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1680 -1721

FRÅN I{ARLSI{RONAS ANLÅGGNING TILL
STORA NORDISKA KRIGETS SLUT

DEN SVENSI{A STORMAI{~fEN OCH EUROPA
UNDER PERIODEN 1680-1721

S

kedet 1680- 1721 rymmer i utrikespolitiskt hänseende för Sveriges vidkommande en tjugoårig period av i stort sett återhållsam och stagnerande verksamhet samt ett ungefär lika
långt avsnitt, präglat av högsta aktivitet. Under den förra epoken genomförde den svenska
staten sin starka inre konsolidering. Dess militära maktmedel nådde därunder sin fulla styrka.
Under den senare förlorade Sverige trots lysande segrar till sist sin ställning som europeisk
stormakt. Dessa förhållanden ha gett en säregen rytm åt hela utvecklingen.

FREDSVERKET 1679 OCH DESS FÖLJDER.
Med 1670-talets utgång avvecklades den stora internationella konflikt, vari den franska
imperialismen kastat Europa. Frankrike hade manifesterat sin militära överlägsenhet. Dess
smidigt arbetande diplomati hade hänsynslöst inhöstat frukterna av ett skickligt drivet spel.
Den starka koalitionen mot Frankrike sprängdes genom en rad av separata uppgörelser. De
nordiska länderna, som stått på motsatta sidor i kampen, vilken genom deras ingripande utsträckts till Nordtyskland och Skandinavien, fingo efterhand känning av »fredsverkeh.
Det blev en hederssak för Ludvig XIV att icke svika sin nordiske vapendragare. Sverige skulle
restitueras till den omfattning det haft före kriget. Grundsatsen genomfördes med snabbhet
och konsekvens men utan nämnvärd hänsyn till Sveriges egen prestige. Dess medverkan anlitades icke ens. På nyåret 1679 nödgades såväl de Iiineburgska hertigarna som kejsaren att
sluta fred med Sverige på westfaliska fredens grundval. Biskopen av Milnster tvangs i mars
samma år att återställa den del av Bremen, som han ockuperat. En fransk militärdemonstration mot kurfursten av Brandenburg, som i det längsta hoppats få behålla sina erö~ringar från
Sverige, kom denne aM på sommaren a_cceptera de fredsvillkor, Ludvig å Sveriges vägnar framlagt. En smal, tämligen värdelös landremsa av östra Oderstranden blev kurfurstens enda vinst.
Strax därpå slöt den franske konungen i Fontainebleau fred med Danmark för egen och Sveriges räkning med fullständig restitution av alla svenska besittningar. Parallellt härnied hade
förhandlingar förts i Lund mellan de nordiska kronorna själva, och därur framgick i september en fred på enahanda villkor. I oktober samma år ingicks en preliminär fred med Holland.
Fejden var till ända. För Frankrike betydde freden endast ett tillfälligt avbrott i dess
expansion. För Sverige innebar den inledningen till ett vida mindre dynamiskt skede. Den
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svenska stormakten hade nått sitt maximum. Den höll sig i fortsättningen på defensiven. Banden med den forne vapenbrodern hade lossnat avsevärt redan under kriget. Intressegemenskapen föreföll inte längre fullt dubbelsidig. Karl XI hade personligen föga sinne för den högre
statskonstens subtiliteter. Men han var mån om sin egen och sitt rikes värdighet. Det franska
förmyndarskapet hade både under kriget och dess avveckling tagit sig nära nog utmanande former. Den svenske konungen kände sig pinsamt berörd därav. Till yttermera visso bibragtes
han av sina rådgivare det intrycket, att Frankrike endast utnyttjat hans land i eget intresse.
Med hänsyn till Frankrikes aggressiva politik var det icke svårt att övertyga honom om risken
av ett fortsatt förbund med Frankrike. De båda staterna stodo vid skiljevägen.

DEN NORDISKA VÄNSKAPEN.
Det är psykologiskt förklarligt, om de svenska och danska statsmän, som på sommaren
1679 samlades i Lund för att göra upp sina huvudmäns mellanhavanden, kände sig gripna
av en djup olust inför det framfarna och ett ögonblick värmdes av tanken på en nyorientering i Norden. Det avslutade kriget hade varit rikt på besvikelser och motgångar. Danmarks
förhoppningar på revansch hade fullständigt grusats. Det stod isolerat och utmattat med hotande grannar omkring sig. Sverige hade knappast heller skäl att rosa marknaden. Det hade
visserligen genom en våldsam kraftanspänning lyckats bringa kriget till ett hedersamt slut.
Men det hade nära nog förblött därunder, fått sina rikaste provinser skövlade, sin flotta förstörd och sin statsekonomi undergrävd, allt i ett krig, vari det drivits för en främmande makts
räkning. Tiden syntes vara mogen för försoning och samverkan.
I själva verket utlöste dessa stämningar formliga underhandlingar, som i september 1679
ledde till ett reellt förbund mellan Sverige och Danmark. I en serie fördragsartiklar av både
offentlig och hemlig karaktär överenskommo parterna att stödja varandra icke blott mot angripare utan även i vissa fall vid gemensamma aktioner av icke defensiv art. Inga allianser
skulle ingås utan bådas vetskap och samtycke. Konungarna lovade, »att de sig i ingen måtto
vela bemengia» i varandras »domestiques affairer>, ett uttalande, som åtminstone från dansk
sida tolkades som ett uppgivande av Sveriges hittills villigt lämnade stöd åt hertigen av Holstein-Gottorp i dennes långvariga tvist med Danmark. Fördraget förutsatte också en ganska
intim samverkan i handelspolitiskt avseende med en tydlig udd riktad mot holländarna.
Det är ganska naturligt, att Lundafördraget av år 1679 för eftervärlden kommit att te sig
en mycket skiftande dager. En äldre forskning, påverkad av sin egen tids nordiska stämning, såg länge häri ett löftesrikt uppslag till en tidig skandinavism. Förbundet ansågs skapat
av Johan Gyllenstierna, som med den fjärrskådande statsmannens blick här sökt lägga grunden till en ny tingens ordning i Norden. Genom hans död 1680 avbröts emellertid denna
lovande utveckling, då ingen av de ledande nordiska politik@rna förmådde förverkliga hans
storslagna tanke. Hans efterträdare som Karl XI :s rådgivare i den yttre politiken, Bengt
Oxenstierna, slog i stället in på en kortsynt danskfientlig politik, till obotlig skada för
hela Norden.
PLANSCH Ä MOTST ÄENDE SIDA . Au Karl Xl :s knappast imposanta gestalt har hans houmdlare gett - bland
mdnga andra - detta lysande porträtt, ui.rnnde det omkring 30-driga majestätet i allongeperuk och •romersk>
dräkt samt med det symboliska lejon, uarmed Ehrenstrahl sd gärna pryder bilderna au sin kunglige uppdragsgiuare, denne allom bjudande suuerän au Guds ndde och sin egen uiljas snille. llfdlningen är ej signerad men
med stor sannolikhet ett uerk frdn Ehrenstrahls ale/je.
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Karl Xl:s fullmakt - originalet pd pergament med sigill i svarvad träkapsel - för Johan Gyllenstierna och Joel
Ornstedt som • extraordinarie legater och fullmechtige commissarier• vid konferensen i Lund med danske kungens
representanter för dstadkommandet av •een siiker och bestendigh freedlt• var av följande lydelse: • Wij Carl medh
Gudz ndde Sweriges, Giöthes och Wendes Konungh, Storfurste till Finlandh, Herligh uthi Skdne, Esllandlt, Lijffland, Carelen, Brehmen, Verden, Stellin, Pommern, Cassuben och Wenden, Furste till Riigen, Herre öfwer lngermanlandh och Wissmar; Sd och Pfaltzgreffwe wid/1 Rehin i Beijern till Giilich, Clewe och Bergen Hertigh, giöre
alle witterligit, alt efftersom alf oss och den storMäclttigste Höghbohrne Furste och Herre, H:r CHRISTIAN den
fembte Dannemarckz, Norriges, Wendes och Golles Konunglt, etc. etc. etc. ett möthe ähr berammat, som uti LUND
i Skdne skall hdllas, all där förmedelst bägge sijdors der till förordnade extraordinarie legater och fullmechtige
commissarier, om 11erwarande feigdes ophäffwande, och uprällande alf een säker och bestendigh freedh handla
och sluuta; Ty halfwe Wij till samma freedz traclaten, sampt alfhandlingh af alt dhet, som deralf kan dependera,
pd Wddr sijda beordrat och befullmachtigat; efftersam Wij och hermedlt beordre och befullmeclttige, Wdr och
Wdrt Rijkes troo man, rddh och cantzlie rddh, sampt laghman öfwer Narre Finne lagltsagu, Oss elskeligh, wählbarne H:r JAHAN GYLDENSTIERNA, frijlterre till Lundhalmen, herre till Stuke, Biörckösundh och Hällerydlt;
Sd och wdr traa man, cantzlie rddh och secreterare alf staaten, Oss elskeliglt, edell och wählbördigh Frantz Joel
Ornstedt, herre till Skdllorp, Krusen/taft och Hdffgdrdh, och dem hermedh i alla mdllo fullmacht gifwe medh hanss
Maij:llz Dannemarck der till förordnade extraordinarie legater och fullmechtige cammissarier deröfwer i canference
all sammanträda, och sigh om wisse Artikler förena, sampt af dem sluta och underskrifwa, och alt annat all
alfhandla, hwad som tienligit wara och erfordras kan, till att till wäga bringa een säker och bestendigh freedlt.
Och hwadh bem:te Wdre extraordinarie legater och fullmecl1tige commissarier sdledes handlandes, slutandes och
underskrifwandes warde, dhet skall alf Oss utj alla mdlto för angenembt hdllas och förmedelst Wdr ratificalion
widh dertill föraffskedat och bestembde tijd/1 stad/if estas och fulländas. Till yltermehra wissa /iaffwe Wij delta
medh egen ltandlt underskriffwit, och Wdrt Kangl: secrels /ter under hengiande bekräffta ldl/1it. Datum uti Wdrt
Hufwudh Quarter Liungby d. 2 Junij A: 1679. CAROLUS. - Riksarkivet.

