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Sammanfattning 
av 

uppgifter beträffande minfält och verkställda minsvep
ningar m. m. i de Sverige närmast omgivande 

farvattnen, angivande förhållandena 
i början av maj 1919. 

Utarbetad jämlikt nådigt brcY den 1:5 april 1919 i K ungl. Sjö/örsvars

d epa rt em en / els Komm andoe.rped ii i ou. 

Allmän översikt. 

Av de minfält (minlinjer ), som under kriget blivit av krig- Minfäl t . 

förande makter utlagda i. de vårt land omgivande farvattnen, 
hava en del bliYit officiellt kungjorda i samband med utläg-
gandet, under det att andra utlagts utan Lillktinnagivande. l 
vad mån de kungjorda minfält, som icke sedermera blivit un
danröjda , nllt fortfarande kunna anses fnrliga för sjöfarten, 
kan ej med bestämdhet uppgiYas . Dels hava isförhållandena, 
vilka särskilt under vintern~ 1917-1918 voro mycket svåra i 
Östersjön , förorsnkat, alt en mängd minor' slitits frftn sina för
ankringar och drivit ifrån minfälten , dels torde en del av dessa 
fält från början blivit endast i ringa ulslriickning försedda med 
minor. Å\' de under kriget utan tillkii.nnagivaude utlagda mi
neringarna hava de flesta numera, i den m ån det varit möjligt 
att bestämma deras läge, blivit ofi'iciellt m eddelade ; några av 
dessa mineringar hava blivit fullt exakt angiYna, medan upp -
gifterna för andra äro obestiimda eller osäkra. 

De under kriget utlagda iinnu kvarliggande minfii.lt , som 
närmast beröra Sveriges kuster,· äro att finna i :'1101']'({ fl. varken. 

Tidskri ft i Sjöräsendet. 30 
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inom området Gotsb'a Sandön - Nä tw·ö - li lanels hov, i södrrr_ 

delen av Öresund samt i norra delen cw l\.olicgatt . 
I Ö\Tigt hänvisas b eträffande mineringar och minfria vägar 

i Östersjön och Nordsjön till Underrättelser för Sjöfarande. 

Nachrichten fi.ir Seefahrer (Berlin ), Efterretninger for Sjob\.·

rende (Köpenhamn); kartor över kända eller förmodade min

fält i dessa vatten m ed angivande av minfria router finnas att 

bese i Sjöförsvarsdepartementets Kommandoexpedition , ho ' 

Lotsstyrelsen, i SjökarteYerket och i Kommerskollegium . 

Såväl i Östersjön so m än mer på Västkusten m ås te man 

räkna m ed förekomsten av drivande minor, vilka slitits loss 

fran sina förankringar i minfälten . Sjöfarande uppmanas diir 

för att iakttaga uppmärksamh et och att genom beskjutning 

medelst gevärseld dellaga i undanröjningsarbetel av dylika mi

n or , samt att härför från kronans förråd uttaga mausergevär 

med ammunition , som kostnadsfritt tillhandahålles av vans

ch efen vid flottans station i Stockholm, varvschefen vid flot 

tans station i 1\:arlskrona samt depåchefen vid Göteborgs ör

logsdepå, N ya Varvet, Göteborg. 

Jämlikt n ådigt hrev den 15 april 1919 erhåller elen, som 

till någon av marinens myndigh eter anmäler anträffad min a, 

en ersättning av 10 kronor, för såvitt anmälan föranlelt minans. 

Lilh·aratagande eller oskadliggörande. 

Som de fl esta av de under kriget utlagda minfälten ligga 

på ett djup under vattenytan av 2, 5-3 meter (i vissa fall en 

dast omkring 2 m eter), m åste minsYCpningen utföras av grund

gaencle fartyg. Angtrålare, jagare och större bogserbåtar äro 

ick e lämpliga som min svcpningsfartyg, en~ir dc utsättas för 

a lt bliva sprängda själva. Grundgående fartyg m ås te därför 

användas, m en dessa äro i allmänhet mindre sjövärdiga , varför 

svepningsarbeten m åste unelvikas uneler ogynsamma väderleks 
förhållanden. Svepning i. större skala under tiden l november 

-1 maj kan därför i a llmänh e·t icke utföras i våra farvatten ; 
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hög sjö, tj ocka, isgån g m. m .. försq'\rar under denna tid min

svepning till den grad, att m a n torde få rö.kna med 5 till 6 

liggdagar und er n•ckan. En minsYepning under denn a tid 

b lir härigenom mycke t dyrba r, Y~Htill kommer alt elen ej b lir 

fullt pålitlig. För att min svc:>p nin g utomskärs skall han1 värde, 

måste det svepta området utpricka s und c:> r svepnin gen , men 

dylik utprickning i hög sjö ell er tjocka är förenad med stora 

svårigh c:> ter. Däremot kan Lid en omkrin g l maj--31 oktober 
utnyttjas till minsvepningens bedrivande. 

Norra Kvarken. 
Sc bifogade karta. 

I oldober 1916 kungj ordes frå n ryska r ege rin gen, a lt ett Rvskt min

minfält blivit utlagt i Norra 1\.vnri.-en utanför svenskt s.·1öten·i - fä.lt i Norra 
Kvarken. 

torium m ellan latituclspara lle llern a 63 ° 15 ' N och 63 ° 35' ~ ' 

samt m ellan meridianerna 20 " O och 21 o O . Dc exakla gr~in-
serna för minfältet angivas sålunda : 

i öster Long. 21 o O, i söder Lat. 63 : 15' :0,1 samt i väster 

och norr en linje, som tänkes dragen genom fö ljande punkter: 
Lat. 63 ° 15' N, Long. ~w o O, Lat. 63 ° 18' -!8" ?\ , Long. 20 " O, 

Lat. 63 ° 18' 30" N, Long. 20 " 11' -±8" O, Lat. 63 ° 2-±' J O" N, 

Long. 20 ° 13' 48" O, Lat. 63 ° 28' -±2" N, Long. 20 : 7' 301' O, 

Lat. 63 ° 3-±' 6" N, L on g. 20 " 8' 36" O, Lat. 63 ° 3-±' 56" ~' 

Long. 20 ° 37' 12" O, Lat. 63 ° 31' 36" N, Long. 20 ° 37' -±2" O ; 

Lat. 63 o 31' 2-±" N, Long. 20 ° -±6' 36" O, Lat. 63 ° 33' ~ ' 
Long. 20 ° 52' 12" O ; Lat. 63 ° 35' N, L ong: 20 ° 55' O och 
Lat. 63 ° 35' N, Long. 21 o O. 

Ehuru minfältet numera icke f inn es ann'ive l i den tvska 
b • 

publikationen » ).Iin enfreie \\' e ge >> , torde man t i Il svida re böra 

räkna m ed dess befintlighet. Sjöfarande uppmanas chrför att 

undvika delta område och halla sig innanför s,·enskl sjöterri

torimn på s träckan Sl;ogsudde- Rotu Storgruncl eller an lita på

litlig lo tshjälp . Skagsudde: Lat. 63 ° 11' N, Long. 19 ° 2' O. 

Då em ellertid åtskilliga angare vid passerandet av Xol'l'rt 

!(varken styrt följande kurs: SJ-:ogsudcle- Ronrlen - s ta ti on en 

för V egog runds lysboj - Bergudden, och clä det c·j finnes några 
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betänkligheter mot anYändandet av denna rout e, kan den be
traktas som öppen för den a llmänna sjöfarten. 

Som detta minfält, vars effektivitet kan draga s i h ·istemål, 
hindrar sjöfarten i mindre grad än minfälten i Ålands hav Ot'h 

m ellan Gotska Sandön- Nåtarö, kommer minsvepning icke att 

verl<ställas härstädes förr ä n efter svepning a v de sislnii m n da 

minfälten. 

Området Ålands hav- Gotska Sandön-Nåtarö. 
Sc bifogade karta. 

Enligt tyska sjöfartsanvisningar skulle etl ryskl mi nfiilt 
varit utlagt i södra delen av Alands hav inom ett område, som 

begränsas m· en linje genom följande punlder : 
Lat. 59° 52' ,0 N, Long. 19° 20' ,o O. 

,, 59° 52',0 N, 19° 49', 5 O . 

59° 50' ,0 N, 19° -±9' ,5 O. 
59° 40', 3 N, 19° 37' ,o O. 

Öster OlTl delta nilt an gives i tysk minkarta ell omrade 
m ellan Lat. 59° 52', 0 N och Lat. 59° -±0' ,0 N i riktning mol 

Fästorn e båk såsom miss tänkt för minor. 

T yska m.i ne- Frå n Gotska Sandön äro 11 sl. minlinjer ullagda i r ikl
rill gar meJ - nin u mot Svenska landet, förd elade i huvudsakli "cn två grup-
l an Gots ka 0 

, 
0 

Sandön och per , den ena i sträckning fran Gotska Sandön m ot Nat ari'1 , 
Nåtarö- den andra från .Gotska Sandön mot Huvudskiir . 

I-I uvuclsk är. Detaljerna rörande m in linj erna framgå a v nccla nslåemk: 

L'tlngcl F örsta 1n inans ~Iinlinj ens ~I in lin j ens Antnl ~[ i nornas 1ljnp 

år h i ge r il\:tni ng li.ingd 1n inor nnder U\gYatteu 
(riitt'. fr. nieter y_icl sprin!!:. 

N öYer 0) 

1917 N 58° 51',,, 297 ° G,300 131 3 

o 18° 34' ,; 

1917 N 58° 4 7' ,0 312° G,480 131 3 

o 18° 35 ',, 

1917 N 58° -.1:3' ,2 302 ° G,t80 131 3 

o 18° 38' ,o 

Utlngcl 
år 

1917 

1917 

1916 

1916 

1916 

1916 

1916 

1917 

F örsta minans 
läge 

N 58° 39', 0 

o 18° 44',5 

N 58° 20',, 
o 18° 44',5 

N 59° 4' ,5 
O 18° 57' ,0 

N 58° 52',2 
o 18° 48' ,2 

N 58° 49',3 

o 18° 50',5 

N 58° 46', 8 

o 18° 51',9 

N 58° 44', 0 

o 18° 54',, 

N 58° 36' ,2 

o 19° 4' ,5 
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1\Iinlinj en s 
riktning 

(rät t v. fr. 
N över 0 ) 

Minlinjen s 
längd 
meter 

6,480 

9,630 

7,600 

4,440 

2,780 

3,900 

3,330 

13,000 

Antal 
minor 

131 

197 

148 

148 

111 

148 

148 

259 

1,683 

Minornas djup 
unel er lftgv atten 

vid spring 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

Minavståndet varierar således mellan 22 och 50 meter. 

Framställning har blivit gjord till tyska regeringen om 
borttagande av dessa minlinjer. 

Under sommaren 1918 minsveptes genom 
fartygs försorg utanför Söderarm ett område , 
av en linje genom nedanstående punkter: 

l) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Lat. 59 ° 52', 0 N, Long. 19° 16',0 O. 

59 ° 52' ,0 N, 19° 41', 0 O. 

59° 47' ,3 N, 

59° 45',2 N, 

59° 45',, N, 

59° 40' ,0 N, 

19° 41', 0 O. 

19° 45', 0 O. 

19° 49', 2 O. 

19° 57', 0 O. 

svens,ka örlocrs- Svensk. mir:t
.. o osvepmng l 

som begransas Alands hav. 



-4:22-

7) Lat. 59° 40', 0 N, Long. 19° 37',, O. 
8) 59° 44',8 N, 19° 30' ,s O. 

Härunder påträffades och oskadliggjordes endast tre 

minor. 

Tyska anvis- För passerande av minfälten inom området Alanels haY-
ningar för G S .. N . .. f tf d . r · t l l l passerandet · otsl;:a andon-l alaro avses or · aran e 1 ors a 1anc sege-

av minfälten leden från Landsort genom Stockholms skärgård förbi Simp-
inom områ- . " l d 1 · 1... 1 3 'l ·· det Ålands n:iskluhb genom A an s 1:1 v mnan or sn'ns .~a -m1 sgranscn 
hav-Gotska till Svartklubben och därifrän inomsk~1rs t ill Oregrundsgrepen. 
8N~~tdö~:- Från Si.mpnäskluhh angives jii.nwi"il Yägen förbi Understen-

a aro. 
Grundkallen-Västra Banken såsom fri för sjöfart. Norr om 
Snutklubben hör sjöfarten hålla sig inom svenska 3-milsgri'tn

sen resp. v~ist om Long. 19° O. 
Från fan·altnet mellan Ff1rön och Gotska Sandön finn es 

en yttre väg ulanför Stockholms skiirgiird till och genom 

Alanels ha v, vilken väg med hänsyn till å ömse sidor 0111 den -

smnnu1 befintliga min f~ilt, vilkas läge icke är närmare känt , 

mås le hållas noggrann t. Utgående från farvattnet m ellan 

Få rön och Gotska Sandön styres enligt tyska uppgifter Ö H ' r 

följande punkter: 

L al. 58 ° 15' O" N, Long. 19° 30' O" O, 

58° 33' 48" N, 19° 22' 36" O, 

59 ° 23' 12" N, 19° 35' 24" O, 

59° 30' O'' N, 20° O' O" O, 

59° 45' 36" N, 19° 53' O" O, 

59° 49' 30'' N, 20° 5' 18" O, 

genom H vitklubb-genomfarten över punkterna : 

Lat. 59 ° 50' 54" N, Long. 20° 4' 12" O, 

59 ° 52' O" N, 19° 57' O" O, 

59° 56' O" N 
' 

19° 33' O" O, 

59° 58' O" N, 19° 19' 30" O, 

60° lO' O" N, 19° O' O" O, 

60° 1G' 42" N, 19° 3' 48" O, 

till ); 60° 30' O" N, 19° 2' O" O. 
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Fartyg, som befinna sig V om Gottland, måste gå m ellan 
Fårö och Gotska Sandön till punkten Lat. 58° 15' N, Long. 
19° 30' O samt därefter följa den förut angivna vägen. 

