTicerarc och sjömän för lufttjänst än att nlbilda 

lu ftstridskrafternas pe rson al för sjökriget. 

Med unelantag av ctl begränsat antal sjöo(Ticerarc, som 

Utbildas till luftspanare, är det senare systemet f. n. rådande 

och har visat sig alll annat än tillfredss tällande. 

Urvalet au personal. 

De åligganden , som skola fullgör as av l uftspa nare för sjö

kriget, h ava red an bli\'it angivna. Åtminstone några av dessa 
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~iro så betydelsefulla, a tt dc erfordra ställning minst såsom 

"commander" vid flottan. Dc äro lika väsentligt sjömilitära 

och stabsåligganden som artilleri- och torpedofficerarnas i en 

högste befälhavares stab, och visa sannolil<hct att tillväxa i 

betydelse, tills dc bliv~l jämförliga med högste befälhavarens 

stabschefs uneler strid. 
Erfarenhet för alt göra en olTicer lämplig för en sådan 

ställning kan icke förvärvas under en kort utbildningskurs, 

och om personal från luftstridskrafterna användes, måste elen 

innefatta officerare av sagda vapen, so1n varit så länge avde

Jade till flottan, alt dc i allt (ulOin namnet) bliva sjöofficerare, 

för så vitt den erforderliga dugligheten sl<all kunna ernås. 

Utbildning. 

I luj'len. Tydligen är det osunt och oriktigt att kommen

dera en officer till lufttjänst ulan att utbilda honom till flyg

planförare och i luftnavigering. Det har sagts, att luftspana

ren tar clubbel risk - sin egen och förarens. Detta kan und

vikas, om. han själv har lärt sig alt flyga, och om maskinerna 

iiro utrTIStade med clubbelkommando för användning i nödfall. 

Uneler krigsförhållanden fann man, att stridsflygaren 

(förmodligen clet högsta utvecklingsstadiet hos en flygare) 

behövde 9 månader för sin utbildning; under nästa 9 månader 

var han i högsta form, och under elen tredje niomånaders

perioden befann sig hans duglighet på nedåtgående. Vid stut,et 

av den sistnämnda period voro flertalet stridsflygare oan

vändbara. 
Såväl utbildnings- som användningsförhållandena voro 

då intensiva, men uneler fredsförhållanden kan utbildn ings

pcri.oclen .förlängas och individens "flygliv" antagligen bliva 

mycket längre. F lygutbild ning kan icke vara ständigt pågå

ende och måste naturligen hedrivas jämsides med annan ut

bildning, särskilt i l'llftnavigering. 
SjöofTiceren börjar med ett mycket stort försprång i sisl

nämnda avseende. Han är van att använda nautiska (och 

liknande) instrument, äger sinne för riktningar och avs tå nd 
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över SJon och är förtrogen med dc huvudprinciper, som ligga 

till grund för beräkning och kontroll av rörelse vare sig till 

sjöss, till lands eller i Juften. Med denna grund a tt hygga 

på kommer tlilämpningen av hans kunskaper på vad som för 

närvar ande är en mycket elementär vetenskap att göra honom 

till en mycket mer lämplig lärjunge i luftnavigering än en 

officer, som måste börja med de första grunderna. 
Den nuvarande kursen i l,uftnavi,gering för luftstridskraf

terna s flygplanförare varar sex månader. En sjöofficer be

höver icke så mycket. Det torde därför kunna sägas, att en 

hastig uppskattning av den tid som erfordras för en sjöofficer 

i det r ena luftarbetet, d. v. s. "flygning" och luftnavigering 

ger till resultat elt år, och det synes icke föreligga något skäl, 

varför han icke inom denna tid skulle kunna medhinna också 

sin fö1'bereclande u Lbilclning i spaning, nedslagsbedömning etc. 

samt att få prakti'sk erfarenhet ombord i ett lufttransportfar

tyg i den sjögåend e flottan. 
Det bör hållas i minnet, att vi nu tala om den sjömilitära 

luftspanarcn, som i första hand skall 'Utbildas i sina åliggan

den som sådan inclusivc luftnavigering, ,och i andra hand 

givas tillräcklig erfar enhet för att göra honom till en praktiskt 

användbar flygplanförare. Frågan om stridsflygare för m a

rinen s flygväsen behandlas särskilt. 
Utbildning i spaning. För närvarande meddelas utbild

ning härutinnan vid Lee-on-Solent under ledning av officerar e 

från luftstridskrafterna. När den i huvudsak sjömilitära ka

raktären av arbetet tages i betraktande, är det svårt att be

gripa, hur utbildnin gen kan bliYa e!Iektiv. Igenkänning av 

fartyg är ett ämne, som fordrar en erfarenhet, den där endast 

kan förvärvas genom oavbruten bekantskap med krigsfartyg 

och med sjöfarlen i allmänhet. Eleven från flottan är förmod

ligen långt bättre utrustad i cletla avseende än hans lärare. 