Gentemot denna uppfattning har på senare tid åtskilliga kritiska invändningar gjorts. Först
och främst har man framhållit, att uppslaget som sådant knappast var epokgörande. Det måste
ses mot bakgrunden av de nordiska ländernas tidigare politik och visar sig då ha varit en
övergående konjunkturföreteelse, ingalunda utan tidigare paralleller. Det betraktades i övrigt
på ömse håll med utpräglad skepsis. Johan Gyllenstierna själv var, har man påpekat, inte
mera övertygad >skandinavist>, än att han tidvis umgicks med planer på att i nödfall med
vapenmakt tvinga Danmark till underkastelse. Någon tan~e på att överge Holstein-Gottorp och
utlämna det till Danmark hyste varken han eller någon annan svensk politiker i ansvarig ställ-
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Karl XI. Oljemålning, sannolikt au D. K . Ehrenstrahl. Uniuersitct.~biblioteket, Lund.

ning. Hans politik skilde sig i grund och botten föga från efterträdarens.
Även om sista ordet i denna diskussion ej
fällts, torde det tills vidare vara klokast att
icke överskatta den gyllenstiernska nyordningens innebörd och ge den en senare tids anakronistiska klädnad. Gyllenstierna med sin
fantasikraft och hänsynslöshet var en de många
möjligheternas man. Fördraget i Lund var i
hans koger en pil bland många andra, och den
kunde vid behov bytas ut. Säkerligen har man
ingen anledning att betvivla, att både han och
hans danska samtida för stunden voro besjälade av tanken att bringa motsättningarna ur
världen och för framtiden låta Norden uppträda som en gemensam maktfaktor i ett splittrat Europa. Men det lönar knappast mödan
att spekulera i förbundets utvecklingsmöjligheter, under den tänkta situationen, att Gyllenstierna fått leva och fullfölja sin plan.

NYORIENTERINGEN AR 1681.
Den nordiska vänskapen visade sig icke
Jolzan Gyllenstiernas stora tid vid den unge Karl X/ :s
vara timrad av hårdare virke. Efter styvt två
sida sammanfaller med skdnska kriget, varunder lzan pd
år var den de facto bragt om livet, och de
sitt kraftfulla oclz lzänsynslösa sätt gjorde landet oclz sin
konung ovärderliga tjänster. I freden med Danmark
skandinaviska makterna intogo sin traditionella
1679 förde han Sveriges oclz en •nordisk• politiks talan,
stridsställning. Det berodde icke blott på brismen lzan fick aldrig fullfölja sina intentioner, ty som nyss
tande förståelse för den nordiska tanken inom
utnämnd genera/guvernör över de forna danska provinserna drabbades han redan dret därpd fyrtiofemdrig av
de härskande kretsarna utan ock på den alldöden. - Kopparstick av F. Akrel efter samtida mdlning.
männa konjunkturutvecklingen i Europa.
Två faktorer torde ha spelat in vid den svenska politikens kursförändring under Bengt
Oxenstiernas förfarna ledning i en allt mera framträdande fransk- och danskfientlig riktning,
nämligen hänsynen till den franska statskonstens tilltagande aggressivitet och till Sveriges sjömilitära läge. Den franska imperialismen gled, som förut berörts, lifter Nijmegenkongressen
in i ett skede av högsta expansivkraft. Tyska rikets svaghet inbjöd till en rovpolitik av stora
mått. Denna försiggick länge utan egentligt mo~stånd. Med stöd av en godtycklig juridisk
tolkning av westfaliska och nijmegiska fredernas oklara bestämmelser gjorde Ludvig XIV an språk på stora områden i västra Tyskland och besatte dem med sina trupper. Den franska
politiken med sina brutala övergrepp framstod som en fara för hela Europa.
Den omständigheten, att det svenska konungahusets gamla stamland, Pfalz-Zweibriicken,
hörde till den franska reunionspolitikens offer, ökade knappast Karl XI :s redan förut svala
vänskap för den forne vapenbrodern. Vetskapen om att kurfursten av Brandenburg, Sveriges
gamle vedersakare i Tyskland, av den franska diplomatien lockats över på Ludvigs sida, lugnade honom inte nämnvärt. Mest betydde dock säkerligen för konungens inställning landets
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En liten inblick i tidens diplomatiska kommunikationer ger en okänd tecknare d detta blad i en av Riksarkivets folianter. Scenen är ett rum pd Stockholms slott anno 168-4, och vid bordet sitta svenska kommissarier
och moskovitiska sändebud i konferens. Den unika teckningen (som förvisso inte tillkommit för ro skull utan för
att dokumentera den tillämpade rangordningen vid förhandlingsbordet och för detta ändamdl medfördes ndgra
dr senare vid svenska delegaters returvisit i Ryssland) dterger enligt konstnärens förklaring följande personer:
A och B Ivan oclt Petter Ossanasievitz Prontzisef, C Wasili lvanevitz Bobinin, D och E kungliga rdden, grevarna
och bröderna Bengt och Gustav Oxenstierna, F kungliga rddet, friherre Ernst Johan Creutz, G kanslirddet Jonas
Klingstedt; sekreterarna Jakob Wattrang (H), Jarl Samuel Rosander Giöthe (I) sitta vid det mindre bordet i fonden; K är den svenske translatorn Elfendaltl, medan namnet pd den ryske tolken (L) ej meddelas; llf, som kort
och gott benämnes Podiatscl1ei, tycks vara en rysk secretarius. llfan observerar skillnaden mellan svenskarnas och
moskoviternas yttre habitus; de förra uppträda alla i yviga allongeperuker och franska krds, medan ryssarna förefalla fullkomligt obekymrade om modets krav och inte skämmas för sina ldngrockar och sitt eget slätkammade hdr.

trängande behov av fred på lång sikt, förutsättningen för den inre konsolidering, som nu var
oavvislig. Konung och folk möttes för övrigt i denna strävan efter fred. En stram kurs, fri
från alla utrikespolitiska äventyrligheter, syntes dem båda mest önskvärd.
Hänsynen till Sveriges militära möjligheter till sjöss har också förmått landets ledning att
försiktigt lösgöra Sverige ur det franska allianssystemets fina maskor och se sig om efter nya
och mindre riskfyllda förbindelser. Sveriges stormaktsställning vilade på herraväldet över Östersjön. Det nyss utkämpade kriget hade givit beska lärdomar. På grund av den svenska flottans
svaghet hade förbindelsen mellan moderlandet och de tyska provinserna icke kunnat uppehållas,
och dessa hade under kriget 1675-79 gått förlorade. Under de sista krigsåren hade planer
varit å bane att föra en fransk eskader till Östersjön. De kommo emellertid aldrig till utförande. Det var tydligt, att den franska marinen icke var stark nog att under ett krig, där
man måste räkna på motstånd från en sjömakt av rang, kunna avdela en eskader, som förmådde tränga fram till Norden och hjälpa Sverige. Man måste för framtiden inrikta sig på
detta läge och anpassa Sveriges maktmedel och politiska allianser härefter. En kraftig upprustning till sjöss och en intim förbindelse med någon av tidens ledande sjömakter framstodo
för Karl XI och hans rådgivare som den naturliga lösningen av problemet.
Valet av bundsförvant var ingalunda givet. Från många synpunkter var England att föredraga. Det passade i merkantilt hänseende bättre in i Sveriges ekonomiska system än Holland.
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Ludvig XIV, i närmare fem decennier Frankrikes expansionshungrige konung (till vänster), och Vilhelm av Oranien,
Nederländernas stdtl1dllare och sedan 1689 konung i England - de bägge polerna i den spända europeiska koalitionspoliliken under 1600-talets senare decennier. - Samtida kopparstick.