I Ålands hav är routen Simpnäsklubb förbi Korsö till Infart till 
.·1 f'·· F- 0 s· .. . Mariehamn Mane 1amn Il. 'r an unpnasklubb styres hll punkten Lat. över 

60° O' N, Long. 19° 5' O, därifrån kurs 90° till punkten Lat. Ålands hav. 

60 ° O' N, Long. 19° 44' O, därifrån kurs G2 ° till punkten Lat. 
60° l' 42" N, Long. 19° 50' O, varifrån lots tages till Korsö 
och Mariehamn. Lots skall i god tid pr telegraf beställas i 
Mariehamn. 

För närvarande (maj 1919) pågår minsvepning genom för- Ytterliga~e 
k .. l f · svensk mm-

sorg av svens a or ogs artyg t dessa farvalten efter i huvudsak svepning i 
följande plan: dessa far

vatten. 

l. Till en hörjan minsvepes noggrannt området mellan 
de båda linjerna Tjärven-Kakans kummel och Söderarm
Ledsunds fyr, dock ej den under år 1918 svepta delen därav, 
vilken i norr begränsas av Lat. 59° 52' N och i ost av Long. 
19° 41' O, allt intill 3-milsgränsen invid Åländska skärgården. 

2. Därefter minsvepes noggrannt det område !utanför' 
skärgården mellan Landsort och Sandhamn, som ligger m ellan 
Lat. 58° 40/ N och Lat. 59 ° 101 N och som i övrigt begränsas 
av 3-milsgränsen utanför svenska kusten och en linje, vilken 
tänkes dragen genom punkterna: 

{
La t. 58° 10' N, 
Long. 18° 20' O, 

{
Lat. 58° 54' N, 
Long. 19° O' O, 

{
Lat. 59° 10' N, 
Long. 19° 20' O. 

3. Slutligen verkställes rekognosceringssvepning (härmed 
~vses en glesare svepning inom sådant område, där anledning 
fmnes förmoda att minor icke förekomma, varom man dock 
önskar övertyga sig) av · det område utanför skärgården mellan 
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Sandhamn och Svenska Björn, som ligger m ellan Lat. 59° 10' 

N och Lat. 59° 40' N, och som i övrigt begränsas av 3-mi ls

gränsen utanför svenska kusten och en linj e, vilken tänkes 

dragen genom punkterna: 

{
Lat. 59'0 10' N, 
Long. 19° 20' O, 

{
Lat. 
Long. 

{
Lat. 
Long. 

{
Lat. 
Long. 

59 ° 20' N, 
19° 51' O, 
59° 30' N, 
20° O' O, 
59° 40' N, 
19° 57' O. 

Redogörelse för minsvepningens fortgång kommer tid efter 

annan att meddelas i »Underrättelser för Sjöfarande». 

Öresund. 
K arta över minfältet i Öresund fö rsäljes genom X a utiska magasinet, 

Stockholm. 

Den svenslut mineringen av Kogrundsrännan är sedan de

cember ( 12) 1918 borttagen. 

Det danska sjöten;toriet är fritt från förankrade minor 

varjämte de förul utlagda danska minspärrningarna hava upp 

tagits. 

I södra delen av Öresund äro tvänne tyska minfält ut

lagda, nämligen dels söder om Drogden och dels utanför 

Falsterbo. 

Minfältet söder Olll Drogden befinner sig inom en linj e 

mellan följande punkter: 
Lat. 55 ° 33' N, Long. 12° 45' O, 

55 ° 31' ,r; N, )) 12° 46',, O, 
55 ° 29',2 N, 12° 46',9 O, 
55 ° 29' ,2 N, 12° 44',6 O, 
55 ° 32' N, 12° 41',s· O. 
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-·-·-·-=Minsvepta områden 
----- = Ännu icke minsvepta områden 

Det minsvepta området täcker, 8å när som på de 
särskilt angivna mimb·e delarita ost om. Hertkas 
Flak, de minfält och min linjer, 801/t av kngförande 
blivit i Kattegatt utlagda (dels mellan Aalbct!k· 
bukten och Marstrand, dels väst om Tistlarna). 
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Detaljerna av minlinjerna inom detta minfält äro följande: 

}iin- Utlagd 
linje år 
n r 

l 1915 

2 1915 

3 1915 

4 1915 

5 1916 

6 1917 

över 

till 

7 1917 

Första n1 inans 
liige 

N 55 ° 32',7 
O 12° 43',s 
N 55 ° 32', 0 

o 12° 43',, 
N 55 ° 30',1 
o 12° 45' ,, 
N 55° 30' ,3 

0 12° 46' ,0 

N 55 ° 32',, 
o 12° 42' ,3 
N 55° 31',6 
o 12° 42',3 
N 55 ° 31' ,1 
O 12° 44' ,c 
N 55 ° 30' ,2 
O 12° 45',0 

N 55 ° 29',s 
O 12° 44' ,8 

Minlinjens 
riktninrr 

(riittv. från 
N över O) 

J 

Min
linjens 
Htngd 

3,330 

3,600 

2,270 

2,180 

1,400 

4,250 

2,130 

Antal Minornas djnp 
1niuor under lågt 

vatten v . 
spring 

53 2,o 

134 2-3 

53 

108 2-3 

70 

108 3 

53 3 

Genomfartsrännan befinner sig väst om detta minfält ; väst 

om genomfartsrännan har ett tyskt spärrområde förefunnits 

intill 3-milsgränsen utanför södra delen av Amager och in i 

Kjögebukt. Detta sistnämnda spärrområde är, med början 

från genomfartsrännan , under uppränsande och torde numera 

till största del en vara upptaget. 

Sedan den l januari 1919 
nerade på Drogdens fyrskepp. 
läge: 55 ° 33' N, 12° 43' O. 

äro danska lotsar åter statio

Drogdens fyrskepp ungefärligt 

Minfältet söder om Drogden jämte östra sidan av nämnda 

genomfartsränna utmärkes på följande sätt: 

l. En vit lysboj, visande en blänk var 15 :e sele , vid min

fältets NO-hörn, ligger å Lat. 55 ° 33' 42" N, Long. 12° 45' 

37" O. 
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2. En Yit lysboj , Yisande b ·å blänkar Yar 10:c sek., Yid 

minfältels :\Y-hörn , ligger a Lat. 55 ° 32' 20" K. Lon g. 12 ' 

41' 25" O ; omkring 50 m. osl om denna lysboj ligger en Yit 

boj med lre nedåtYända kYastar. 

3. "\Iellan nyssniimnda lysbojar ligger en Yit boj med 2 

nedåtYäncla k Yastar. 
±. På östra sidan a,- genomfartsrännan ligger å Lat. ,),) 

30' 9" N o c h Long. 12° H' 23" O en Yit boj med en l lE' da L

vänd kvast, samt 
5. Likalecles på ös tra siclan :l\· genomfartsrännan å L :ll. 

55 ° 28' 36" N och Long. 12 ° 41' 23" O en Yil boj med lYa 

neclå tYäncla k\·aslar. 

Yästra siclan nY genomfarts6innan utmärkes sålunda: 

l. En röd boj med en uppålYäncl kvast, ligger på Lat. 

55 ° 31' 17" N och Long. 12° 39' -±5" O ; omedelbart intill denna 

boj ligger en annan boj på Lat. 55 ° 31',4 N' och Lon g. 12 ' 

39',o O. 
2. En röd boj med h ·å uppålYiinda k\·as lar ligger pä Lat. 

55 o 30' 4" K o c h Long. 12° 39' 15" O ; och 

3. En lysboj , Yisancl e en vit h län k var 3 :e sek., ligger p a 

Lat. 55 ° 28' 51" N' och Long. 12° 38' -±5" O. 

Södcr om Falsterborev ligga tyska minor u Lanför s,·cnska 

3-milsgriinsen mellan Lal. 55 ° 20' O" N, 55 ° 18' O" N samt 

Long. 12° 42 ' O" O och 12° 55' O. 

Detaljerna av minlinjerna inom detta minfält äro följand e: 

lliin· l.'tlagol Första 1ninans J\[inl inj ens Mi nlinjens Antal l\Iin orna~ 

linje år Hi~e riktning Hingel In inor djup under 

nr (rlit tv. fr. n1eter l ågvatten 
X iher 0 ) vid spring 

l 1916 N 55 ° 19',B 121 2,300 57 ')--, ,J 

o 12° J .f' >2 

2 1916 N 55 ° 18' '" 90 1,480 ±3 2, ,, 

o 12° 4 7',6 

3 1916 N 55 ° 18' '" 49 1,480 40 ') --, .J 

o 12° 51',, 

Mina v ståndet varierar således mellan 20 och 63 meter. 
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Nämnda minfält utanför Falsterbo utmärkes i sitt SV-hörn 

med en röd lysboj m ed en ,·it blänk ntr 3:e sek., liggande 

ungefär på Lat. 55 ° 18' O" K, Long. 12 ° -±2' O" O. 

Enär sjöfarishinder förefunnits in om omräclct mellan 3- Området 

milsgränsen Yäst om Falsterbo och m eridi·m e11 1') 0 ''>' 0 s., 111t 
3 

u t.a
1
nfö:: 

.. . . . ' - ,._ "' -m1 sgran-

mell an ovannamncia muwnng ncl Drogden och Yiistra delen sen väst om 

av min eringen utanför Falsterbo, bör sjöfa rt ulanför svenska Falsterbo. 

3-milsgränsen icke ii.ga rum ost om förbindelselinjen mellan 

nyss nämnda lysboj å Lat. 55 ° 18', 0 K och Long. 12° ±2',
0 

O 

samt vita bojen å Lat. 55 ° 28' 36" "X och Long. 12° H' 23" O 

(n:r 5 av bojarna vid Drogelenmin fältet ). 

Sjöfarten i I\jögcbnkt kan obehindrat framgå in om danska 

3-milsgränsen och i området söder och ' iister om Lat. 55 o 

30',o N och Long. 12 ° 31', 0 O. 

Ett dan skt stati onsfartyg ligger i närh eten aY Drogelens Bevakning 

fyrskepp; en dansk torpedbåt ligger Yicl norra m ynningen av a:' .minfältet 
a f t .. 1 Oresund. 
oenom ar srannan , en annan dansk torpedbåt norr om min -

fältet vid Drogclen. En s,·ensk torpedbåt ligger vid södra in -

farten a v genomfartsränna n . 

Framställning till Tyskland är gjord om borttagandet a Y l\finsvepning 

I~infälten i Öresund och vid Falsterbo, och har det från tysk 1 ~~e~~d 
Sida ställts i utsikt, att minsvepning a" dessa områden skull e Falsterbo. 

taga sin början inom elen närmaste tiden . 

Kattegatt. 

Se bifogade ka rta. 

Enligt från England ingångna officiella underrättelser hava 

de engelska minlinjer, vilka (i april månad 1918) utlagts i 

Kattegatt, följande sträckningar och mindjup: 

Engelska 
minfält. 



'ryskt min -
fält. 

i t 
l 

l 
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f Ca) mellan L at. 57° 43 ' 00" N och 57° 36' 00" Nl 308minor 

l Long. 11 ° 07 ' 00" O J 0° 37 ' 30" O på 20 m. 

f 
djup un-

Strax ost l der låg-

om j vatten. 

H erthas (b) mellan L at. 57 ° 43' 25'' N och 57 ° 37 ' 00" N j 348 minor 

Flak Long. 11 ° 05 ' 20" O l 0° 54' 30" O l på l 0, 7 m. 

Väst om 
Tistlar-

n a 

l f 
djup un-
der låg-

l vatten. 

( c) mellan Lat. 57° 29' 30" N och 57° 29 ' 30" Nl400minor 

Long, 11 ° 19' 00" O 11° 38' 00" O på l 0 17 m. 
djup un
der låg
vatten. 