Beskalrenheten av de meddelanden, som en amiral kom

mer att behöva om fiendens formering, dispositioner och rö

relser, gör att dessa meddelanden enelast kunna lämnas av 

en spanare, som är förtrogen med sjötaktiken och en flottas 
manöverorganisa tio n. 
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Undervi sningen i ämnet i sin h elhel m åste h andhava s av 

sjöoll'i cer a r e, för etr ädesvis i vederbörlig or dning av dem , som 

själva ä ro utbildade t ill och besitta er farenhet som lu ftspa

nar e. F ölj aktligen m åst e luftspa n aren avsluta sin utbildning 

i den sjögående fl ottan . 

Att rappor tera fiendens rö r else r under st rid fordrar för 

att utför as skickligt god k u nsl<ap om far tygs manöverförmåga 

och om 'betingelserna för artilleriets och torpedernas använ

dande. 
Obser vation av artiller ielden frå n lu ften h a r n u blivit en 

integrerande del av sjöartilleriets eldgivning, och det fin nes 

icke mera skäl för att denna tjänst skall ulför as av ett fr istå

ende vapen än för att fartygsartiHeriet betj,änas av fä ltartille

r ister . Dessa exempel äro tillfyllest för att visa, att utbild

ningen - med undantag av det rena luftarbetet (d. v . s. flyg

ning) är av övervägande sjömilitär natur, och det k an och bör 

utföras vid flottans utbildningsanstalter, alltså: 

Vid navigeringsskolan (i Porlsmouth): Luftnavigering 

och ortbestämning (ej avslåndsbcst,ämning) från luften. 

Vid signalskolan (flotlans kascrn·er i Portsmouth): Lu ft

spaning, observation av fiendens rörelser. Taktile F lottans 

formeringar och dispositioner. Kryssare- och jagarearbete. 

Igenkänning av olika fartygsklasser. Radiotelegrafi. 

Vid sl<jutskolan (H. M. S. Excellen t): Principer för eld

ledning. Nedslagsbestämning och avståndsbestämning från 

Juften. Eldsamling. Eldledningsövningar frå n luften till

sammans med signalskolan. Radioövningar. Skjutövningar 

med skjutskolans tendrar (lång kurs för äldre ofl"icerarc etc). 

Vid torpedskolan (H. M. S. Vernon): Kurs i användning 

av torpeder från luftfartyg. Upptäckande och bestämmande 

av minor och minfält. Bombanfall mot ytfarlyg. Anfall av 

luftfartyg mot motortorpedbåtar och trådlöst styrda farkoster. 

Det bör bemä rka:,, att den utbildning och erfarenhet, som 

dessa officerare komma att få , blir av oskattbart värde för 

deras framtida bana. För en officer från luftstridskrafterna, 

som nu slutar att flyga eller som lämnar tjänsten vid flottan, 

är denna erfarenhet h elt och hållet bortkastad. 
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F öra r e för sj öfl ygpl an lämnas f ör n ä r var ande utesluta nd e 

från lufts tr idskra fterna . F öru tom de erinri ngar, som red an 

uppräknats m ot a tt hava p er sonal f rån t vå olika vapen i 

samm a farlyg, är sa mm aThbl an clnin gcn ä nnu min d re önskvär d 

i ett fl ygplan , där d et öm sesidi ga slöd och förtroende, som 

mås te för efinnas m ellan fö r ar e ooh spanare, fordra, a l t deras 

inböreles n ä r a sa mh örighet sär skilt be ton as . Det är svårt att 

för eställa sig ett sämre system för att frambringa enhet i 

avsikter samt förtroende än a tl hava oiTicer arc från två full

stä ndi gt skilda vapen, med olika uppfostr an och intressen 

kastade tillsammans på måfå för att utföra svåra och farliga 

uppdrag. 

Det f innes påtagliga skäl mot att ulbilda elt stort antal 

unga sjöofficerare till flygplanförare på grund av svårigheten 

att använda dem, sedan deras livslid som flygare är slut. 

Därför kan det emellertid ti llråelas att låta en förare i under

officer s ställning föra spaning s- och cldledningsmaskiner, 

dä r spanaren är en väl utbildad oiiicer, som själv är förare

utbildad och som leder flygningen. Sådana underofTicerare 

bör a hava samma befordringsmöjligheter till den högsta Ull

derofficersgraden och till cHicersgrad som deras jämnåriga. 

Officeren bör haya befälel och skall alltid kunna övertaga 

fl ygningen vid landning eller i nödfall; underofl'iccren blir på 

så sätt luftrorgängare. Allt eftersom flygmaskinerna tillta,ga 

i storlek och aktionsradie blir del tydligen nödYändigt att hava 

ett antal luftrorgängare att taga ratlen i avlösningar, då 

officeren som chef reglerar kurserna och tar ledningen i erfor

derliga fall. 