Men Englands hållningslöshet under Karl Il :s ledning och ovissheten om dess framtida kurs
gjorde det till en alltför oberäknelig faktor i det politiska spelet. På Holland kunde man
bättre lita. Dess ledare, Vilhelm av Oranien, var Ludvigs ihärdigaste motståndare. En anknytning till denna makt var både från den europeiska maktbalansens och Sveriges egen synpunkt
naturlig. Men konjunkturen rymde åtskilliga inre motsatser. Hollands och Sveriges ekonomiska
intressen i Östersjön voro i det närmaste oförenliga. Holland behärskade sedan gammalt trafiken på Östersjön och såg med måttlig glädje den snabba tillväxten av det svenska handelstonnaget. Att svenskarna arbetade sig in i Östersjöfarten, under det holländarna voro sysselsatta
med att bekämpa Ludvig XIV, ökade inte deras förtjusning. Denna motsättning, som samtiden
klart kände, fördröjde självfallet det politiska närmandet. Men inte nog härmed, den nya förbindelsen kunde lätt bli en spik i likkistan med avseende på det nya vänskapsförhållandet
mellan Sverige och Danmark. Den nordiska alliansen byggde ju bl. a. på gemensamt uppträdande mot Holland i östersjöhandeln. De danska statsmännen sökte hindra närmandet mellan de forna motståndarna. Faran för ett franskt diplomatiskt motdrag i syfte att sammansvetsa Sveriges gamla fiender till en användbar allians mot Sverige, var också överhängande.
Efter åtskillig tvekan tog emellertid Sverige sitt parti och avslöt den 30 september 1681
den bekanta garantitraktaten med Holland. Defensiv till sin läggning markerade den icke dess
mindre otvetydigt Sveriges nya kurs. Båda makterna garanterade westfaliska och nijmegiska
frederna och lovade varandra ömsesidigt bistånd, om någon av dem utsattes för överfall.
Garantitraktaten fick betydande följder för Sverige. Den gjorde definitivt slut på beroendet
av Frankrike men sprängde också de sköra vänskapsbanden med Danmark och invecklade
Sverige i en långvarig kris, som kulminerade år 1683. Danmark företog med Frankrikes goda
minne kraftiga rustningar både till lands och vatten och förde ett hotfullt språk mot HolsteinGottorp, Sveriges bundsförvant. På hösten 1682 inkallades riksdagen i Sverige och beviljade
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Ett i själva verket ganska märkligt bevis pd den försonligare anda, som efter skdnska J.riget snabbt inträdde
mellan de nyss stridande brödrafolken, är Karl Xl:s giftermdl med Christian V:s syster, Ulrika Eleonora. Trolovningen hade ägt rum dret före krigsutbrottet, oc/t danske kungen lwde vid detta dtertagit sitt samtycke, men
redan dret efter freden i Lund fullbordades - pd Skottorp i Halland - det furstliga äktenskapet. Den kort därpd
följande kröningen - i Stockholms Storkyrka - av Karl Xl:s unga drottning är ämnet för ovan dtergivna monumentalmdlning av D. K. Ehrenstrahl; till vänster under bu/clakinen sitter Kur/ XI med kronan pd huvudet, spiran
i ena handen och riksäpplet i den andra oc/t dser den högtidliga ritualen; konstnären lwr återgivit just det ögonblick, eld ärkebiskopen och riksdrotsen gemensamt sätta kronan pd huvudet pd drottningen, som tagit plats framför alturet pd en silverstol. - Oljemdlning. Drottningholm.

under trycket av de rådande konjunkturerna, som »ett alldeles eftertänkeligt och bistert skick
hava>, stora anslag såväl till flottan som till ett eventuellt fälttåg i Tyskland. Ludvig XIV,
som trots allt icke uppgivit hoppet att åter bringa Sverige under franskt inflytande, ville förmodligen inte spänna bågen för högt men sände för att ge eftertryck åt sina föreställningar en
eskader till Östersjön. Aktionen hade knappast någon särdeles lugnande inverkan på Sverige.
Ett danskt-franskt angrepp på den nyanlagda men långt ifrån färdiga örlogsstationen i Karlskrona tedde sig på svenskt håll som en hotande möjlighet. Karl XI begav sig på sommaren
till Karlskrona, vars befästningar ansågos för svaga för att skydda flottan. Denna förflyttades
till Kalmar. Stora truppstyrkor sammandrogos i Sydsverige. Konungens energiska uppträdande
och ankomsten av en holländsk flotta till de nordiska farvattnen dämpade tydligen stridsivern
på danska sidan. På hösten återvände den franska eskadern till sitt land. Stormen bedarrade.

DEN HOLSTEIN-GOTTORPSKA KRISEN 1684-89.
Lugnet ville emellertid inte bli bofast i Norden. Kort därpå blev den holstein-gottorpska
frågan åter aktuell. Den danske konungen indrog i maj 1684 den hertigliga delen av Slesvig,
utan att Sverige kunde bringa sin klient någon effektiv hjälp. Danmarks aptit växte hastigt
och framkallade bland grannarna en reaktion, som den svenska diplomatien ej var sen att
3.

Sv. F. H. Il
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utnyttja. Ett danskt angrepp på Hamburg (1686) gav anledning till ett medlingsanbud, som
båda parterna accepterade. Dessa sammankommo till en kongress i Altona år 1687. Sverige
deltog ej officiellt i förhandlingarna men dirigerade givetvis Holstein-Gottorps hållning och
lade sin tunga hand i vågskålen till hertigens förmån.
Föret var trångt i portgången, men sedan Sverige genom starka rustningar givit eftertryck
åt sin mening att stödja hertigen och det internationella läget oförmodat utvecklat sig till Sveriges fördel, blev det fart i underhandlingarna. Ludvig XIV hade nämligen år 1688 ånyo givit
sig ut på krigsstigen, under det ett nät av allianser knöts kring fridstöraren. Båda de nordiska länderna voro eftersökta som allierade. Men under det Danmark ej vågade klart engagera sig för någondera sidan och misstänktes för franska sympatier, höll Sverige en stram
kurs och ställde i utsikt betydande militär hjälp åt den antifranska ligan, så fort den holsteinska krisen avvecklats. Genom ett djärvt och kallblodigt spel framtvingade Sverige härigenom ett avgörande i Altona. Danmark stod isolerat och pressades till eftergift. I juni 1689
lovade den danske konungen att restituera hertigen både till territorier och höghetsrättigheter.
Sveriges seger var fullständig.
Det har under tidernas lopp spillts mycket bläck på frågan om ansvaret för vad som
skedde på Altonakongressen. Man har förebrått den svenska ledningen dess kortsynthet.
Genom att göra hertigens sak till sin och tvinga Danmark till kapitulation var all tanke på
försoning med Danmark för framtiden utelyckt. Hotat i ryggen sökte Danmark hjälp mot
den svensk-holsteinska inringningen hos Sveriges fiender - särskilt Ryssland - till obotlig
skada för Sverige, som i detta läge förlorade sin stormaktsställning.
Detta starkt tillspetsade resonemang förbiser åtskilliga viktiga omständigheter. Holsteinoch för sig ingen betydande maktfaktor. Dess militära resurser voro mycket
Gottorp var
begränsade. I det stora nordiska kriget, där dess betydelse realiter prövades, spelade det
militärt sett en mycket blygsam roll. Dess läge var emellertid icke utan värde i en krigisk
konflikt i dessa trakter. Men det bör observeras, att detta kunde utnyttjas i båda riktningarna. Det var icke blott Sverige, som genom hertigdömena kunde rikta en farlig stöt mot
Danmark. Därest landet befann sig i Danmarks hand, kunde också detta senare med ännu
större utsikt till framgång hota Sveriges tyska provinser. Såsom de svenska statsmännen
betraktade det utrikespolitiska läget, var det ganska naturligt, att de ville försäkra sig om
den strategiska position, som Holstein-Gottorp erbjöd. Danmarks övergrepp mot hertigen var
för dem ett varsel om Danmarks aggressiva planer. Denna misstro mot Danmark var icke
utan grund.