(d) mellan Lat. 57° 27 ' 30" N och 57° 27 ' 30" Nl299 minor 

Long. 11 ° 27' 15" O 11 ° 41 ' 45" O pål0,7 m. 

l f 
~~~p l~~~ 
vatten. 

Enli gt samma officiella uppgifter, sk ulle några andra 

engelska minl injer icke blivit u tlagda i Kattegatt. 

De av tyska riksmarinministeriet utgivna sjöfartsanvis-

ningarna för mars 1919 (Min enfreie Wege) uppgiva att ett mi n-

fäll på sin tid blivit utlagt i 1\attegatt. De lta minfä lt, vilket 

sträcker sig m ellan Aalbaekbukten och Marstrand och i sig 

innesluter ovan angivna engelska minlinj er , begränsas av en 

linje genom följande punkter: 

Lat. 57 ° 39' O" N, Long. 100 40' o" -o. 
57 ° 47' O" N, 11 0 2' O" O. 
57 ° 51' 25" N, 11 0 20' O" O. 
57 ° 49' 30" N 

' 
11 0 23' O" O. 

57 ° 48' 50" N, 11 0 22' O" O. 
57 ° 46' O" N, 11 0 24' O" O. 
57 ° 41' 30" N, 11 0 9' 30" O. 
57 ° 35' O" N, 100 58' 30" O. 
57 ° 35' 50'' N, 100 51' O" o och 

57 ° 34' O" N, 100 45' O" O. 
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Deta ljerna ::l\' mi n J in j c rna 1110 111 detta minfält ä ro följan de: 

Nr u~;;\gcl Första minans Minlinj ens Mi.nlinjens Antal Djup u nder 
lat. och long.: riktning r. v:: Hi..ngå n1.: n1ino r: lågv.v.spring: 

l 1918 N 57° 39',,, 259° -± ,800 120 3 
o 10° 47',ö 

2 I\ 5 7° -± •)' -- " 24-7 5,550 120 3 
o 10° - -l 

;).) ,, 
3 I\ 5 7 ~ -± 2' '" 2-±7 G,5 00 140 3 

o 11 0 ')' 
- '3 

4 I\ 57° -±6',3 210 6,500 140 3 
o 11 ' 6',, 

5 I\ 57° -±l ', r, -±5 21, 000 420 3 
o 11 5' ,o. 

Summ a 940 

Minan tå ndet Yarierar således mellan 40 och 50 meter. 

Detta min fiilt sa mmanfa ll er sa lun da delvis med det enge l

ska os t om Her lhas Flak. 

De tyska sjöfnrlsam·isningarna erinra om att i norra clele 1~ 
av Ka ttega tt, ost om merid ianen genom Skagens revs fyrskepp 

kunna ytte rligare m in or Yara ti llfinnandes. 

Tyska strö
minor. 

\Anvisningar 

S "' f' d o l .. ' för SJöfar-
JO aran e :1\Tac es fran att taga vagen me llan Skagens ten i 

revs fyrskepp oc h Liisö Trindel-fyrskepp. F rån Skagens revs Kattegatt. 

f~rskepp till Hirsholm m as te Yiigen lagas inom danskl lcrrito-

rmlvatten. 

o Från sydligaste delen a,· I\:allegat t. söder om An halt , kunna 

tva vägar vii ijas för fiird nordvar t genom Ka ttega tt : 

Fc'istra vägen. F rfm fan-atlnet i syd ligaste delen av Katte-

gatt stvres p·1 ' 1'·1 · i'\0 l l · f 
.. J J, ' ' n gen l ~-s )O .J , vare . ter k urs en tages över 

Ostra Flak och Liisö-rän na till IIirsholm. Från Hirsl~olm t ill 

Skagens revs fyrskepp mås!c sjöfarlen i möj ligaste mån ske i 

~~~l s kt territoriah·atten. I Aalhackbuklen iiro p:\ ler ri loria i

::,Iansen tnt lys- och ljudbojar med vit blink av 5s liingd 

och lOs uppe hall. upprep:rd ,,:r r 1 fi s, u l lagda på följande platser: 

L Pa Lat. 57 ° 35' 5" N' , Long. 10° 31' 20" O. 

2. >> 57 ° -±2 ' -±5" N'. 10° 43' JO" O. 



l 

Il 

l 

Minsvep
ningar. 
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Östm vägen. Från farvattnet i syd ligaste delen av Kalle
gatt styres syd och ost om .-\nholt, varefter fran Falkenlwrg 
till ~Iåseskär kursen halles innanför tremilsgränsen inon1 
svenskt tcrritoriahatlcn. 

Fyrskeppet Läsö-Trindel har flyttats -!,0 clistansminuler 
336° till ungefär Lat. 57 ° 30' 40" l\', Long. 11 o 13' 30" O, 
varvid det ligger ungefär l distansminut NY !'rån NV hörnet 
av det minfält, som enligt ovan angivits ligga utanför Tistlarna. 

På fyrskeppets gamla plats har utlagts en röd boj med :2 
uppåtvända k\·astar. Ungef:ir Lat. 57 ° 26' 30" N, Long . 11 " 
16' 45" o. 

Genom svenska örlogsfartygs försorg hava betydande om
råden uneler år 1918 blivit minsvepta och undersökta. ~led 
hänsyn till minsvepningsarbetets noggrannhet och det stadium. 
till vilket detsamma fortskridit, förefinnas dock här områden 
med större eller mind re säkerhet mot min fara. 

Sålunda har vattenområdet mellan Stora och Lilla Middel 
gruncl från Lat. 56° 3-!' O" N till 57 ° l' O" N mellan Lone4. 
11 ° 30' O" O och 12 ° lO' O" O blivit systematiskt genomsök1. 

Norr om detta område har farYattnel från Lat. 57 ° l' O" :\ 
till Lat. 58° O' O" N mellan svenska kusten i öster och en linj e 

dragen genom nedanstående sex punkter i vii s ter : 

l. Lat. 57 ° l ' O" N, Long. 11 0 30' O" O. 

2. 57 ° 9' O" N, 11 0 19' O" O. 

3. 57 ° 26' O" N, 11 0 17' O" O. 

4. 57 ° 31' O" N, 100 45' O" O. 

5. 57 ° -!6' O" N, 10 ° 45' O" O. 

6. 58° O' O" N, 10 ° 5-!' O" O. 

blivit minsvept med undantag av ett omradc ost onl I-Ierta" 

Flak inom. en linje, som begränsas av följande 6 punkter: 

l. Lat. 57 ° -!0' 30" N, Long. 10° 
- _, 
Dl 30" O. 

2. 57 ° -!5' O" N, 11 0 3' O" O. 

3. )) 57 ° -!5' O" N, 11 0 lO' 30" O. 

4. 57 ° 38' 30" N, 11 0 3' 30'' O. 

5. 57 ° 36' O" N, 11 0 3' 30" O. 

G. r;- 0 
D l 36' O" N, 10° 57' 30" O. 
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\' id ifr:ig:warande minsvepning torde de o,·an angivn.1 
minli njerna utanför Tistlarna b livit undanröjda. \'ad åter 
bet räfl'a r dc minsvepta delarna aY det stora enge lsk-tyska 
min fä ltet m ellan ~Iarslrancl och Aalbaekbukten m:1stc fram
hå ll as, att ful lständig frihet från förankrade minor hiir icke 
kan ga ra nteras på grund av de SYårigheter, som minsYepnings
arbete t över hm·ud tagel har alt ÖYervinna. 

Då de under kriget utlagda mineringarna i första hand Vidare åt-
gärder. 

böra upptagas av den makt, som utlagt desamma, hava fram-
ställningar bliYit gjorda till engelska och tyska regeringarna 
om borttagande snarast möjligt genom försorg av resp. land 
av de av dem utlagda ännu b ·arliggande minfälten. S\·ar hm·a 
ännu icke ingått, men av desamma komma att hero dc vidare 
åtgärder, som böra vidtagas. 

Svenska mineringar. 

Samtliga de svenslut mineringar, som till skydd för neu- Samtl.iga mi-

J. h "ll l bl' . l d l l . h nenngar tra 1tctens uppe a anc e lYJt ut ag a une er ;:nget, a va upp- upptagna 
tagiLs. ut~ m !reds-

l~.. .. el .. " l' t l t l f" '"f minermgar 'or narvaran e aro, sasmn ya n 1g , ene as c e or SJO ar- vid kustfäst-
ten ofarliga fredsmineringarna vid )i.lvsborgs fästning (mellan ningarna. 

Lat. 57 ° 40' N och 57 ° 41' ,3 N samt Long. 11 o -!8' O och 11 o 

51' O), Karlskrona fästning (södra inloppet mellan Lat. . 56 o 

5' N och Lat. 56° 7', 5 N; västra inloppet mellan Long. 15 o 

26' O och Long. 15 ° 30' O) och Vaxholms fästning (Oxdjupet 
mellan Lat. 59 ° 23', 3 N och Lat. 59° 2-!' ,, N) utlagda . 

Passage över fredsmineringarna bör em ellertid ick e äga
rum under rådande åskYäder. 



l' 
l 
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Chefens för marinstaben cirkulär den 1 mars 1918 

angående åtgärder mot minfara. 

Jiim likt nådigt beslut el en l sis tlidn e februari har ch efen 

för m arinstaben skolat härigenom bringa till allmänhetens oc h 

särskilt sjöfarandes och kustbefolkningens kännedom följ an de 

förh å llnings regler i a\'SCencle å drivande eJlcr ilanclclri Yn;t 

minor. 

1. Sjöfarande och kustbefolkningen uppmanas att halla 

utkik efter drivande e ller ilanclclrin1a min or. 

2. Den, som upptäcker drivande eller ilanddriven mina, 

bör snaras t möjlig t därom a v giva meddelande till närmas le> 

lots -, fyr- eller tullstation, militärbefäl eller under Konungens 

befallningshavande lydande m yndighet, i och för m eclclelancl l' ls 

överbringande till närmaste kustsignah·äsenclets bevaknings

ch efsexpedition e ller lotskaplen (å Gottland lotslöjtnanten dii r 

städes), börande m eddelandet inneh å lla jämviil möjligas t nog

granna uppgifter å tid och plats för upptäckandeL Därest min a 

drivit i land i omedelbar närhet av beboeld p lats, bör medde

landet m ed största skyndsamh et avgivas. 

3. Då det av olika anledningar numera icke a llti d iir 

möjligt för flottans fartyg alt tillvarataga , desannera ell er för

störa sålunda anmälda min or , bör kustbefo lkningen utöva till 

syn över desamma och efter islossn ingen förnya i punkt 2 om 

förmiilt m eddelande. 

-!. Dc vid Sveriges kuster iakttagna min orn a äro i al lmii n

hel sfäriska, piironformade eller cylindriska och ofta förseel da 

m ed korla blyh orn, i regel 5 till antal e t, eller m ed en hävarm 

å minans övre e ller undre sida. 

5. ·Minor kunna vara utomordentlig t far li ga a tt nalkas 

eller beröra, och , om de ej li gga fullkom ligt s tilla, hör m~111 

ej komma dem närmare än 500 meter. Icke sakkunnig hör 

därfö r i allm~inhet icke bärga, unelersöka ell er vidröra uppiii e ld 

mina. 
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6. l\Iina , som under sjögång ligger och hugger mol strand

eller iskant, bör man under in;;a omständi ghe ter komma när

mare än 500 m eter. Hus, beliiget inom detta avstånd från elylik 

mina, bör om möjlig t utrymmas. 

7. Mina, som påträ!Tas i lugnt Ya l ten och icke hor något 

av ovannämnda, eventuell t förej"intliga blyhorn kröl.:t, kan la

gas på bogsering, därest omsliincl it; lwlnna så kräva. Dock 

måste n oggrann t iakttagas: 

alt blyhornen ej få Yiclrörns och att hiiYarmen e j får n·iclas 

eller på annat sä tt Yiclröras; 

att bogsertrossen, som om möjLigt hör nu·a minst 30Ö mc~ 

ter lå ng, ej får fastgöras i elen för förankringstrossen ancdcla 

bulten å minans undre sida, ulan hör fastgöras i bult a minan s 

övre del; 

att minan icke erhallcr någon slöt a,· bålen eller klwek 

av bogsertrosse n ; -

alt föran kringstrossen ,·id bogsering ej fastniH i hollen ellc> r 

på ann at sätt utsiiltes fiir dragning; saml ' 

atl på så säll hiirgad mina helst hör förankras eller för 

töjas i avsides liggande skyeldad Yik. 

8. Beskjutning a v min a med de vap~n , varöver skiirg~1rcls 

befolknin gen i alimänhet förfogar , är ej att tillråda. Beskjut

ning m åste i varje fall ske från vr"il skyc[(/(lc[ plats ptt minst 

500 m ete rs avs tånd från minan. Sku lle mina hiin-id sjunka 

på grunt Yalten , ulan ;lll cxr)lodera kommer elen alt ui"Öra 
, t> 

en s tor fara för sjöfarll'n. 