F örare för sådana flotta ns flygplan, där en hög grad av 

skicklighet och djärvhet erfordras i arbetet - såsom för tor

ped- och bombkastningsplan - förtjäna underlöjtnants eller 

löj tnants grad, och det föreslås därför, att de uttagas bland 

officer are i dessa grader eller befordras bland alldeles särskilt 

lovande förare i underofficers ställning. Av liknande skäl er

fordras officerare som chefer på större luftfarkoster - luft

skepp och flygbå lar - Yid sidan av spaningsofl'iccrarna. 
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En marinflygskola bör upprättas i omedelbar närhet till 
flottans övriga öv ningsetablissemang i Portsmoulh och bör ut
bilda alla förare i konslen att föra flottans flygmateriel samt 
leda flottans luHspanarc genom deras flygkurser. Det förc

slås icke att låta förarna avlägga sina förareprov vid en sådan 

skola, emedan många sl<äl i detta avseende tala för en central 

flygskola för alla vapen. 
En marin flygförsöksstation är starkt av behovet påkallad 

för utvecklingen av nya luftfarlygstyper, lä1npliga för sjökri
get. För närvarande är flottan hänvisa,d att i stor utslräck
ming bruka förråd av gamla maskiner, som äro olämpliga för 

• andra vapen, ooh den sjögående flottan har föga alt säga till 

om, då det gäller att framställa nya typer, som passa för dess 

behov . 
Denna försöksstation bör naturligtvis hålla nära känning 

med andra flygförsöksans taller och kan mö j !igen tänkas ut

göra en gren av en central anstalt för utveckling av flygma-
1ericl - civi l, armens och luftstridskrafternas såväl som ma

rinens. 
Torpedflygplan. Det synes icke finnas något berättigande 

för det nuvarande systemet med helt och hållet fristående per
sonal och verkstäder för underhåll av dc torpeder, som an
vända>s av luftstridskrafternas Lorpecleskaclrar. Hela vapnet 

är ett rent sjökrigsvapen, och både flygplan och torpeder böra 

tillhöra flottan. 
Det nuvarand e systemet resulterar i clubhelarbete vid tor

pedmaterielens utveckling, och det saknar möjlighet att till

godogöra sig flotLan s erfarenhet med avseende på både torped
konstruktion ooh anfallsmclodcr. Hela torpedvapnet bör med 

avseende på den tekniska sidan av Lorpeclbev~ipningcn ställas 
under ledning av chefen för torpedskolan på H. M. S. Vernon. 

Sammanfattning. Det nuvarande systemet, genom vilket 
luftstridskrafterna antagas tillgodose flotta1ns flygvapen,, är 

e~travagant och 'inelTektivt. Flottan hör äga sitt eget luft
vapen, och dettas personal slmll uttagas bland flottans offi-

-45-

cerarc och manskap. Utbildningen måste vara av myck et spe

cialiserad art, och varje sj öoiTicer bör gins tillfälle att för
värva elen "luftvana", som numera är av lika vital betydelse 
i sjökriget som sjövanan av å lder har varit och alltjämt är. 

Luftministeriets intresse kan ~eke koncentreras på att 

följ a utvecklingen av flottans luftbehov, och dessa vårelslösas 
full ständigt till förfång för flottan. Ekonomiska hänsyn kun

na göra det önskvärt att hava en central myndighet för till
verkning och tillhandahållande aY luftmateriel, *) men admi

nistrationen av flottans flygväsen skall vila hos Amiralitetet. 

En varning är icke desto mindre påkallad. Flottan har 
liclit svårt uneler förgången tid, då elen själv ledde sitt, flyg

väsen, både till följd av oknil!nighet om flygförhållanden och 
likgilt ighet för deras 'betydelse hos äldre officerare, som en
samma befunno sig i en sådan ställning, att de kunde be fordra 

och sörja för flygvapnets hchov. Få om ens någon enda av 
våra flaggmän hava haft dc tillfällen, som armen i Frankrike 

had e att se ett intensivt luftkrig. På sistone har en mycket 
markerad förändring inh·ätL i Amirali Letets hållning med av

seende på luftfrågor. Detta är ett i alla avseenden sunt tecken, 
m en de t blir ödesdigert, om flottan skulle återvinna sitt luft
vapen endast för att förvisa det till stäliningen av ett hjälp

vapen i stä llet för att betrakta del som en integrerande del 
av huvudfiollan och en viktig faktor för upprätthållande av 

det herravälde till sjöss, som i så hög grad är flottans uppgifl. 

E. ö. 

, ·:•') Observera . att rletta stämmer med förf:s föregående 
framställning, endast om det h ii n föres till fabriker för ny till ve~lming, 
me~ a~ls icke kan anses innebrira något förord för samröre mellan 
Å.mua~Itetets och luftministeriets resp, åliggauclen beträffande kou
struktwn och anskaffning av flygmateriel. 

Occrs , m11H. 

Tidskrift i Sjöväsendet. .J 
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