FAKSIMIL VID DENNA SIDA. Av den stora internationella kongressen i Rijswijk 1697 har den samtida liolländske
tecknaren och gravören L. Scherm levererat delta vackra ocl1 sannolikt vederliäfliga reportage i kopparstick.
Overst ses kungliga slottet i Rijswijk, där liuvudförhandlingarna ägde rum; till vänster i mitten ses delegaternas
hela lysande församling kring förhandlingsbordct och i bild rutan under en interiör från medlarens rum - i mitten
sitter den svenske medlaren, ambassadören och nyblivne friherren Nils Lillieroot, en prästson, som gjort en lysande
diplomatisk karriär i Karl XI:s tjänst ocl1 före sin död 1705 hann slutföra ytterligare en rad stordiplomatiska
uppdrag; till höger hdlla de franska ombuden en privat överläggning och undertecknas freden mellan England,
Spanien, Holland och Frankrike den 20 september. Bildsvilen i understa raden visar frdn vänster: utväxlandet
och ratifikationen tre veckor senare av fredstraktaterna, undertecknandet av freden mellan Tyska riket och
Frankrike den SO oktober (ratifikationen ägde rum den 13 december samma dr), fredens utropande i Haag den
21 oktober och ett jättefyrverkeri därsammastädes den 6 november med anledning av de efterlängtade fredssluten. - Kungliga biblioteket.
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SVERIGES STÄLLNING TILL DEN EUROPEISKA POLITIKEN 1689-97.
Altonakongressen medförde oväntat nog
icke något tvärt avbrott i de till det yttre vänskapliga förbindelserna mellan de nordiska
grannarna. Konjunkturerna förde dem tvärtom i varandras armar. Sjömakterna, som sedan 1688 stodo under gemensam ledning av
\Vilhelm III, förklarade på sommaren (augusti)
1689 alla Frankrikes hamnar i blockad och
hotade uppbringa alla dit eller därifrån destinerade fartyg. Åtgärden, som stod i uppenbar
strid med gällande folkrätt, drabbade hårt
både Danmarks och Sveriges skeppsfart, redan
tidigare plågad av kapare. Förslag om gemensamt skydd genom konvojer väcktes redan på
hösten samma år. Den 1 februari 1690 förnyades 1679 års allians, som visserligen genom
uteslutning av tidigare hemliga artiklar blev
tämligen menlös men dock banade väg för en
Frederik IV, som 1699 efter en försummad uppfostran
aktion i den aktuella handelspolitiska situa- 28-drig efterträdde sin fader Christian V, mindre folklig
tionen. Svenska och danska konvojer kommo och mindre nationellt präglad än denne men utrustad
med härskaregenskaper, som man inte sett hos en dansk
i gång under året. Den 10 mars 1691 slöto konung sedan Christian IV:s bästa dagar. - Pastell av
Sverige och Danmark en formlig traktat om Rosalba Carriern, omkring 1709. Frederiksborgs slott,
Danmark.
väpnad neutralitet till skydd för handeln under kriget. Traktaten ledde ock till viktiga medgivanden från sjömakternas sida. Ett nytt förbund mellan Sverige och Danmark två år senare - 17 mars 1693 - underströk den kommersiella samhörigheten utan att dock märkbart inverka på det politiska förhållaI].det, som fortfarande var präglat av ömsesidig kallsinnighet.
I den stora striden på kontinenten mellan Ludvig XIV och hans motståndare ansågs Sverige
enligt dåtida statsrätt icke deltaga, fastän det understödde sjömakterna med trupper. Sverige
erbjöd vid flera tillfällen sina tjänster som medlare, tills vidare utan framgång. Allmän krigströtthet och utblicken mot nya konjunkturer - tanken på det >spanska arveh kastade redan
sin slagskugga över Europa - förmådde slutligen parterna att acceptera medlingen. På våren
1697 sammankom en stor internationell kongress i Rijswijk. Uppdraget att medla i striden
ansågs hedrande för Sverige. Det gav illusion av anseende och makt. I realiteten kom Sverige
att spela en ganska slät roll. Den officielle medlaren hölls nämligen helt utanför de stora avgörandena och stod tämligen maktlös inför det livliga intrigspelet. Sveriges goda förbindelse
med sjömakterna framstod som den påtagligaste behållningen av det pompösa skådespelet.
Vänskapen med denna maktgrupp hade redan tillfört Sverige en reell vinst i den nya
svensk-danska konflikt, som befann sig under uppsegling under 1690-talets senare hälft. Den
nye hertigen av Holstein-Gottorp, Fredrik IV, knöt sin politik än hårdare vid Sveriges och
hävdade bl. a. sin rätt att hålla sig med egen krigsmakt och uppföra befästningar i hertigdömet. Han mottog år 1695 ett antal svenska trupper till sitt skydd och byggde skansar till
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landets försvar.

Ett försök att på fredlig väg bilägga tvisten misslyckades, och danskarna

funno snart tiden inne att mera hårdhänt bevaka sina intressen. Karl XI:s död 1697 ansågs
inleda en svensk svaghetsperiod. Danska trupper ryckte plötsligt in i hertigdömet och demolerade de nyanlagda skansarna. Den nya svenska regeringen mobiliserade omedelbart trupper
för att komma till hertigens hjälp och förmådde samtidigt sjömakterna som garanter av Altonafördraget att göra föreställningar i Köpenhamn. Inför hotet om att få se en engelsk-holländsk
flotta i Öresund drog Danmark sina trupper ur Holstein. Följande år förband sig den unge
hertigen även dynastiskt med Sverige genom giftermålet med Karl XII :s syster.
SVERIGES DIPLOMATISKA INRINGNING 1697- 99.
Vid denna tid hade Danmark redan tagit de första trevande stegen till ett direkt angrepp
mot Sverige självt. Den diplomatiska aktion, som Danmark igångsatte för att vinna Ryssland
och Sachsen-Polen på sin sida, hade visserligen sin utgångspunkt i den aktuella situationen i
den holstein-gottorpska krisen men hade dock sin udd så klart riktad mot Sverige, att den i
själva verket lade grunden till det stora anfallsförbundet mot Sverige. Hänvändelsen möttes
av sympati på båda hållen. August II ville genom en erövring av Livland konsolidera sin
ännu ganska vacklande ställning i Polen och samtidigt ge sysselsättning åt sina värvade tyska
trupper. Tsar Peters motiv Yoro säkerligen från början ganska grumliga. Man applicerar lätt
bilden av den mogne, målmedvetne och framgångsrike statsmannen på ryssarnes unge, om mål
och medel ännu tveksamme härskare. Tydligen lockades han av utsikten till en lättköpt framgång på en, som han antog, starkt försvagad grannes bekostnad. Att härvid närmast tanken
på en rysk hamn vid Östersjön föresvävat honom, är naturligt. Under ett besök i Rawa på
sommaren 1698 hade han, låt vara i lösliga former, diskuterat frågan om ett anfall på Sverige
med sin nabo August II. Denne hade då redan i mars samma år lovat hjälpa Danmark i
den holsteinska tvisten, särskilt »om någon toge sig hertigens sak an », en omskrivning som
knappast kunde missförstås. Planerna fingo nu fastare form. Efter långvariga förhandlingar
ingick tsaren på sommaren 1699 förbund med Danmark. Ömsesidig hjälp utlovades i ett kommande krig.

I september samma år överenskommo Frederik IV, nyss bliven konung, och

August II att låta anfallet mot Sverige bryta löst i början av följande år, varvid August skulle
falla in i Livland, danske konungen i Holstein eller annorstädes, allt under förutsättning, att
tsaren effektivt anslöte sig till förbundet. I november samma år inträdde denne genom ett
formligt fördrag med August i detsamma, dock med mångahanda reservationer.
Ringen kring Sverige var sluten. Den svenska diplomatien var dåligt underrättad om ligans
hemliga underhandlingar men var dock icke alldeles oförberedd på stormen. Om Danmarks
rustningar var man i alla händelser fullt underkunnig. Atskilliga militära förberedelser voro
vidtagna för att korsa danskarnas befarade planer. I elfte timmen -

i januari 1700 -

till-

försäkrade sig Sverige genom ett fördrag med England och Holland hjälp i händelse av krig.
Sjömakterna garanterade ånyo Altonatraktaten. Det var en ytterst betydelsefull diplomatisk
framgång.
PLANSCH Ä MOTSTÄENDE SIDA. Detta porträtt av J(arl Xll, mdlat uv David von Ifraf/1, gdr närmast tillbaka
pd en annan konstnärs s. k . • altranstädlstyp • /rdn 1i07, men är tillkommet ndgra mdnader efter kungens dterkomst till Sverige, ett av mdlcrrens mdngu i den ldnga rad av konstverk, som bevarat dragen av den reslige och
smärte /(ung Rar/ den unge hjälte, i blu rock med gula handskar, mässings/mappar och gehäng och ett glesnat
och grdnande hdr över den stora, välvda pannan; efter 1i00 bar soldatkungen aldrig peruk ens inför sina hovkonterfejare.
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Denna bataljmålaren J. F. Lemkes framställning av övergången av Diina vid Riga (som syns i övre vänstra hörnet)
den 9 juli 1707 går tillbaka pd ögonvittnet Erik Dahlbergs •egentlige och accurale delineation • av den ryktbara
aktionen, dd, för alt citera Da/1/berg, • Hans Kongl: ilfaij:t medh hee/a des infanterityg/i passerade den breda Duna
strömmen, fattade på Cliurlänske sijdan posto, attaquerade, slog och föriagade administratorn printz Ferdinand,
och Saxische feltmarschalken Stenau medh des heela Armee uthur fältett, hwilke förlupe och quiterade deras
schantzer, batterier, retrenchementer och campementer, /embnandes deras läger, arto/lerie och bagage, sambt een
deel fahnor och standarder elfter sigh, sd och förluppe och quitlerade Cobron schantz, tagandes flychten in åt/1
11/itau i Churlandh... Hans Kongl. llfaij:t war sie/lf een af dee första i landh och bdde till häst och fool anförde
bataillonerne till combatt der fächtandet war aldra häftigast• . lllan ser honom själv i förgrunden med värjan i
högsta hugg (närmast till vänster om den svarta hästen). Sachsarnas linjer börja redan svikta. - Utsnitt ur
oljemålning. Drottningholm.