9. Kräva förhållandena stillaliggande minas sprängning, 

vilket endast i nödfall iir att till råda fästes med försiklio·het 
, . t> 

en dynamitpat ron om m öj ligt iill minans undre del och an-

tändes m edelst stubin a Y sådan längd. alt såvii l den som an

tänder s tubinen so m andra i närheten Yarande personer hinna 

att förfl y ila sig till väl skyddad och hclsl högrL' iin minan be

lägen plats pä minst 500 meters ~ws l ånd frän cll'nsamma. 

10. Alt draga upp mina p:"t land är för icke sa kkun nig 

förenat nwcl clPn slörsta ri sk. Sk nll e förh å llandena krii,·a ett 

dylikt förfarande bör. uneler förutsättnin!.t att minan lin-""el· 
\J t'lt? 

Tidskrift i Sjöväsendet. 3 l 
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stilla p~'t slät och jiimnsluttande s trand, en minst 200 meter· 

lång tross fästas i någon av de jiirnringar, som vanligen förv 

komma U minans ÖVre deJ, Yarefter personalen hcgiver sig !il\ 

väl skyddad och helst högre än minan beliigen, min st 200 mell'r 

avlägsen plats, innan upphalningen börjar. 

I önigt skola före~i;:riflcrna i punkt 7 belröJTande bly 

horn, häYarm, åYerkan a minan , bogsertrossens fastsättande 

och dragning i förankringslrossen, gälla jämYäl i detta f:lll. 

11. :.fina, å vilken nagot av blyhornen iir krökt, är un cil't· 

alla förhållanden y tterst farlig att vidröra. 

A.nm. Genom meddelande elen 26 apri l HJ19 har sjöfiir 

svarsdepartementets kommand oexpedi tion erinrat om, atl ladd 

ningen i åtmin stone en del aY dc utländska minor, som an 

träffats, utgöres av sådant sprängii mn c, som exploderar, om 

detsamma anliindes , Yarför ytterligare på det kraftigaste Yar

nas fö 01·behöriga att närma sig ilandflutna minor. 

Lotsstyrelsens cirkulär den 14 januari 1919 med före

skrifter till avvärjande av minfara. 

Genom nadigt breY den 31 december 1918 till Kungl. lots

styrelsen har Kungl. Maj :t funnit gott meddela följande förc 

skrifter till avvärjande av minfara: 

l. Den, som uppiiieker förankrad , drivande eller ilanddri

ven mina., bör snarast möjligt därom lwgiva m eddelande till 

närmaste lots- , fyr- eller tullstation, militärbefäl eller under 

länsstyrelse lydande myndighet i och för meddelandels önr

bringande till närmaste lotskapten, börande meddelandet jäm 

vä l innehålla möjligast noggranna uppgift å tid och plats för 

uppläckandet samt chin·icl rådande Yind- och ström förh ål 

landen. 
:.I ed radiotelegraf försel t sYenskt fartyg bör, med iaktta

gnnclf' av radiotelegrafkonventionens föreskrifter, intelegrafera 

uppgift om upptäckta minor i Skagernck, Kattegatt, Öresund , 
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östersJon. Bottniska och Finska Yikarna till elen hnclet när

mast belägna svenska, för kommersiell trafik öppna kuslsta

tion. För dylikt telegram skall ej utga fartygsa.YgifL. ej h eller 

i förekommand e fall kusl~wgift a sYensk kuslslalion. 

Kuststationen ~! li gger att omedelbart telegrafiskt meddela 

närmaste lotskaptensexpedition om fyndet. 

2. I :wscende a behandlingen av clri,ande el ler ilanddriv

na minor giiJJer ,·ad i chefens fiir marinstaben cirkulär den 1 

mars 1918 angacnclc atgärder mot minfara finne~ fi.>reskriYet. 

3. Lotskaptenerna skoJa vidarebefordra medd elanden rö

rande uppliickta minor till: 

a) länsstyre lsen i Yederböranclc hin; 

b) av sjöfiirwarsdepartc>mentets kommandoexpedition an

given sjömilitär myndighet. genom Yars fiirsorg mmor oskad

liggöras ; 

c) lotskaptenerna inom öniga lotselistrikt enligt veder

börande lotskaptens bedömande; 

el) viktigare lotsplatser, fyrplatser, fisklågen och kust

posteringar inom lotsdistriktet iiYensom - för säkerstä llan

de av minrapporternas fortskaffande till fm:tyg i kusttr, fik 

- hamnkontoren inom lolsclislriktct, alll enligt vederbörande 

lotskaptens bedömande; 

e) n}irmasle telegrambyrå eller' fi lial till sådan , vilken 

a nmodas överbringa meddelandena till pressen; 

f) närmaste, fiir kommersiell trafik iippna SYenska kust

station, van ·id meddelandet enelast hiir upptaga sädana minor, 

som kunna anses utgöra en direkt fara fiir sjöfarten. 

4. Fartyg böra genom lotsar eller genom förfragningar 

vid anlöpande ay platser, Yarom anmiile~ i punkt :3 el) här

ovan, förskaffa sig unclerrii.tteJser rörande upptiickla minor. 

5. l\Iinrapporterna hiira , i den mån nclerhörancle lots 

kapten anser del erforderligt , anslås vid Yikligare lotsplatser, 
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fyrplats er , fiskl~igen och kustposteringar iivensom vid hamn 
kontoren. 

Det aligger vederhörande lolst'iirman, fyrmäs tare , upp~~- 
ningsman vid kustposterin g och perso nal vid hamnkontor 
samt, vad an g ar fisk hi ge, av Iii nsslyrelsen i länet utsedd per
son aU mottaga och anslå minrapporlerna ; och skall liim 
slyrclsen lämn a lotskaptenen i di st rikl et uppgift ~1 ck perso
n ers namn och adress, vilka i enlighet härmed blivit av iii.n s-
slyrelsen utsedda. 

G. Vad ovan är stadgal betr ~ifl'anclc lotskaplen skall , vad 
hetriiffar Gotlland och kringliggande öar, gälla lotslöjtnanten 
å Go ttl and; och skall del aligga denne, utiiver vad salun d.1 
fiireskrivils, aU alltid vidarebefordra m eddelanden om upp 
lii.ckla minor till lotskapten en i Stockholm. 

7. Då avsevärd minfara förefinnes i Kattegatt, skola ge
nom vederbörande lotskapten s försorg n edannämnda var
ningssignaler visas dels å den internationella signalstatiotwn 
a \'in ga, del s norr om den stora fyren å norra hamnpiren 
,·icl H iilsingborg : 

under m örker: b·å Jantern or i lodled, vi sande fast rött 

sken , 
un der dager: å \'inga: lvå viivkul or i lodled: 

vid }Lilsingborg: l\·a vii. ,-cy lindrar i lodll' cl. 

8. Rapp orler om min or s förekomst höra encln st avgi
vas så o fla förhållandena det påkalla. 

9 . Göteborgs, 1\.arlskrona, Yaxholms och Härnösands 
kuststationer skola - elen s i stn ~i.mnda under cle tider sjöfart 
pågår i Bottenhavel - da gligen mellan kl. 8--9 f. m. och 
8--9 c. m. avgiva minnuningsrappor ter med am ·ändande av 
()00 ml'lers våglängd , vanid Göteborg börjar givningen kl. 8 
r. och c. m. , Karl skrona kl. 8.n f. m . och c. m. , Yaxhohn 
kl. 8,:w f. m . och e. m. samt IHirnösancl kl. 8,," f. m. och 
c . n1 . 
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Promemoria 

för utlåning av mausergevär och utlämnande av ammu
nition från kronans förråd till handelsfartyg 

och för oskadliggörande av minor 
genom beskjutning. 

(Tillhör nådigt br<'v elen ~~ 8pril 1919.) 

.l .-\ rmcfiin·a Ilningens arti ll e riclepa rtcment t i U ha n da h~il
ler på rekvisition varvscheferna vid flottans s tat ioner i Slock
holm och Karlskrona e ller depåchefen ,·id Gö teborgs iirlogs
depå ell er dessutom a nnan marinmyndigh et, enl igt vad som 
i kommandodig på sjöförsva rsdepa rtem en tet hcstiimmes, er
erforderl igt antal gevär med rengöringsverktyg (de s i~lniimn
da till ell antal aY en sa ts 1wr vart annat geviir), skolande 
rekvi sition för ,·arje ga ng omfat ta visst jiimnt antal gcviir, 
såsom .)0 eller 100 o. s . Y. Ifragav~na nde materiel önrsändes 
genom artilleridcpartcmcnte-1 :, försorg såsom lån ti ll merom
nämnda marinm yndighder. van·id frakt- och emballagekostna
der be talas av respeklive mottagare. 

2. Rederi eller fartyg , som för bekämpande aY minfaran 
önskar som lån utbekomma mausergevär, iiger atl skriftligen , 
telegrafleeles e ller muntligen häm·iinda s ig till vederlJii rnncle 
marinmyndigh eter enli gt punkt l (Van·sclwfen , Skepp!>holmen, 
Stockholm; Depåchefen , Nya Varvet, Göteborg o . s. Y.), varest 
mot kvitto och förbindelse att om sorgsfullt och med i~lkllagan
de av utfiircladc bestämmelser d\rda ,-apnen och i öHigl iakt
taga i denna prome moria givna föreskrift er, geviiren med am
munition m . m . kos tnacl s fritl utbekomm as; hänicl beriiknas 
per fartyg i regel 2 gcYär samt l sa ls ren o·ö rin crsvcrktyn J·äm le o o o . 
erforderlig ammunition , vilken bör begriin sas till högst 500 
skott per geYär. 

3. I föregående punkt nämnda bestämmelser för yapnens 
vård ombord jämte instruktion för beskjutningen s verk ställan 
de komma att tillhandahållas de utlämnade marinmyndigliele r
na genom sjöförsvarsdepartem entets kommandoexpedition, och 
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skola av dem i bmpligt antal jiimle ~wskrif't ~w denna P. "\I. 
mot k vi llo uthimnas sa mtidigi. med vapnen. 

-±. Ullaningen till fartygen stiilles p:\ viss lid (tre, sex 111<\

nader o. s. v.) men ma förnyas , varom anteckning göres a det 
ursprung liga k viUot. Y i el lanelielens slut :\lerlii mna respekt i l" L' 
rederier eller fartyg de !anade gevären och iiverhlivcn ammu 
nition m. m. till elen marinmyndighet, varifr:\n desamma a1· 

n·cleriel eller fartyget L' rhallits. l\i1r himpligt anlal vapen sa
luncla inkommil fiir all icke vidare utlnnas, insiind cs anmiilan 
lliirom till armefiirvallningens artilleridepartement, som he
slilm mer vart vapnen sko la fiirsänclas för unclergf1ende av lH' 
:-,iktning och reparation . Om ged1r 111. 111. fiirkommit och ej 
kan redovisas , skall skriftlig anmälan cliirom ingivas av H'

derhiirancle rederi l'lll'r farlygslwfälh<ware till den mvncligllet . 
gL·nom diken vapnet utliimn<\ts . 

5. Räkning å kostnaderna för reparation jiimlc ersiitlning 
för en· ntuellt förkomna ge\'är eller delar eller tillbehör till 
gniir , allt enligt belopp, som av artilleridepartement med lw
riikning aY sjäh·kostnadspris bestämmes, till s ti1lles genom ar
ti ll t>riclepar tPmentels fiirsorg Yeclerbörandc ma r i n m~' nclighel . 
vilken efler granskning Yid:1rehefordrar elensamma till m<Hin 
förvallningen för likvid. lbkning a de kostnader, som marin 
myndighel själv be~Lritl fiir frakt, emballage e. el., överhimna~ 
1 ikaledes till ma r in förvaltningen för återbetalande. 

G. Samtliga dc kostnader, som uppkommit i samband 
med här jfragavarande ullaning av geYii.r m. m. och tillhanda
hallande a,· ammunition skola utg:\ av de a tilläggstal för ~'lr 
1918 u p p förda anslag t i Il 1wstriclnncle ~w kostnader för t ryg: 
ganetc av rikets n eutratitel och bokföras a samma titel ,·ar:1 
kos tnader för minsYepning enligt nådigt beslut på sjöförsvars· 
departementet den 15 april 1919 skola bokföras. 

7. Här ifrågavarande ullåning och utlämnande nv ammu
nition må äga rum Lillsviclarc intill utgången av innevarande år. 
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Instruktion för beskjutning från handelsfartyg av 
drivande minor med gevärseld. 

l. Beskjutning av mina med gevärseld kan anses verksam 
på ett a v stånd av l 00 meter. 

2. På nämnda avsland kan en eventuell minspriingning 
nnses ofarlig för själva fartyget, varifrån beskjutning sker, men 
bör alltid hesältning och passagerare hållas i skydel för spräng
stycken uneler däck e ller inom överbyggnad eller däcl:;shus av 
plåt. För så vitt beskjutningen ej kan lämpligen iiga rum ge
nom sicloventil eller fönster, bör elen eller dc skjutande inlaga 
skydelad sliillning bakom kabelrulle eller elylikt 

3. Vid beskjutning bör helst lovartsläge intagas i förhål
lande till elen uppläckta minan. 

4. Lämpligen kan vid beskjutning fartyget hållas under 
sakta gång från rninan, varvid på Jiimpligt avstfmcl enligt ovan 
fem skott skjutes i följd , varefter verkan iakttages. På grund 
av all gevärskulan Yicl 300 meters sikte (helt nedfälld siktram) 
på 100 meter avstånd lriiiTar 25 cm. över riktpunkten, bör 
då skjutning sker på omkring 100 meter ·- gevii.rcl riktas 25 
cm. un der elen punkt, vilken man vill träffa. 