DE STRIDANDES FÖRUTSÄTTNINGAR.
I februari 1700 bröt Augusts trupper in i Livland i syfte att överrumpla Riga, det svenska
väldets största stad. En månad senare inföll en dansk här i Holstein. På hösten angrep tsar
Peter Narva. Inom loppet av ett drygt halvår var Sverige invecklat i en strid på liv och död
på olika fronter. Det stora nordiska kriget hade begynt.
Utgången har för eftervärlden nära nog tett sig som ödesbestämd. Uppfattningen är knappast grundad på någon mera ingående kännedom om de verkliga styrkeförhållandena. Dessa
voro nämligen åtminstone vid stridens början ingalunda till Sveriges nackdel. Ligan förfogade
visserligen över en samlad folkmängd, som var Sveriges mångfaldigt överlägsen. Men denna
representerade på intet sätt en motsvarande övermakt i militär slagkraft. Några folkhärar
efter våra dagars begrepp kunde de allierade inte föra i fält. Med sina från början inemot
60,000 man disponibla vältrimmade trupper, som efter hand nära nog fördubblades, var Sve-

rige länge fullt vuxet sina motståndare. Det är först under krigets senare skede som det ryska
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Karl XII. O/jemålninr, cw David von Krafft. Lumls universitets konstmuseum.

folkhavets betydande resurser mera påtagligt gjorde sig gällande. Den svenska flottan var stark
nog att obehindrat uppehålla förbindelserna mellan moderlandet och biländerna.
Till allt detta kom, att sammanhållningen inom ligan var mycket svag. Dess stridskrafter
voro aldrig underställda en gemensam högsta ledning. De militära operationerna blevo häri genom ytterst famlande. Krafterna splittrades på en mängd olika håll och uppgifter, och samverkan kunde endast undantagsvis etableras. Den svenska krigsmakten leddes däremot med
allra högsta grad av enhetlighet och under ensamt ansvar av konungen själv, som till yttermera visso befanns äga en fältherrebegåvning av ovanliga mått.
Samtliga de krigförande voro envåldsmonarkier, vilkas regenter utan inskränkning disponerade över sina rikens tillgångar, dock med det viktiga undantaget, att August endast i sitt
stamland - Sachsen - men ej i Polen ågde en enväldig furstes ställning. Det svenska enväldet representerade därtill en högre form av statlig organisation än det danska, sachsiska
eller ryska, vilket senare ännu hade en rent primitiv, barbarisk prägel. Karl XI:s envälde var
ingen laglös diktatur. Det var byggt på folkets obegränsade förtroende. Den svenska förvaltningen var mönstergillt organiserad, i vissa avseenden den främsta i Europa.
Det svenska imperiets tillgångar voro visserligen begränsade men väl utnyttjade. Jordbruket gav i regel landet tillräcklig försörjning. Bergsbruket hade fört Sverige till en dominerande
ställning, speciellt på järnproduktionens område. Sjöfarten befann sig under senare hälften av
1600-talet i stadig tillväxt. Genom herraväldet över Östersjön - ledstjärnan i Sveriges ekonomiska politik - behärskade man marknaden på alla för skeppsbyggeriet nödvändiga artiklar,
såsom järn, trä, tjära, hampa och lin. Den efter dåtida förhållanden långa fredsperioden 1680
- 1700 hade skänkt landet ett välstånd av dittills osedd styrka, låt vara att upprepad missväxt
under 1690-talet i någon mån hållit tillbaka utvecklingen.
Sveriges statsfinanser hade grundligt sanerats. Det är visserligen numera till fullo klarlagt,
att Karl XI :s i och för sig förträffliga hushållningssystem, som byggde på en ganska ålderdomlig naturahushållning, där utgifterna i stor utsträckning täcktes med bestämda anvisningar
i jord eller naturapersedlar, visade en brist på smidighet och anpassning, som skulle bli ödesdiger i ett långvarigt krig med dess starka påfrestning och ständigt ökade behov. Men det
torde knappast kunna hävdas, att Sveriges motståndare i det hänseendet voro så mycket bättre
rustade. Den omständigheten, att Sverige dock i över tjugo år kunde föra krig med ett
växande antal fiender, tyder knappast på en inneboende svaghet, som från början gjorde kampen utsiktslös.
DET STORA NORDISKA KRIGETS FÖRSTA SKEDE 1700-09.
Det stora nordiska krigets förlopp kan här icke i detalj beröras, så mycket mer som operationerna till sjöss i annat sammanhang komma att behandlas. Här skola endast några allmänna
synpunkter och de avgörande händelsernas återverkan på det politiska läget beaktas.
Den svenska krigs ledningen, som allt bestämdare gled över i den unge Karl XII :s egna
händer, präglades från början till slut av ett starkt offensivt drag. På både slagfältet och de
stora operationsområdena eftersträvades klart det militära initiativet. Med okuvlig viljekraft,
fascinerande djärvhet och en teknisk skicklighet, som i vissa fall röjde det militära geniet,
ledde han den svenska krigsmakten, vars yrkesduglighet väl aldrig varit större, under nära tio
år till oavbrutna segrar, av vilka flera höra till våra hävders yppersta.
Oväntat snabba och stora militära framgångar men inga politiskt avgörande resultat prägla
utvecklingen under denna tid. Sedan det danska motståndet brutits genom samverkan med
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August Il äter middag en decemberkväll 1i06 hos Karl XII i dennes högkvarter i Allranslädt - ett naclzspiel till
det betydligt mindre gemytliga svensk-sach.~iska fördraget, där sachsarnas kung bl. a. tvangs alt avstd frdn Polens
krona. Bland gästerna vid den kungliga taffeln märkas - förutom kung August närmast värden - den förres
överhovmarskalk, greve von Pflug (Il), chefen för det svenska fältkansliet, greve Piper (B), fältmarskalken greve
Rehnsköld (C), kungliga rddet greve Posse (D), sachsiska gelteimerddet baron Imhoff (E) och svenska riksrdden,
grevarna Wellingk (F) och Strömberg (G); vid majestätens stolar hdlla sig kammarherrarna Klingenstierna (H)
och Giintherfeldt (/); K är hovjunkaren Cronmark och L betjänter. Vid dörrarna sid poster pd vakt med karbiner
i /tänderna, och i förgrunden ses sd mdnga dskddare, som fd plats, efter tidens sed beskdda kungen och hans l1öga
gäster, medan dessa aväta den förmodligen inte alltför animerade mdltiden. Sammanträffandet J1ade dock enligt ett
samtida tyskt vittnesbörd börjat med att de bägge majestäten omfamnat varandra sd hjärtligt, att •mdnga dskddare
/dit glädjetdrar i ögonen , . - Samtida kopparstick av okänd konstnär.

Altonafördragets garanter - främst sjömakterna, som på sommaren 1700 sänt en flotta till
Öresund - trädde Danmark genom Traventhalsfreden ut ur ligan. Något avgörande betydde
freden ej. Den danska flottan var intakt, och hären hade kommit tämligen helskinnad ur
striden. De danska statsmännen funno sig nödsakade att se tiden an. Så mycket hade dock
för Sveriges del vunnits, att stödet av den danska flottan för en god tid framåt undandrogs
fienden och att Östersjön därigenom tills vidare helt var i svenskarnas händer. Offensiven
kunde därmed fortsättas mot de återstående fienderna. Det lysande Narvaslaget (november
1700) stoppade för tillfället den ryska invasionen i Balticum men innebar ingen avgörande
uppgörelse med Ryssland. Den uppsköts, till dess näste fiende - August Il - krossats. Man

kan icke klandra l{arl XII för att han gjorde upp mellanhavandet med denne, innan han
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Karl Xll:s huvudfiender under det stora nordiska kriget: Sachsens konung August Il • den starke • (lill vänster)
och Rysslands självhärskare, Isar Peter I den store, som i de svenska östersjöbesillningarna sdg del främsta
hindret på den väg till slormaktsvälde, han var besluten uti föra sitt folk. Under motgdngarna för Karl XII
sommaren 1709 ingingo August och Peter sitt andra, mol Sverige riktade an{allsförbund. - Samlida kopparstick,
respektive oljemdlning ao rysk konstnär.