5. Beskjutningen bör upprepas och fortsättas tills minan 
- såvitt den ej exploderat - skjutits läck och obsen·erats 
sjunka. 

6. Anteckning om sprängd eller siinkt mina införes och 
h estyrkes på vederbörligt siitt i skeppsdagboken med angivande 
av ungefärligt läge för minans oskadliggörande; föres icke 
skeppsdagbok göres annan skriftlig uppgift om hiindelsen. Ut
drag ur skeppsdagboken eller den skriftliga uppgiften adäm
nas eller insändes till Kungl. ~Iarinförn1ltningen, adress: 
Mästersamuelsgatan 6, Stockholm, i och för erhallancle av fasl
ställd penningbelöning för oskadliggjord mina (20 kronor ). 

(Utfärdad a y K. Sjöförsvarsdepartementets kommawlocxpcrl ition.) 



- 440 -

Schematisk framställning av under kriget 
anordnade försvars- och skyddsanord

ningar i Engelska kanalen och 
kringliggande farvatten. 

1c'l.x kaptenen virl Kungl. Flottan L. S/((ckell. 

d!. / . ~~ {;u /YL ~~t' 44-t. .4 3 f f~ 3.fj 
~c~~ fo . 

Så småningom börjar slö jan lyftas över dc h cmhghet~ 

fulla min- och nätspärrningarna i Engelska kanalen, vilka 

säkerligen utgjort elt viktigt led i kampen mot u-bå tarna. 

Det borde därför vara av intresse för tidskriftens läsare 

att se huntddragen av dessa storartade och dyrbara ::m orcl 

ningar. 
Pa grund av åtskilliga orsak er m åste hun1ddel en av dl' 

engelska sjöstridskrafterna välja sin bas uppe i Scapa Flo\\· a 

Orkney öarna och Lough Swilly långt från kanalen. Därlill 

kom cle manga uppgifter av olika slag som å lag den engelska 

flottan , b land vilka må nämnas: 

1. Skyddandet av tillförseln till England. 

2. Hindrandel av den tyska örlogs- och handelsf lottan;; 

uppträdande på h a vet. 

3. Hindramlet av invasion i England eller dess kolonier. 

4. Tryggandel av förbindelserna över Engelska kanalen . 

På grund härav är det tydligt att den fartygsmateriel som 

stod till buds för den visserligen mycket viktiga, m en i a lla fall 

sekundära uppgiften att skydda engelska kanalen icke kunde 

bliva avsevärd. Till kanalens skydd kunde troligen blott avse 
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några ä ldre slagskepp och kryssare, några mincln' 11-hatar samt 

ett a n tal jagare. 

Problem et all sk ydela Kanalen var salm1ela fr~m början 

icke Hilt och blev und er krigels gång både wärnre och "ik

tigare. 

De uppgifter som ålåg kanalförsvaret torde kunna sam

manfattas i fö ljande punkter: 

1. Trupp- och materialtranspor tfar tygens säkra och 

ostörda förbindelse emellan England och Frankrike oberoende 

av hanclelstrafiken. 

2. Skyclclanclct av handelsförbindelserna Ö\'er Kanalen 

emellan England och k on tinente n. 

3. Skyddanclct av handelstrafiken genom Kanalen, saYäl 

längs engelska som franska kusten. 

I och med det skärpta u-bå tskriget hlev det emellertid nöd

vändigt all ,·idtaga såda na försmrsanordningar att t'icnlliga 

u-båtar hindrades att söka sig ul till Atl anten gtnom Engelska 

kanalen. Slutligen maslc iin'n atgiircler Yidtaga>, för all hindra 

tyska u-båtar atl på liimpliga pl atser utanför kanalhamnarna 

intaga vilolägen på havsbottn en. Dessutom borde framstötar 

m ot Kanalen a y lä t ta fientliga sjöstriels k ra fler om möjligt för

hindras eller atminstone i viisenttig grad försvåras. 

På grund härav voro s~·nncrligen effek tiva sliingselanorcl

nin gar behövliga och man kunde stdunda förutse alt förutom 

minor m . m ., skulle n ya uppfinningar komma till mwiinclning. 

Som enelast begränsade sjöstridskrafter slodo till förfoga n

de för Kanalen s försvar och skydd, m åste s tora fordringar stäl

las på stängselanordningarna. 

Bland dessa må nämnas: 

1. stängse lan ordningarna måste 'ara sådana, att den 

fi entli ga högsjöflottans uppträdande i Kana len hindrades eller 

åtminstone försvårades. 

2. Slängslen måste effektivt utcstiinga u-kttar S<Wiil natt 
som dag. 
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3. I händelse u-bålar eller andra fartyg skulle natl\'lid 

siika genombryta stängsellinjer måste farvattnet, d. Y. s. hela 

kanalens bredcl. kunna effektivt upplysas. 
-±. Vid genombrytningsförsök aY u-hålar måste dessa 

omedelbart kunna lokaliseras och samtidigt tillkännagiYa~ fiir 

bevakningsstyrl\an. 
Efter :'\tsk i l liga försök torde i stort sett problemet h a ,.a 

lösts p:.\ följande siitt. 
För att skyelda mot framslötar aY större sjöstridskraftn 

minerades Kanalen pa siilt karlskisserna visa. 
För förbindelserna lämnades ett flertal öppna minfria 

leder, såviil längs kusten som hiirs ÖYer kanalen. 
Skydclet mot u-håtar heslod aY etl syslem niitlinjer t\·ii r. 

ÖYer hela Kanalen. Ifrågayar:mde nät beslodo aY c:a 16 m m. 

'"ire med rin gformade maskor. l\iiten upphiingcles i täll sit 

tande bojar ~w gins med c:a 12- 15 cm. dm. Bojarna vom 

kläelda med wire eller hamptross vari hi·irsladdarna fiist l'~ . 

Näten hade en bredd aY 10--1/ m. stundom mer och upp

hiingeles c :a 1- 3 m. uneler vattenytan. 
Till de nät som anbringades h·iirs över Kana len v oro fil',t :l 

ett system av mindre minor, vill•a vorofördelade utefter nii.tels 

hela yta. Ett Yisst antal minor Yoro medelst kablar förenad e 

med accumulatorhojar fiista tiil niitets överkant och flytande 

i vattenytan. 
Avsikten med dessa minor ya_r, att då u-båtarna komm o 

in i nätet skulle detta slå ihop liings fa.rtygssiclorna, då åtmin 

stone någon mina borde träffa fartyget. För att oskadliggiira 

nätminorna behöYde emeller tid blott kablarna skilja s från ho

jen , vi lk et lär ham gjorts aY tyskarna Yid flera tilWillcn . A 

en del platser där niilcn icke nådde iincla ned till bolinen an 

bringades under år 1918 flyt- och bottenminor iiYen under 

näten. 

Nätlinjer: 

En linje sträckte sig em ellan Kap G ris N e z och r :a 2' 

SO om Folkes tone med en längd av c:a 15' ,:; . Fr~\n Kap Gri z 
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N e z gick linjen till nord pyn len :n· ban k en Le Colbarl, därefter 

omk ring 1',,, sych·ästl igare emellan sych·ästpynten nY banken 

The \Yarn e och Le Colbart. .\.tersloclen aY linj en sträckte sig 

emellan nordostpynten aY The \Y:nnc och c:a 2' SO om Fol

kestone. 
Enligt uppgift skall det h:wa funnits ytterligare en linj e 

7' sydYiistligare emellan Dungeness och Boulogn e. 

InYid niitlinjerna lago Yäl förankrade fnrtyg , :n· Yilka y::nt

annat utgjordes ay s . k. lysf'artyg, försedeln med str:.\lkaslare 

och lätta kanoner. Dc ön-iga fartygen utgjordes ~n- s. k. >> mag

nesiumskepp », d. ,._ s. fartyg förseelda med ell sl::tgs magne

siumbojar, Yilka Yicl behov utkastneks naltl'lid och inlensiYt 

uppl ys te del närmaste fan·attnel. 

Lysfnrtygcn lände Yid miirkrels inbrott sina slralkastare, 

vilka hölios riktade sa, all ljuskonerna kryssndes på Ynrclern 

sidan av linjen. Emellan de upplysta omr:l.dena patrullerade 

fram och ater beYakningsbalar, '> . k. >> drifters '> , klara att ome

delbart ingripa i hii.ndelse u-halar skulle söka genombryta 

s tängscllinjen. Patrullbatarnn liira ii.n•n yarit fiirsedda nwrl 

svepningsnät ancclcla att ytterligare insniirj<t u-hatar som fast

nat i niit('ll. Att dessa niit Y:trit efl'ekti,·a framgt'lr cliirav, :1tt 

enligt engelska uppgifter skulle intill noYemher 1918 15 stycken 

tyska u-balar funnits insnii.rjd~1 och sänkta i niitlinjen samt 

2 stycken utanför linjen . 
Nästa sliingsellinje s t6i.cklc sig från S. Goodwins fyrsl.;.epp 

i ostlig riktning mol dc SV utgreningarna a_y Sandetties Bank, 

därefter i SSO riktning förbi S\' pynten :tY banken Outer 

Ruytingen till ungefiir i höjd med hanken \Ypsl D'-ck. I-liiri

från gick niiliinjen i S\. riktning lii.ngs franska kusten till LYi'i.rs 

bojen Le Quenocs. 

Stängsc llinjen utgjordes av tYå parallcia nätlinjer med ell 

inbördes ~wståncl aY c:a 1.,- 2' med en samman lagd lii.n gcl 

av c :a -±7'. För alt utmiirka linjerna YOro omkring· 2-± stycken 

lysbojar uliagda bredvid niiten . De yttre niitbojarna voro 

lnärkl a med nurnmer, de inre nied hokstav of'h numn1er, IHII11-

reringssystemet ombyttes Yar fjortonde dag. 
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I n uti den genom n ii len bildade säcken vor o u tJagel a l'lt 

antal lysbojar antagligen till ledning för de därsl~ides pnlrutl r

rancle jagarna. 

Inloppet till Thames skyddades mot u-b:'\.tar medel st l'J1 

nätlinje av c:a 20' längel sldi.ckancle sig från fyn,keppet Kenli sh 

Knock i sydlig riktning till höjden av banken Drill SLonc o('h 

dii.rdler i SSY riktning till N. Goodwins fyrskepp. 

Annu en lång nätlinje utlad es under krigels senare eld fiir 

at t söka fanga de u-bå tar som gingo in eller lämnade u-hflls

hasen Seehrtigge. Nätet sträckte sig i VSV riktning innanför 

bankerna Rabs och Thornton Ridge med en längd av omkring 

15' varefter linjen fortsatte i sydlig riktning omkring 7'. Fiir 

utmärkande aY nätet Yoro hojar utlagda på sä tt skissen Yisa r. 

Den sammanlagda längelen av dessa nätlinjer utgör om

kring 105' eller i nml tal c:a 200,000 m eter. Enligt en engehk 

tidnings uppgift skulle nälstiingslerna hava kostat oml;;ring 1;) 

millioner pund. 

Jlineringm: 

De a kartskissen angin1a griittserna för minerade eller sa

som farliga ansedda omn1den äro utlagda enligt de nyligen ut

komna engelska minkartorna. Huru stor del av dessa om

råden som YNkligen voro minerade, ii.r naturligtvis sYårl all 

siiga. Emellertid hava talrika rekognosceringsturer oeh raid er 

utförts av tyska jagare över södra N ordsjön och norra l(a 

nalen Yid såYäl hög- som lågvalten utan att hava blivit hindra

de a Y minor, Yilkct an lingen tyder på a U minorna legat p a 

större djup eller alt minfälten ej påträffats. På några platser 

hava emellertid engelska minfält konstaterats, niimligen för 

utom i n~ilen LYiirs ÖYer Kanalen emel lan banken Sunk Sand 

och Long Sand, det s. k. Black Deep utanför Thames mynning, 

SO om Yannouth samt :\TV om \Valcheren. För övrigt haYa 

omfattande engelska mineringar iigt rum emellan bankarna 

utanför Seebrligge och Flandriska kusten. Ett flertal tyska 

jagare ha Ya också L l i Y il m insp1:ängda under gång till eller från 

Seebri.igge. Att de engelska mineringarna bedrivits synnerligen 
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energiskt i dc flandriska fan·attnen , framg~l.r dii.raY all lvska 

fart yg Yicl flera tillfällen blivit minsprängda i leder, som nft o· ra 

timmar för u t bl is i t noggran l SYepla och befriade fr an min°or. 