vände sig mot tsaren. Med en obesegrad fiende i ryggen skulle stöten mot Ryssland varit
rena vansinnet. Men kriget med August drog så ut tiden, att det militära läget för Ryssland under de sex år, som åtgingo för att likvidera August, fullständigt förändrades. Trots
lysande segrar fick man inget grepp om motståndaren. Tanken på att göra definitivt slut på
Augusts välde i Polen genom en direkt avsättningsaktion 1704 snarare komplicerade än förenklade problemet. Planen att i Polen skaffa Sverige en värdefull bundsförvant både mot
August och tsaren visade sig vara en chimär. Först genom en direkt attack mot Sachsen
lyckades man bryta Augusts motståndskraft. Freden i Altranstädt, som innebar en fullständig
underkastelse under segrarens villkor, förde August ur stridslinjen - för en tid. Priset för
segern var emellertid dyrt. Den ryska krigsmakten hade under tiden reorganiserats. Ingermanland var fullständigt förlorat, och ryssarna hade fått fast fot vid Neva. En rysk flotta höll
på att skapas i Finska viken. Estland och Livland voro till stora delar besatta av ryska
trupper. Balticum var så förhärjat, att det icke längre kunde tjäna som operationsbas för ett
anfall mot Ryssland.
Man kan icke hävda, att Karl XII eftersatt försvaret av Östersjöprovinserna. Betydande
stridskrafter hade ställts till förfogande, låt vara under mindre framstående ledare. Karl XII
betraktade dock Balticum som en sekundär krigsskådeplats, till vilken han skulle återkomma,
när tiden var inne. Den kom tyvärr aldrig. Den stora offensiven mot Ryssland, djärv, lysande,
omsorgsfullt förberedd men ändå oerhört riskfull, slutade med den svåra katastrofen vid Perevolotjna 1709.
Nederlaget i Ukraina, om än förkrossande, var militärt sett på intet sätt avgörande för krigets utgång. Den svenska krigsmakten var ingalunda bruten. Ett nederlag kan repareras. Karl
XII själv betraktade situationen med påfallande optimism. De allmänt politiska följderna blevo

24

Slaget vic/ Poltava elen 28 juni 1i09, där av Karl Xll:s i själva verket redan brutna, decimerade oclt krigslrötla
arme omkring 5,000 man stupade eller logos till fdnga i en /topplös kamp mol en överväldigande övermakt pd
49,000 ryssar, delvis förskansade i de fältbefästningar , som ses till vänster pd bilden. Tre dagar senare överlämnades i den sdracle konungen.i frdnvaro resterna av elen karolinska hären - 14,000 man - genom den sorgliga
kapitulationen i Perevololjna i Isar Peters hand. - Kopparstick av Charles Simonneau efter en samtida mdlning
av Pierre Dcni.~ Martin. Kungliga biblioteket.

däremot ödesdigra. Farligast var kanske, att konungen för lång tid framåt genom sitt uppehåll
i Turkiet var berövad den direkta personliga ledningen av landets öden. Man kan förstå hans
strävan att utnyttja motsättningen mellan Ryssland och Turkiet för att återställa jämvikten i
krigsläget. För en senare forskning ha hans planer tett sig i ett annat ljus än för en tidigare.
Men den dyrbara tid, som förspilldes, kunde aldrig ersättas.
Den omedelbara följden av olyckan i Ryssland blev ligans återuppståndelse. På sommaren
(juni) 1709 slöto August och Frederik ett nytt anfallsförbund. Sedan underrättelsen om svenskarnas nederlag ingått, spunnos trådarna snabbt vidare. I oktober var ligan traktatsenligt
återupprättad.

DET STORA NORDISKA KRIGETS SENARE SKEDE.
Sveriges läge under det stora nordiska krigets senare skede var givetvis starkt försämrat.
Sedan Danmark med sin relativt starka flotta inträtt i kriget, behärskade Sverige inte längre
vägarna över Östersjön. Sverige måste hålla sig på defensiven och fick värja sig mot anfall
på flera olika fronter samtidigt. Konung August öppnade spelet redan i augusti med ett infall
i Polen, där Stanislaus' välde ramlade ihop som ett korthus. Polen var förlorat som svensk
vasallstat. I november stod en dansk arme i Skåne. Den svenska defensionskommissionen lyckades på oväntat kort tid stampa en här ur marken, och under Stenbocks skickliga ledning
slogos danskarna ur fält et (slaget vid Hälsingborg februari 1710). lnvasionshotet var för till4.

Sv. F. H. Il
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fället avvärjt. Framgången neutraliserades emellertid av svåra förluster på andra sidan Östersjön. Under sommaren 1710 föll hela den starka finsk-baltiska fästningsspärren för ryssarnas
angrepp, i juni Viborg, i juli Riga och Diinamiinde, i augusti Pernau, i september Reval och
Kexholm.
Den svenska diplomatien, som för tillfället leddes av Arvid Horn, hade under tiden utan
större framgång sökt förmå Sveriges allierade att bringa hjälp. Sjömakterna, som Horn ville
förmå att »prestera garantien », voro själva invecklade i den långvariga striden med Frankrike
om det spanska arvet. De voro ytterst angelägna, alt krigslågan inte skulle sprida sig till Nordtyskland, där de hade silt kanske viktigaste värvningsområde, men ville icke stöta sig med
ligan.

Sedan Hyssland dessutom kommit i besittning av Östersjöprovinserna, vågade de av

hänsyn till sin handel på dessa områden än mindre stöta sig med tsaren. Ett förslag, framkommet redan i november 1709, att proklamera neutralitet för samtliga de stridandes besittningar i Nordtyskland, vann deras livliga sympati men förkastades på våren 1710 av Karl XII,
som med all rätt ansåg överenskommelsen ofördelaktig ur rent militär synpunkt. Pommern var
Sveriges traditionella språngbräde vid dess operationer på kontinenten och skulle genom neutralitetsfördraget undandragas Sveriges disposition. I hans vittsvävande projekt om samverkan
mellan hans nordiska och turkiska politik var Pommern den oersättliga förbindelselänken.
Sveriges tyska provinser hade därunder beretts en smula andrum, men 1712 var friden slut.
På sommaren besatte Danmark stiftet Bremen. Samtidigt ockuperade kurfursten av Hannover
utan att vara krigförande part Verden. En rysk-sachsisk här ryckte in i Pommern och hotade
Stralsund. På hösten anlände en svensk expeditionskår -

den av Karl XII länge påyrkade,

sent omsider färdiga s. k. transporten - under Magnus Stenbocks ledning till Pommern.
Konungens avsikt var, att den skulle rycka in i Polen och söka förbindelse med turkiska stridskrafter för operationer på den östeuropeiska fronten. Den på sina håll hävdade meningen, att
det hela var en skenmanöver och att Stenbock fått hemliga order att i stället angripa Danmark,
torde få anses obestyrkt. Den ursprungliga planen kom emellertid aldrig att realiseras. Genom
en djärv attack förstörde den danska flottan en stor del av expeditionens förråd . Stenbocks
rörelsefrihet blev från början starkt beskuren både härigenom och genom de överlägsna fient liga styrkor, som sammandrogos kring honom. Inför trycket härav vek han av mot väster,
överrumplade och slog danskarna vid Gadebusch i Mecklenburg (december 1712). Den lysande
segern medförde dock ingen avgörande förbättring i läget. Fiendens ring slöt sig allt fastare
kring honom. Hårt ansatt beslöt Stenbock utnyttja Holstein-Gottorps fästningssystem. Genom
en hemlig överenskommelse med den holsteinska politikens ledare, baron G. H. von Görtz, tog
Stenbock i början av år 1713 Tönningen i besittning, där han inneslöts av fienden. Då ingen
undsättning avhördes från Sverige, kapitulerade han med sin arme i maj samma år.
Olyckorna hopade sig över Sverige.

Kalabaliken i Bender hade några månader tidig~re

gjort Karl XII till turkisk fånge. På våren översvämmade ryssarna, som icke längre behövde
frukta ett turkiskt anfall, stora delar av Finland, som året därpå efter Storkyroslaget (februari
1714) var helt utlämnat åt fienden. När Karl XII sent på hösten 1714 åter befann sig inom
sitt rikes gränser, voro Sveriges samtliga transbaltiska besittningar - med undantag av Stralsund och Wismar -

förlorade.