Dc tyska offensin11 ineringarna i Engelska kanalen torde 

i huvudsak varit riktade mot handelssjöfarten 1ill och kring 

England. 

Bland dessa rnå nämnas: 

Ett fält norr om The Downs vii.st om N. Goodwins fyr-

skepp. 

3 fält ulanför inloppet till Thamcs. 

2 5' ost om Shipwash. 

l 12' ost om Orfordness. 

l Yäst om banken Alclborough Nakes. 

l Yid Mans fyrskepp ulanför inloppet till Holterclam. 

Segelleder: 

För ~1andelslrafiken emellan södra och mellersta England 

och kon Lmenlen ,·oro uppl[ltna t Yii.nnc genom hojar och fyr

s.kepp utmärkta segelleder. Enligt en uppgift lär uneler nagon 

hd e1~ led ~.mellan Orforclness cch inl oppet till Hollerdam gått 

nordhgare an som visas å kartsk issen. Att så måsfe Yarit fal

let synes framgå aY de bägge mineringarna utanrör Orforclness 

och Hook of Holland. Emellan DoYcr och Calais torde han

delstrafiken gått syd om stängsellinjen och elen militiira i rii.n

~an emellan slängsellinj erna, i:innlecles lilr en del trafik förc 

Kommit längs bojarna Yicl elen norra nii.llinj en. Trafiken längs 

engelska kusten från Orfordness och söder över o-ick dels i~1 -
n r- b h 

an or ankerna till K. Foreland genom Th e Downs nära 

kusten förbi DO\-e r och Dungeness med kontroll im·id fnskep

pen, dels uneler eskort utanför nätlinjen emellan 1\cnlish. Knock 

'----- N. Goodwin och bankarna ,·id The Downs till Dover. 

På franska sidan gick trafiken längs kusten. 

Sjöm<"irken: 

, I södra delen av Nordsjön och Engelska kan:1len voro de 

f test-t f)'rsl ·e) l · ·· ··1 · 
' ' l P oc l SJo mar ;;en m tagna med unelanlag av dem 
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som utlagts i el e minfria rännorna och segellederna. Lin g, 

engelska kusten syd om Orfordness torde fyrskeppen Ship

wash , Sunk, N. Goodwin och S. Gooclwin legal utan bely,ning . 

Däremot \'O ro samtliga bojar indragna utanför griinsen Uir det 

farliga omradet eme llan Orfordncss och The Downs . l far

vattnet innanför denna linje liir emellertid s<wä l utp rickning 

som fyrbelysning i stort sett funge rat s:'tso'tn uneler l'recbtid. 

\'id ett tillHiJle lära tyska jagare hrl\'a gatt in nattetid oc h 

siinkt ett av de mindre fyrskeppen samt tagit besättningen till 

fanga , vilket onekligen röjer djän·het och god navigeringskun

skap. Fyrbe lysn ingen i de stora kuststäderna, särs kilt Dowr. 

var s läckt och tändes på signal. Detta använde sig en tysk 

jagareflottilj utav vid anfall på D over den 21 april l 917. Dr n 

anfallande flottiljen observerade nämligen jngaren »Swirt 

under g:'mg mol Dovcr, varpå dc tyska fartygen styrde ert l'l' i 

S\vifts kölvatten inväntande signal om fyrarnas tändning, niir 

fyrarna tänts gick flottiljen in under land och intog lämpli gt 

liigc för beskjutning . 

\'id fra n ska kusten voro bojar utlagda vid banken Outer 

Ruytingen samt vid nätspärren utanför Scebri.igge. 

De sjöstridskrafter som am·iindes för kanalens skydel och 

flankering av niil- och minspiirrningar utgjordes av äldre slag

skepp, m'tgra kryssare , ett större :u1lal jagare, mindre u-balar 

samt minerings- och sYCpningsfartyg. Singskeppen torde bu 

ntdsak ligen nnit förlagda til l Dover och en hamn i södra de

len a\· Thamesmynningen , kryssarna Yoro vanli gen förlagda 

till nagra ~1\' de franska kanalhamnarna . En förpost ~w jagare 

torde varit förlagd till The Downs. 

Uneler dc sista krigsaren tillkomma några andra fartygs

typer, nämligen monitorer och ett slags små motortorpedbalar 

(av tyskarna heniimncla Schnellboots). ~lon i torerna använd~'S 

huntclsakligen för beskjutning av flandriska kusten, särsk~Jl 

Secbriiggc och uppehöllo sig hiiruncl er utanför nidspärren ' :1cl 

Seebriiggc samt i11Logo nattetid ankarplats i någon av de n :t r· 

liggande franska hamnarna. En del a\' dessa monitorer \·oro 
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försedda med en -!5 cm. haubits , vi lken medgav en skottvidd 

av omkring 25 ,000 m eter . 

Dc små motortorpedbåtarna hade en fart a\· 42 knop samt 

vcro armerade med en fast torpedtub. Besättnincren ut0'
1
·m·des 

b b . 

n\· 2 officerare och en motorskötare. Båtarna , ·oro aYsedcla för 

strid innanför bankarna och fördelade till de olika franska 

hamnarna. 

Dc under krige t relaliYt ostörda förbindelserna önr Kana

len samt det stora antalet fångade u-båtar visar emellertid att 

de vidtagna anordningarna , trots den begränsade tillgången på 

sjöstridskrafter likväl fyl lt sitt ändamål. 
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Örlogsflottans bemanning och rekrytering 
äldre tider. 

Anteckningar av ledamolen Ernsl J-l olmbcrrJ . 

En örlogsflotta i äldre tider krävde på grund a\' sin stora 
segelmassa och talrika bestyckning, som p[l de stolla trecl:i c
karna kunde uppgå till över 100 kanoner, en b ftde mansl :nk. 
sjöYan och öYad besiitlning. Det Yar sålunda niidvi\.ncligt all 
si1rskilt vid dc stora krigsrustningarna haYa tillräckligt n1l'd 
folk disponibelt utan a tl behöva alltför ri1yc kel tillgripa <len 
alltid ovissa. tidsödande och mycket kostsamma v~in·ningen. 
Från Karl XI:s tid och sedan ett gott stycke framål hade Yar 
örlogsflotta följande manskepsresurser att tillgå: Yolonliir-rcge
mcntet, vintervakts-b[tlsmännen, indelnings -billsmiinnen i Dic
kinge och Södra Möre, rote- och hcmkallsh~\lsmiinnen , upp
sliidcrnas bösskyttar samt skeppsgossarna. 

Vad volontär-regementet beträffar, inriillades delsamma 
enligt K. Maj:ts brev av den 22 januari 1685 med det beslämd<1 

iindmnålet att därigenom få övat och sjöYanl folk. Till l'll 

hörjan yar regementet förd elat på 6 kompanier ;\ 98 man m ed 
en ~wlöning av 2 dal er per man i månaden , således hela regl' 
mcntet 588 man . En ligt 1688 och 8g års rullor Yoro följan ek 
officerare kompa n ichefcr : artillcri-löjtn. \\'i l hel m v. Hoppen 
(adlad Lejonstråle; t 1701 som artilleri-kapt.) för livkompanicL 
kaplen "Johan \:Vilhelm Lejonfelt (t 1707 som LygmästarcL 
kapten Olof \Vernich (adlad Vcrnfelt ; t 17:31 som amiral ). 
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l,apten Johan D reffling (a dlad Ankarfelt; t 16g8), viec-amira
len Peter Rosenholm (t 16gg), samt kapten Jakob de Prou 
(tl711 som amira l) . 

Att döm a av dc gamla rullorna lälo även bättre mans barn 
värva sig, ja! det är icke sä llsynt alt påträffa de mest k lingande 
namn . Även fr ån Finland och våra tyska proYinscr rekryte
rades regementet. Under lidernas lopp har del varit under
kas tat åtskilliga förändr ingar och rekonstruktion er. Så lunda 
dröjde det icke länge, förr än det utökades till g kompanier, 
såsom det Ya r redan 1717. För att hereda flottan en jämn 
tillgång på goda arti ll erister skulle regementet , fortfarande för
dela t på 9 kompanier, enligt ett K. Br. dat. Lund den 3 juli 
171 7, få fö ljande sammansä ttning. Varje kompani sku lle bestå 
av 144 man , konstap lar och l~irkonstaplar däri inberäknade . 
Ett lwmpani skulle utgöra cll särskilt s. k. fyrvcrkarekompani, 
förd elat på 6 >>fy r verker ier» it 2-! man vardera med l fyrver
karekap tcn. l löjtnant, 2 under löjlnanter, 6 överfyrverkare, 6 
se rgeanter, 2 fu rirer, l mönslerskrivare, 2 trumslagare. l pipare 
samt l profoss (= ordningsman. väbel) . 

Varje >> Stycke >> -kompani skulle bes lå av 6 >> konstaplericrc> 
likalecles på 2-! man , m ed l artil leri-kapten, l överliijtnant, 
2 un derlöjtnanter samt lika många underofficerare, trumpe
tare, pipare och profosser som Yicl fyrYerkare-komp. Rege
mentets stab skulle utgö ras a Y: l art illeri-överste, l iiverste
löjtn ant , som diirjämte sk ulle vara tygmäs lare, l major, som 
även sku ll e vara plats-major i 1\:arlskron a , l viihel. l regements
trumslagare, l pipare samt l regem entsskriYare. Til l uppsätt
ningen av detta regemente skulle dc förulvarande g volontär
kompanierna tagas jämte upp sliiclcrnas hösseskyttar, Yilka se
nare utgjorde 356 man .. sa att hela regementet skulle komma 
att räkna 1,256 man . För att kunna motsYara sitt iindamål 
skull e manskapet underYisas och ÖYas särskilt i f\n·e rkcriet 
(g ranat-tillwrkning m. m. ) och artilleri men diirjä1~1tc uti in 
fantericxercis och förelenskull förses med flintor, bajonetter 
och värJ· or. Det vill emellertid svnas som om recrcmenlet C'J. 

' " ' <:':) 

kom att undergå denna rekonstruktion, vartill konungens 
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snart di i re f ter t i made död jämte den stora avmattningen d kr 

det lang\·ariga kriget torde haYa Yarit orsaken. Att ~jiil1·a 

idcen , som föresviival konung Kari i fraga om delta regt'll1 l'll

tes uppgift, ej blev bort tappad och förg~1ten, därom 1·i t t n.~ r 

beniimningen >- artilleribussan, som längre fram förekomnwr i 

flottans handlingar såsom en lwniimning på vo lontiir-rP~{'

mcntet. 
Enligt bestämmelsen uti 1\:. Br. elen 7 oktober 173-1 vidtog~ 

den anordningen , att en major skulle föresta regem entet, s~unt 

att ,-id varje kompani skulle finnas l kapten , l löjlnanl jiimll' 

:3 underofficerare och vid hela regementet en iöjlnanl , som 

sku lle göra adjutant-tjiinst. Den förste regementsmajon'n v~1r 

\\'ollnwr Riclclerschanlz (t 1759 som översteli)jtn.), som O\'<lll

nämnda ar tillträdde denna befa ttning . Efter honom kom 17-J.:~ 

kaptenen vid fyrverkeriet 1\:arl Gustaf v. Schantz (t 175 :3 som 

tygmi1stnre i I-l:arlskrona). Hans efterträdare blev 1749 Jacob 

Fredr. v. Horn (t 1769 som generalmajor). 

\ 'id elen general-mönstring, so m l 746 hölls med regenwn

lct av prcsiclenten i am :Is-kollegiet, amiralen Gustaf Grublll' 

(t 1759 i Karlskrona) och överkommissarien .-\dam Joh an 

Raab (t 1776 som lanelshövding i \'iixiö ), riiknacle regemenll'l 

587 man, fördelade på 8 kompanier, d{l det egentligen skull(' 

hava utgjort 792 man. Den närmaste orsaken lill denna an

senliga förminskning var det föreg:\ende ryska kriget 17-11 -4:~. 

då en svår epidemi rasade på flottan. Av dessa 587 man vonl 

- fiir all anviincla mönslerrull:ms uttryck -- -18 YiiJbefarna, 

2-18 befarna , 127 sjövanda samt 167 obefarna. Regementsch ef 

1·ar elen liclen amiralen och nmiralitelsriidet Jean v. Ulfall (t 

17-19 i 1\:arlskrona), som dessutom förestod l :s la kom pani ct. 