Karl XII:s hemkomst återgav det nästan förlamade svenska försvaret ny tyngd och kraft.
Landets krafter spändes nu till det yttersta. Rustningarna bedrevos med största energi. Krigföringen blev på nytt offensiv, djärv och överraskande.
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Däremot försämrades alltmer de politiska konjunkturerna. Det är numera fullt
klart, att separata fredsunderhandlingar sedan länge pågått
mellan l{arl XII och fienderna. Men då konungen vägrade att göra några egentliga
eftergifter, förspilldes möjligheterna för en uppgörelse.
Samtidigt sällade sig Preussen
och Hannover, vars kurfurste
sedan 1714 var Englands konung, till Sveriges fiender för
att icke bli lottlösa vid delningen av det väntade bytet.
På sommaren och hösten år
1715 gingo de direkt med i Magnus Stenbock, som under konungens bortovaro stampade en här ur
kriget mot Sverige. Till råga marken för att möta hotet frdn Danmark och i en stund av yttersta fara
på olyckan skörnade alltmer räddade vdrt land frdn katastrof, mötte 1713 sitt öde vid Tönningens kapitulation. Under den efterföljande, till sist mycket hdrda fdngenskapen, som
den gamla vänskapen med pdskyndade hans död (1717 ), sysslade den ock som vältalare och poet rikt
sjömakterna, som efter Ut- utrustade fältmarskalken bl. a. med mdlning, och 1715 är ,detta stora självporträtt till häst signerat av segerherren frdn Hälsingborg och Gadebusch.
rechtfreden 1713 fått friare
Privat ägo (Vapnö slott i Halland).
händer. l{arl XII förbjöd all
handel på de av tsaren >inkräktade orterna>. Förbudet blev ingen död bokstav. Alla av svenska
örlogsmän eller kapare påträffade handelsfartyg på väg till eller från de av ryssarna besatta
baltiska hamnarna uppbringades obevekligt. Åtgärden framkallade stark irritation både Holland och England, som funno sig föranlåtna att sända krigsfartyg till Östersjön för att i nödfall med vapenmakt skydda sjömakternas handel.
Karl XII mötte faran med sitt vanliga vapen - offensiven, som nu utgick från det egentliga Sverige, sedan de sista positionerna fallit i Tyskland, Stralsund i december 1715, vVismar
i april 1716. Sålunda planlade man en kombinerad attack mot Danmark år 1716. Svenska
flottan skulle •ruinera > den danska, eller åtminstone hålla den instängd i Sundet, under det en
arme skulle rycka in i Norge. Resultatet svarade icke mot konungens intentioner, men aktionen splittrade dock Danmarks kraft och uppmärksamhet. Det var så mycket nödvändigare,
som ligan på sommaren 1716 gjorde sig beredd att företaga en dansk-rysk invasion i Skåne
med Själland som utgångspunkt. Företaget misslyckades totalt både på grund av inbördes misstro mellan de allierade och tilltagande oro för de svenska motåtgärderna.

DET GÖRTZSl{A SPELET 1716-18.
Vid denna tid var det uppenbart, alt sammanhållningen mellan Sveriges fiender blivit så
svag, att en sprängning av ligan när som helst kunde väntas. Det är denna situation, som satt
sin prägel på Sveriges utrikespolitik åren 1716-18. Det karolinska enväldet förfogade över
en tämligen medelmåttig diplomati. Så länge respekten för de svenska vapnen höll illviljarna
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på mattan, gick det skapligt. Under de bistra tider, som Sverige gick till mötes efter de stora
nederlagen, trädde däremot svagheten tydligt i dagen. Den svenska diplomatien saknade den
aktivitet och uppfinningsförmåga, som kräves i hårda skiften.
Under några hektiska år av sin stormaktsexistens stod emellertid Sveriges diplomati på
toppen av vad tiden förmådde prestera. Det berodde icke på den officiella ledningen, som låg
i händerna på ombudsrådet G. H. von Miillern, en välmenande, relativt hederlig, men ängslig
och oföretagsam man, vars gåvor enligt en samtidas omdöme voro tillräckliga för • en liten
minister på någon ort i Tyskland • men knappast att leda en stormakts politik. Men vid sidan
om honom opererade utan någon officiell funktion baron Görtz som Karl XII:s specielle förtrogne. Han behärskade i minsta detalj yrkets hemligheter, spelade oförfärat ut motståndarna
mot varandra, drev ett fantastiskt dubbelspel, bedragandes både samtid och eftervärld.
Den äldre uppfattningen, att Karl XII ända till sin död stått helt främmande för en smidig
konjunkturpolitiks frestelser och möjligheter, kan knappast längre uppehållas. Han var fullt
ense med Görtz om att undvika en allmän fredskongress och söka skilja fienderna åt genom
separata underhandlingar. Han befann sig sedan 1716 genom Görtz i ett ytterst förgrenat
, fredsverk • med alla sina fiender. Trådarna ha näppeligen i detalj varit kända för konungen,
men i princip har han utan tvivel gillat Görtz' taktik.
Denna var ingalunda utsiktslös. Fienderna hade besatt Sveriges transbaltiska provinser, men
det var därmed icke sagt, att de skulle få behålla dem. Tsarens pretention att med det barbariska Ryssland få införliva gamla kulturområden som Estland och Livland ansågs av det
övriga Europa högst förmäten. Att han samtidigt sökte få fast fot i Tyska riket oroade
många, icke minst Hannover.

Konung August var måttligt förtjust i sin energiske bundsför-

vant och hans misstänkta förehavanden i Polen.

Preussen seglade väl alltjämt i Rysslands

kölvatten, men beräknades kunna lockas ur kursen. Danmark stod isolerat.
Med virtuos skicklighet sökte Görtz utnyttja dessa inre motsättningar mellan de förbundna.
Han erbjöd tsaren vVismar och tullfrihet i Öresund för de ryska besittningarna, om denne
blott ville släppa Livland och Estland, för att dymedelst bringa honom i harnesk mot Hannover och Danmark. Samtidigt underhandlade han med Hannover för att oroa tsaren. Genom
förbindelser med de engelska jakobiterna fann han en ömtålig punkt i den hannoveranska
dynastiens ställning i England. Norge skulle också användas som bytesobjekt vid uppgörelsen.
I februari 1717 fängslades Görtz i Holland för delaktighet i jakobitiska stämplingar. Pausen
begagnades av lantgreven av Hessen och hans son, arvprinsen Fredrik, nyligen förmäld med
Karl XII :s yngre syster, att innästla sig i fredsverket. De önskade, att konungen skulle alliera
sig med England för att sedan ta upp kampen med tsaren. Främst hoppades de kunna manövrera bort Görtz ur Karls förtroende och korsa alla planer på en holsteinsk succession i
Sverige. De verkade ivrigt i sitt värv, ända tills Görtz den 2 augusti släpptes lös ur sitt fängelse. Något resultat nådde de ej, men de hunno köra en grov käpp i det fina maskineriet.
De bibringade fienden den felaktiga uppfattningen, att Karl XII till varje pris sökte fred.
FAKS/1\flL VID DENNA SIDA. Förkrossande var samtidens dom över den olycklige Görtz', cw skottet vid Fredriksten sd plötsligt avbrutna ansträngningar alt fd Sveriges vacklande stormaktsvälde all stabilisera sig, och inte
minst hans dtgärder pd del statsfinansiella omrddet samlade folkets hat kring hans namn - ldngt efter det lian
med sitt eget huvud fdtt sota för sin fantastiska in.wts i tidens storpolitiska intrigspel. Smädeverserna pd det
här dtergivna flygbladet, som prydes av de förhatliga •Görtzens gudar •, d. v. s. de nödmynt utan kunganamn och
kronor, som han lanserade i fdfängt hopp att bl. a. härigenom fd landets finanser pd fötter igen, och den elaka
karikatyren av den efter en olyckshändelse enögde ministern andas en hätskhet, som tvivelsutan fann resonnans
i videt kretsar. - Kolorerat träsnitt. Quennerstedtska samlingen, Lunds universitetsbibliolel,.
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På resan hem till Sverige lade Görtz ut nya fällor. Han
fortsatte underhandlingarna i syfte alt locka fienden att
lägga fram komprometterande förslag. Han räknade med
alt bringa fienderna i håret på varandra, samtidigt som
konungen fick andrum för sina rustningar. Han sammanträffade med tsaren och överenskom med honom om en
fredsunderhandling på Åland. Genom överläggningar med
preussiska och sachsiska diplomater och utspridande av rykten om en nära förestående fred mellan Sverige och Hannover underhöll han ryssarnas oro.
På våren 1718 upptogos förhandlingar mellan Görtz och
ryska underhandlare i byn Lövön i Ålandsskären. Vad s,om
i verkligheten passerade därunder och vad Görtz avsåg med
sitt fantastiska dubbelspel, kommer säkerligen aldrig att
kunna klarläggas. Görtz' rapporter till Karl XII och de
ryska kommissariernas till tsaren gå på avgörande punkter
fullständigt isär. Att den förres uppgifter genomgående
voro alltför optimistiska, ibland rent osanna, kan inte bestridas. Om han gjorde det för att hålla konungen vid gott
humör, så att förhandlingen kunde fortsätta, eller blott för
att dupera konungens mot Görtz kritiska omgivning, i vilket
fall konungen på andra vägar skulle ha fått reda på det
rätta sammanhanget av Görtz själv, är ovisst. Karl XII har
i alla händelser genom den officiella kansliledningen givit
ett klart avböjande svar på Görtz' förslag till uppgörelse
med ryssarna - ett projekt, som innebar en ren förfalskning av det ryska anbudet. Dock voro förhandlingarna icke
avbrutna, när Görtz på väg till det svenska högkvarteret i
Norge nåddes av budskapet om Karl XII:s död.
Man har diskuterat, vilka planer Karl XII kan ha hyst,
då han på hösten 1718 lät sin här rycka in i Norge. Tidpunkten var överraskande, och de disponerade stridskrafterna voro mycket betydande för ett fälttåg mot det relativt
svaga Norge. Somliga ha menat, att han efter att snabbt
ha nedkämpat motståndet i Norge skulle ha haft för avsikt
att företa ett angrepp på Danmark över havet, andra att
hans mål varit en djärv expedition över Nordsjön mot
England-Skottland. Givetvis är detta endast gissningar.