De övriga kompanicheferna voro: schoulbynachl Gustaf Ruu th 

(t 1757 i Slockholm som amiral), lygmi1slaren vid Stockholms 

station .Johan Sjiiblacl (t 1758), konunendiiren och general

acljulanl en Karl J-lans Sparre (t1770 i Karlskrona som amir~1l 

. och president), majoren Karl Gustaf v. Schantz (t 175:3 i 1\:arh

krona), generaladjutanten kaplen Erik Arvid Sparrt' (t 1755 i 

Karlskrona som amiral och president), kommendören Axel L~l-

gerbjelke (T 1782 

i\[a uri t z Ad o 1f v. 

a mira l). 
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som Yiceamirn l och riksracl) samt kaplen 

l~rmensljerna (t 179-1 i Karlskrona som 

Enligt K. :\faj:ts Br. av den 19 april l i21 fingo saclana gos

sar, vilkas fiider liilhörcle mililiir- och ci\·ilslalerna vid amira

litetet, antagas ~om >> ynglingar>> vid volonli1r och konpYarclie 

kompanierna, oc h som kunde finnas hagade fiir sjiimansyrkct 

cch med ticlen giiras skickliga till befordran. De atnjöto under 

ticlen samma fiirmmwr ~om tjiln stgiirande volontärer och koup

varclie-habm iin. Till ett antal a \· 5 vid \·arje kompani hl t'YO 

sådana ~·nglingar Yicl 12 ars aleler inskrin1a fiir alt vid fyllcia 

18 ar karbkrivns. Av de ga mla rullorna ser man också. alt 

denna förman hlev flitigt utnyttjad. Det hiindc ej sa sä ll an, 

att inskriYningl'll skedde Yicl langt tidigare alclrr, Yilkel: dock 

sedermera hleY i lag fö rbjudet. För ~'nglingrn 1\:ri~;lian Georg 

v. Schanlz (sedermera kapleniiijlnant och i utrikes marintjänst 

engagerad ) ~tar - fiir att nu anl'iira ett exempel -- uti 17-16 

års generalmi"tmlerru!la antecknat, att han Yar fiiclcl i Smalancl. 

15 är , anlagen 17H, kunde liisa , skriYa och riikna, liirt nrtilll'ri 

men var olJc·faren. Pa egen bekostnad hade han skaffat sig 

mundering enligt 17-±0 ars approlwrade fiirslag, Ilestilende aY 

hatt med silwrgalcncr, hla kliidesrock med fiirgyllda messings

knappar och riidn kliidesuppslag jiimte krage. 

Uti den hniillelse, som amt:s-kollegiel 17-16 aYga'" till riks

dngen papekas elen stora a,·gangen pa manskap al!Lifran 17-11 

samt wnrigheten för kompanicheferna att trots hestadcla upp

muntringar k u n n a t i !l fiircsa l t tid få de många luckorna er

satta. Angaende Yolontiir-regenwnll'ts militäri ska uthddning 

bestod denna nti exercis, i homlwrs och granaters kastande 

samt unden·isning i tnclding pa en frega tt , som för detta ända 

mål utlades pa redden, och vartill nu senast fregatten Famn 

blivit brukad. 

Enligt 1 75-± nrs mönsterrulla voro följande officerare kom

panichefer Yid regementet: amiralerna Ruulh och 1\:arl H. 

Sparre, vice-amiralen och kommendanten Erik Sparre, kom

mendörkaptenerna \·. Krusensljerna, l\lårtcn I~alling (t 1765 
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w m schoutbynacht och landshövding), Johan v. Snoilsk y (i· 

1787 i Karlskrona som schoutbynacht och riksrå d ) samt Kri
s tofTe r Falkengreen (t 1789 som Yi ceamiral och pres i(h,nt i 
a m: ts-kollegie t). Seda n 1750 hade den fört1ndri n gen tim at. '' tl 
n mi ra l Ruulh som kompanichef efterträtt ami ra len Ah ra h n m 
Fa lkengreen (t 1752 i Karlskrona), oeh Kall i ng succedera l lyg
mäst. v. Schanlz. 

Uti am :ts-kollegii 1755 till rikselagen ;wh\lna beriittelse Oli l

niimnes, att volonlärerna blivit under exercismånadern a iiYade 
i infanteri-exercis m ed handgeviir samt m ed »styckens >> (k,l

non ers ) hanterand e oc h kaslandet m ed bomber och granatn 
jiim\·~il alt >> umgås med segel oc h tackling sam t ka n o n exerc i~ 

ombord >> . P å den exerc iseskacler, som sommaren 17 5-± \';n; t 
utrustad, hade sålunda 160 man varit utkommenderacle. :\fa n
skapet hade även iiv;lls m ed att avfyra >> geschwinla skol b ay 
3-punds nickhakar, so m brukades vid landstigningar fiir :ltl 
unelerhålla en ständig eld. Enligt sist hållna gt 'lll'r:tlmiinslring 
1753 utgjorde regementet 791 man , där:\\' -!8 vi1 lbet'arna, :270 
befarna, 233 sjövana sa mt 240 obefarna . 

En år 1753 uppriillad generalbesiillningslista för hu vud
n otlan i I\.arlskrona visar följande respe ktingiYan cle siffror: 
officerare (från komm enclörkaplenrr t. o. m. löjtnanll'r) 1G2. 
underbefäl t . o. m. högbåls miin 7-!3, ciYilpersonal 301, besiitl 
nin g 1-!,685 man (volontä rer 500, ko upvarclie-ha lsmän 271, 
b:\ tsmän 10,172, skeppsgossar 99 samt 3,563 soldaler elln till 
sammans 15,891 man ). Hiirlill komma ytter ligare 389 m an 
a \·sedda för yarjehanda a r be len vid Yarvel och art i l kriel, 600 
so lda ter till val<.Lhållning i staden i stället för cle sjökommen
derade volontiirerna, 75 man till besättning på sjö kaste llen och 
ballFri erna kring staelen och Lindholmen sa mt fiir tillärnad e 
sk eppsbyggnad as 5 slyeke n 70-kanonskepp med ;)71 man Ya r
dera = 2,855 man , för ett 60-kanonskepp 506 man samt för 
2 lastdra gare 76 man . Tnberäknnt detta senare manskap stiger 
to talitetssiffran upp t i Il 20,389 man. 

D e trenne 90 k anoner förande trecliicksskeppen Konun g 
Karl , Fredrik och Ulrika Eleonora krävde var för sig en he-
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sä ttningsstyrka på 836 man; 60-kanonskeppen F recl ricu s Rex, 
Adolf Fredrik, Göta, Friheten , Hessen Kasse ), Brehmen, Stock
holm, Finland och Sofia Charl o lla 506 m an vardera; 50- kan on
skeppen Fredrika Amalia, Skåne, Yes tma nland , Prins \ ' ilhelm, 
Pommern , Sparre, Söclermnnland och Uppland 376 man ; -!2-
ka non skeppen Drottningh olm och Freden 32-! man , de uneler 
entreprenadbyggnad varande fregatterna Illerim 289 ma n, Fe
nix , Falken och Hök 215, :H-knnonfregatten .Ja rramas, som 
var under byggnad på Yan·et, 237 man ; 26-kanonfregnllerna 
Merk urius och Ekholmsuncl till sam man s 39± man ; briganti 
ne rn a Kri slina och Pollux vardera 136 man sa mt brigantinen 
Göja 61 man ; bombkitzarna Tordön , Vesm·ius och E lhn a till 
sammans 105 man ; briinnarna Stören och Laxen \·arclera 38 
man, Yarti ll ytterligare kommo lastdragarna Kar lsh ::nnns ka
stell med 3-! kanon er och 22± man , Valfisken , SviircHisken och 
Månen med vardera 38 ma n, tre huckerlar, sex galeoler och 
två dockpråmar. 

Såsom förut är sagt, var avgången på man skap uneler det 
fas t bedröY!iga och för de sve ns ka vapnen föga i1ro rik a ryska 
kriget 17-±1- -!3 synnerligen stor. Yilket nöclviindiggjorde igång
sä ttandet aY en s tor oc h m yc ket dyrbar vilrvningsapparat. 
som dock liimnade ett skäli gen magert resultat. Så lunda kun 
de man genom elen inrikes vi1rvningen 1741 ej uppbringa mera 
än 41 man : avskedade båtsmiin och saltpetersjudare bl evo p:1 
K. Maj:ts befallning till e tt: antal av 423 man uppbådade, av 
vilka enelast 26-! kunde göra någon tjän st och m eri1 nclels endast 
i land. Genom värvning i Pommern kunde ej nagot manskap 
uppbrin gas, oaktat 2 officerare på a Il t sätt bemödade sig här
om. Följande år inbringade elen inrikes värYningen endas t 28 
un de roirice rare och 53 m atroser; den utrikes 94 unelerofficerare 
och 228 matroser. Ar 1743 kunde trots mycken anstri1ngning 
enelast 3 löjtnanter, 128 unelerofficerare och 39-! gemene sa mt i 
Stockholm 299 man ansk affas. Genom enrull ering erhö llos 
blo tt 35 och genom pressnin g 7 man . Den utrikes värvningen 
inbragte endast 4 löjtnanter , 73 underofficerare samt 159 ge
l11ene. Detta ä r till äts för övrigt in gen offentlig värvning i Eng-
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land och från Holland lyckades man endast erhålla ett fala[ 
på grund a v myndigheternas motstånd. Ej heller till ii ls oiTl'11l 
lig viirvning i Hamburg och Danzig; i Pommcrn mötte sl(Jq 
svårigheter. I~ os tnaden var som sagt beliinldigt s tor i jittn
fi.irelse med det klena resultnll'l, i ly att dessa årens värYning~
ntgiftcr i handpenningar, löner och dagtraktamenten nppgingo 
till den nätta summan av 231,285 daler, och kostnaden i Stock
holm för diirstäcl Ps fi irhyrda 299 man till 13,387 daler, vartil l 
kom elen dryga unclPrh:l. ll skoslnaden i land m. m. för :il[t 

cJptta mans kap. 
Redan i börj an på 1750-talet synes tanken pi\ uppsättandd 

av en s. k. mnrinkdr hava framkommit , ty r Pdan 1752 i cll'

cember inhimnacle u tsPdda de p u t era de sitt nndercl. ntlaia ndt• 
angående K. l\Iaj:ts allernadigsta projekt till en elvlik kars !Jil
clande. Dessa deputerade voro: viceamirall:'n \Yilhclm Gyllen 
skepp (t 1755 i Karlskro na), ek ipagemiista rPn Gu staf Fredrik 
Lejonanekar (t 1756 i Karlskrona), holm-maj oren DaYid "\n
karlott (t 1765 i Kartskruna som amiral), kommendörerna Jo
han Bjiirk (t i Ka rlskrona som Yiceamiral ) . Gustaf C ron h jelm 
(i" 1757 i Karlskrona som schouthynach l), kommendörk~lplt' 
nprna Hans Henrik Hysin g (t 1756 i 1\.ungsl)acka) och 1\.ri
stofTt>r F al kengreen (se ftirut); vanskaptenen Johan H<ljalin 
U 1786), majoren vid volontär-regementet Jakob v. Horn isc 
för u t) sam t sjömilitie-k om missarien Erik Lång (t l i 71 i J\.,uls
krona ) . Uti ingressen av deras utlåtande framh å lles nöchiin
cligheten av sjömanslatens förökande p~\ gr und a v den rådan de 
brislf'n på tillräckligt besättnin gs - och vaktmanskap . Enligt 
deputerades m ening borde denna n ya kår uppg~1 till m inst 
3 000 man emedan kronan genom en sådan inrättn in g sk11ile 
u;1dgå att 'såsom förut m ed Lstor kos tnad förhyra utri f~es sji'
foll,, vilka dessutom voro »i sin metier sliitta nog >>, alt långvii g<< 
från uppbåda rotebå tsmiin samt iiven kunna undvika å lskillig,t 
extra utgifter, som hittills må st betalas för artilleri-arbete. .-h 

dessa 3,000 man skulle 1,000 man särskilt mwänclas till sjii
manskapc~ts förstärkande och med avseende på lön och för
måner sl~illas på lika fot med dc 4 koupvardie-bfllsmanskom-

f 
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panierna samt formeras p~\ 13 ;\ 14 kompanier under en flagg
mans befiil. Till kompanichefer skulle uttagas am:ts-office
rare av t. o. m . kaptens grad med biträde av en kapten-löjtn. 
ell er löjtnant jämte nödigt antal underoiTicerare av skeppare
staten. Ändamålet hiirmed skulle vara att av detta manskap 
utbilda goda sjömän, vilka särskilt under aktioner kunde bru
kas vid tacklin gen. De behövde sålunda ej iivas i gevärsexer
cis, varigenom man iiven slapp ifrån att avlöna någon särskild 
major, trumpetare och pipare utan endast en profoss vid varje 

kompani. 
De övriga 2,000 man av denna nya marinkår skulle ställas 

på alldeles lika fot med volontärerna, dock med skyldighet alt 
bit räda vid varvssläparbeten , varigenom mycken uppfordring 
ej blott av rote- och indelningsbåtsmän kunde besparas utan 
även av inhlnteri , som hittills måst nyttjas på flottan. Dett1 
manskap skulle särskilt utbildas till artilleritjönst och därjämte 
övas i handgeYiirsexercis. Genom det av denna kår lämnade 
biträde vid varvsarbetet skulle iiven den fiirmånen kunna vin
nas, att mera tid skull e kunna heredas volontärerna i deras 
förkovran i artilleri-tjänstgöringen. Dessa 2,000 man skulle 
under chefsskap av två flaggmiin fördelas på 2 ;·egementen, 
vardera på 10 kompanier. Till kompanichefer skulle uttagas 
amirali letsartilleri-ofTicerare med biträde av l kaptenlöjtnant, 
l löjtnant jämte 3 art i ll eriunderofTicerare. För att dessa rege
menten så mycket snabbare måtte kunna inrättas, föreslago 
deputerade fti värvning öve r hela riket, att till en början även 
utländningar skulle få antagas, samt atl en viss summa betaltes 
för varje karls anskaffande. Först år 1756 i september utkom 
R. Maj :ts brev angående inrättningen av en viirv<:~d marinkår 
på 1,500 man , fördelade på 15 kompanier med tillhöriga under
officerare, vartill en början skulle göras påföljande år. Enligt 
gjorda b eräkningar skulle denna nya kår ej draga större kost
nad, än vad underhållet av 1,000 uppfordrade båtsmän biltills 
betingat. Förmånerna voro: 3 daler s. m:l m[matligen för 
Varje karl jiimtf' ~ 1.-p. r:lghriicl , vart fjärclP år en blå klädes
kostym med lii.clerkarpus och ett blågull skärp, en lmlldans-
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dräkt, 6 skjortor, 4 par skor, en snut halsduk jämte fritt hus

rum och Yedbrand. Kapitulationsliden bestämdes till 6 år, \·ar

efter dc efter erhållet avsked fingo begiva sig vart de ville. 

Tjänstgöringen skulle bestå i att Yarannan dag förrätta sa mt 

liga pa varvet förefallande arbeten med ledighet varannan dag; 

slippa naltjiinstgöring, ej brukas uneler gevär saml icke hiilll'r 

till vakthållning. Det ursprungliga ändamålet med denna n:-·~1 
],år var sålunda i stort sett övergivet; dess existens bleY iiwn 

av kort varaktighet. 
Till de nya kompaniernas uppsiitlande hade am:ts-kolk

giet föreslagit följande officerare: schoutbynacht Cronhjelm, 

tygmiislaren Jakob Tornqvist (t 1761 i Karlskrona), komnwn 

dörkaptenerna :Nils Gyllenskruuf (t 1769 i Karlskrona som 

kommendör), Karl Adolf Sneckenberg (t 1781 i Karlskron a 

som överste), Karl Gustaf \Yrangel (t 1779 i Karlskronr~ so m 

vicer~miral), Magnus Grubbe (t 1763), Jean \Vilh elm Duhor

dieu (t 1777 i Karlskrona som konteramiral), kapten Johan 

Gyllenhammar (t 1772 i Stockholm som överstelöjtn.). Yiin 

ningen synes haYa gått ganska trögt. Kårens framtida iide 

blev att efter hand uppgå i volonl[ir-regementet. ntrlill början 

gjordes redan 1775. Följande år upplöstes denna misslyckade 

marinier-kår, i det att 400 man förvandlades till volonliirer 

(»artilleribussar »), och 200 man till koupvardie-båtsmän. Dc 

sista kompanicheferna voro: viceamiral \Vrangel, konteramiral 

Duborclieu, Överstarne Sam. Heldenhjelm (t 1792 i Stockholm), 

Fredrik \Yapt>nhjelm (t 1791 i Karlskrona som konteramiral), 

I\:arl Freclr. Fe if (t 1795 i Karlskrona som viceamiml), Nils 

Gramecn (t 1785 i Karlskrona), ~Iatias Liljenanckar (t 1786 i 

Karlskrona som viceamiral), Simon Ruuth (t 1792 i Stock

holm), Jona Gyllenslam (t 1790 i Km·lskrona), överstelöjt

nanterna Peter \Varberg (t 1783 i Km·lskrona) samt Johan 

Magnus Gyllenböök (t 1792) . 

1\oupuardie-bdtsmännen utgjordes sedan gammalt av 3 

kompanier i\ 99 man förlagda i Karlskrona, och l kompani i 

Göteborg. Deras tjänstgöring var i tackelkammaren och vid 

fartygens upplacklancle, i vilka avseenden de på grund av sin 
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sjömannautbildning voro flottan till mycken nytta. I slutet 

på 17 80- tal et u ppclelacles manskapet i 6 kompanier .;t 50 mn n . 

Enligt 1688 års rulla stå som kompanichefer: kaptenerna Hans 

Lamb, adlad Ankarcrantz (t 1708 som schoutbynacht) , Erik 

Ankarfjäll (t 1726 som kommendör) samt Paul Kohlhoff (t 

1790). A r 17 54 l j ii n s tgöra som kom panichder: van·smajoren 

Johan Hajalin (t 1786 i Karlskrona som viceamiral och lr~nds

hövding), ekipagemästaren l\' ils Psilanclerskölcl (t 1783 i Karls

krona som amiral ), kommendören Diclrich Henrik Taube (t 

1781 som amira l oc h landshövding). Andra kompnnict stod 

vakant efter vicenmiralen Karl Hiclderstolp_e, som förordnat s 

till president i stalskontoret och avled i Stockholm 1762. 

Inclelningsbcltsmännen i Blekinge och Södra Möre i Kalmar 

län voro formerade på 6 kompani er, tre i \·ardera länet , och 

utgjorde 17-16 etl antal av 2,300 m:111. Mönstringen förrältades 

av landshövdingarna jämle d ii rti Il fiirorclnacle flaggmän. Detta 

manskap användes förn~imligast vid förefalland e sjöexpeditlo

ner samt till alt tillreda, upp- och avtackla fartygen. 

Rote- och hemkal/sbätsmiinnen utgjord e i fredstid 4,686 

man , fördelade på 26 kompanier ; i krigstid dessutom 3,580 

s. k. fördubblingsbå tsmän . 

Enrulleringsnwnskapet, som 1703 fick sin inrättning ge

nom en diirlill förordnad kommitte, utgjordes av 5 kompani er, 

av vilka etl \·~u i Skane. ett i Halland samt tre i Bohuslän. l 

fredlig Lid :\tnjöt detta manskap 4 daler om aret uti vartgälder, 

varemot dc i krigstid hade skyldighet att göra tjiinst omb01'd 

mot viss månaelslön efter Yars och L'ns befarenhel och skick

lighet. År 1734 Y~U' enrulleringen 1,754 man , år 1740 sjönk 

siffran ned till 1,493 och 17±3 allenast 724 man. Seclan 1740 

hade 475 avlidit, uneler det atl de vnrit uppfordrade i kriget. 

Sket!psgossekuren utgjo rdes i iildre ticler av 100 gossar. 

Uneler ryska krige t 1741- 4:3 hade större del en varit sji)kom

mencleracle. Vid 18 års ålder blevo de karlskrivna hälst som 

koupvarcli e-båtsmii.n. Kårrn utökades längre fram till 150 oeh 

år 1783 på därom gjord framställning av general-amir:1lrn Hen

rik af Troile (t 1784 i Stockholm ) med ytterligare 150 goss:u , 



l 
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och var del K. Maj:ls vi lj a och hefallning, all gossarna skulle 
under sjiiexped iti oner utkommcndt•ras p[t alla sk epp, fre galln 
oc h lasldragan· till e tl clu!Jbclt antal iin vad förut brukat ~. fiir 
all ck i god tid måtte få övning i sjömanskapet och viinja "ig 
vie! sjön . För iinigt skull e noga tillses , atl in ga andra bleYo 
till skeppsgos~a r n n L agna ii n sa dana , vi l kas fiiriilclrar hi i rek l i Il 
am :t~-slaten och verkligen kunde anses hchii\'a dl saclan l li !' 

dersliid till de ra s hams uppfos tra n, »dock ic ke i annal :1\'">l ' 

ende iin att de diir igeno m uppdrgaas till raskt sjiim~in lll'h 

i1mnen Lill uncle rofl'icerare ». 
Ar 1717 infii1~dcs en li gt kungl. p å hucl nya hcniimningar pa 

sjiifolket , vilka doc k enela st e n k or tare tid lorcle hava anYiinh . 
Enligt e n för!ecknin g fr[m 1718 Yar flottan ~ nw ns],ap pa fiil
jande siilt fördela t och ben ii m n t: vol on tiir- re g., b estaenck a\' 
~)50 , ·o lontärer och 356 biisseskyttar, koujw .- reg. 312 111:111. 

~ luproclch1r-reg. 2,661 man, Norrlanels iinlerkarls-reg. 1,121 
man , N. och S. Roslagens sjögas tc-reg. 1,068 man , Södernwn 
lands iintergas t-reg. 668 man , Sm~·tland s ii nl e rgas t-reg. 1,2t:\-t 
man s:11nt Ohmel s sjögasl-reg. 9:1:3 man , till sa mmans 9,656 ma1 :. 

Till förstärkande nv fl ottan s besättnings m ~m s kap m ed an 
ledlling av del år 1788 med Hyss land uthruln a kriget utkom 
Lonungens befallning i slutet av sagda Cu' angaencle clet sky nel 
samma uppriillancld ~w e tt s. k. kanonier-r eoein ente pa -:1-00 
m :1 n i 8 kompani er , oc h uppdrogs åt maj or Johan Sahlsll'clt 
(t 1790 i Vihorg ), ÖYcrstelöjlnanl Henrik Johan NnuckhofT (t 

1R18 som am iral ) och major Gusla[ Casten Feif (+ 1790 un der 
viborgska retrii.llcn ) att härnwcl giira början. Slabeu utgjord es 
av: chLfen k on teramiralen Ollo Henr ik 1\orclenskölcl (+ 18:1:2 
scm viceamira l), rcgementsmajuren Karl Jusll~en (t 1803 smn 
viceamiral ), reg :tsadjutanten liijln. Philip Gottlob \'. T e ll IT 
1821 so m major ), sekondaclj. Fn·clr. Flyg:tr e (:wsk. 1798 som 
fi1nr ik ), auditören och rl'g:tss kriYaren O lof Stranclherg samt 
trl'nn e mönsterskri\' are. Kompa nichefer vo ro : (iyerslen Fn·clr. 
Wilh . Lejonanekar (t 1801 som konteramiral) , övcrste löjt: na 
NauckhofT, .Jo,han Puke (t l 81G som general-amiral), Olo f 
Nath. Billing (t 1809 som k onlnnmiral ), Johan Sahlsteclt , Ad olf 
Fred r. Rosensvärd (t 1799 som konteramiral ), majorerna 
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Gns ta f Feif och K a r l el uslcen. Det va r sa l und a YtH örlogsflolins 
allra mest t'ramst{tL'lHi l' o ll'icerare, so m hl evo hugnade med l'iir
trcwnde uppdragel alt s tarta elen nya karen . Den 28 j<1nuari 
1790 höll s genera lmiim trin g a\' fiirsll' amiralen _-\nl on .John ' 
\Yraugel (t 1800). Del he te r hiirom i m öns lerrullan , att pn 
gru nd av elen kalla arsticlen kunde ej utrönas, vad färdighel 
regem en tet iigde i L'Xer c is oc h iiniga till maniivern hörnn ek 
delar» . Ofl'iccrarna hl enJ ~w a miralen till sagda a lt sa myckl'l 
mera i cl e lla avseende iakttaga, Yacl deras sky ldi gheter kriiscle, 
, som cle!t:1 iir en trupp Yars disciplinerande egen iii gen pa be
fäl et a n komma hö r>>. Följande ars generalmön s t rin g höll s n v 
Hans Toll. L'li hans rapport heter det : ·> det hör ej förligas , 
a tt alla ck rekryter, som uneler elen allmänna Yiirn1ingen fiir
lidet år för detta regeme nll' hl eYo nn'o>kafTn cl e, i a Jia lWSecnd en 
befunnes ,·ara de sii m s la >> . Karen upplösles s. a. och in fö r
livades med de h:1cl a volonlär-regl'menlena. Dessa bl evo 1821 
förvancll ack till en s. l.'. sjöortill criknr pa 87-1 man . fördelack 
på 10 kompa nier, av Yilka 7 Lillhiircle 1\:arlskrona s tation, :2 
Stcckho lm s, t Giitehorgs. T ill chef för denna kar förordnacle~ 
kaptenen Y id Kron obe rgs regemen k Per Georg S parrP (J- 18 71). 
till major oc h hata ij onsc hef kaptenen ,·id generaislaben Cla i.;s 
Lagerstrå lE'. 

Uneler alla dessa oYanni1mnda orga ni sntion sföränclrin g,n 
inom vari sjövapen , Yar i a lla fall elen gamla, hederliga hal s
man s-ins titutionen den fasta och sunda kärna, p å vilken fosh·r
lanclet kund e förlila s ig, då det i ofreds ticler k allad e sinn bals
män med deras under li ga, ofta Jiijeviickande namn från deras 
fred liga torpstugor till deras ans \·a rsfulla oc h kri1Yancle tjän st 
ombord p<'\ gungande skeppsdäck 1\: ä rlek till konung oc h 
fäcl enwsln n el , plikt tro hel o c h god förnöjsam het bodde uneler 
deras enk la bålsman s tröja . D et ii r eld leYande m a terialets goda 
beskaf1'enlwt , som far ersätta, Yad som brisler i sYnga organi
sationsformer. 