Georg Heinrich von Görtz, Karl XII :s för·
nämste rddgivare och inofficielle finansminister, som konungen /Jl. a. •lät flyga
omkring till de sd kallade neutrala makterna alt negotiera och intriguera; der
han /Jlandade korten och gjorde synvilla,
kännande fienderna pd pulsen •. - Kopparstick (utsnitt) i Au/Jry de la lllotrayes
samtida reseskildring frdn /Jl. a. vdrt land.

KARL XII:S DÖD OCH DESS FÖLJDER.
Säkert är däremot, att konungens död den 30 november 1718 i löpgraven framför Fredrikstens fästning - teorien om ett lönnmord måste alltjämt anses obestyrkt - innebar en katastrofal försämring av Sveriges politiska och militära läge. Den sammanhållande kraften var
borta. Motståndsandan bröts omedelbart ned. Det egentliga Sverige anfölls obehindrat av både
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danskar och ryssar. Den militära uppgivelsen gick hand i hand med den diplomatiska. Görtz'
uppslag gick med honom i graven. Hans avrättning blev den nya regimens angelägnaste uppgift. De styrande ville till varje pris uppnå fred. De försutto möjligheterna att pressa motståndarna till eftergifter och försummade i brådskan att skaffa sig betryggande garantier för
utlovad hjälp. Oskickligheten och egennyttan triumferade. Att Fredrik av Hessen på ett ödesdigert sätt uppoffrade Sveriges intressen för sina dynastiska planer, är ovedersägligt.
Då en uppgörelse med Ryssland på tsarens hårda villkor syntes omöjlig, kastade sig Sverige
i Englands armar. Hoppet om att med dess hjälp kunna återvinna något av det förlorade visade
sig bedrägligt. England var visserligen benäget att medverka till en för dess handel önskvärd
pacificering av Norden men ville inte satsa något på att driva Ryssland tillbaka. På sommaren
1719 slöts preliminär fred med Hannover (juli) kompletterad med ett förbund med England
(augusti) . Priset var Bremen-Verden, garantien för hjälpen i realiteten så gott som ingen. Den
engelska diplomatien utvecklade stark aktivitet för att pressa Sverige till eftergifter gentemot de
övriga fienderna. Redan i det preliminära förbundet med England hade Sveri~e förmåtts lova
att avstå Stettin med Vorpommern söder om floden Peene samt Usedom och Wollin åt Preussen. I januari 1720 bekräftades detta genom en fred med Preussen. Med Danmark slöts under
engelsk medling först stillestånd (oktober 1719) , senare fred i juni 1720. Sverige avstod från
sin förbindelse med Holstein-Gottorp och från tullfriheten i Öresund.
Sent omsider kom också en fred med Ryssland till stånd. Den krossade de sista illusionerna. Man hade umgåtts med stora planer på en internationell hjälpaktion till Sveriges förmån för att tvinga tsaren till drägligare villkor. Frånsett några fullständigt ineffektiva engelska
flottexpeditioner till Östersjön rann det hela ut i sanden. Sverige hade till sist intet annat att
göra än att acceptera tsarens krav. Nystadsfreden på hösten 1721 (30 augusti, gamla stilen)
avhände Sverige södra delen av Viborgs och Kexholms län, Ingermanland, Estland och Livland. Det svenska stormaktsväldet var förlorat.
Förklaringen till den öde~digra omvälvning, som inträdde i Sveriges maktställning genom
det stora nordiska kriget, är icke lätt att ge. Efter ett decennium av oavbrutna framgångar
följde ett lika långt skede av nära nog konstanta motgångar. Man har knappast intrycket, att
olyckorna inverkat på Karl XII :s militära geni eller personliga livskraft. Han var lika djärv,
lika offensiv som tidigare. Hans viljestyrka snarare hårdnade till än bröts ned av dem. Han
stod till synes obruten, när kulan fällde honom vid Fredriksten.
Med den dominerande ställning, som konungen intog med avseende på såväl de militära
som politiska aktionerna, är det naturligt, att man i främsta rummet sökt förklaringen till
utgången i konungens egen personlighet. Här ha emellertid uppfattningarna starkt divergerat,
helt naturligt med hänsyn till konungens svåråtkomliga psyke. Men om man bortser från
överdrifterna å ömse håll - att betrakta Karl XII:s förehavanden som meningslösa hugskott
eller att söka djupsinniga förklaringar till alla hans mått och steg - torde man dock kunna
peka på vissa psykologiska förhållanden hos konungen själv med avgörande inflytande på
händelseutvecklingen. Karl XII hyste i framgångens dagar en påfallande likgiltighet icke blott
för det rent diplomatiska spelet utan även för mera renodlade politiska synpunkter. De militära framgångarna blevo egentligen aldrig effektivt politiskt utnyttjade. Hans sinne för det
politiskt möjliga var föga utvecklat. Han såg situationerna företrädesvis ur krigarens synpunkt.
Utrikespolitiken blev för honom under denna tid en detalj i de militära övervägandena. Det är
sant, att han efter 1709 tvangs att ägna mera uppmärksamhet åt de politiska affärerna. Hans
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/{ar/ XII :s syster Ulrika Eleonora, som med arv sräll omedelbart intagit tronen efter broderns död vid Fredrikslwlc/, uvsmle sig snabbt, men knappast frivilligt, enväldet, och efter en med alltigenom fredliga medel genomförd
revolution, som resulterade i en ny författning med starkt kringskuren kungamakt, valdes hon pd riksdagen
vintern 1719 till regerande drottning. Den högtidliga och pompösa kröningen ägde rum i mars 1719, och det är
det högtidliga ögonblick i Uppsala domkyrka, när ärkebiskop Mattias Steuchius, omgiven av rikets höga herrar,
sätter kronan pd drottningens hjässa, J. H. Schildt e förevigat pd ovanstdende miniatyr. - Uppsala universitet.

kyliga, logiska först ånd förmådde väl att dra upp linjerna till ett utrikespolitiskt program.
Hans vilja var stark nog för att hålla fast därvid. Vad han saknade, var förmågan att anpassa det efter ett växlande läges krav. Goda tillfällen försuttos, där en smidig hand kunnat
skörda lättfångna vinster. Förtegen och sluten, utan blick för det mänskliga samarbetets betydelse gick han sin väg framåt, med orubblig tillit till egen rätt och med lugn förtröstan om
den slutliga framgången.
Åtskilligt sammanhängde med statsskicket. Enväldet stod och föll med sin bärare. Då den
samlande kraften - konungen själv - var borta, fanns ingen som med hans makt och myndighet kunde dirigera riksstyrelsen eller leda rikets försvar. Det hade glappat betänkligt i
mekanismen redan under fälttågen i Polen och Sachsen. Med det ryska kriget bröts efter
hand kontakten med hemlandet. De stora olyckorna, som drabbade den svenska hären i
Ukraina, blevo dubbelt kännbara i sina verkningar, därigenom att konungen under den kritiska tid, som följde, faktiskt var försatt ur spel. Den ställföreträdande rådsregeringen i Sve-

rige förmådde icke uppträda med den kraft, som var den enväldige konungen förbehållen.
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Givetvis har också påfrestningen under ett tjugoårigt krig blivit befolkningen övermäktig
och kommit den inre fronten att brista. Visserligen kunna dåtidens krigsförhållanden icke
utan vidare jämföras med våra dagars »totala > krig. Den moderna forskningen har väl också
på avgörande punkter modifierat den traditionella bilden både av bördornas tyngd och befolkningens lidanden. Men det kan knappast bestridas, att krigströttheten framträdde med styrka
inom alla samhällsklasser. Steg för steg ha också de ledande kretsarna förlorat tron på möjligheten att med framgång kunna upprätthålla Sveriges stormaktsställning, grundtanken i konungens politik. Den tilltagande passiviteten har efter hand övergått till en klar om ock i det fördolda verkande opposition, mindre riktad mot konungens person än mot det rådande systemet.
Det är säkerligen ingen tillfällighet, att under nordiska krigets senare skede ett så betydande antal poster inom här och förvaltning ha besatts med utlänningar eller folk från andra
samhällsklasser än de tidigare ledande. Officersförlusterna under det långa kriget voro mycket betydande. Eliten av de svenska befälskadrerna gick på en gång förlorad i Ryssland 1709.
Kapitulationen i Tönningen 1713 innebar en liknande åderlåtning. Luckorna ha varit svåra
att fylla på ett tillfredsställande sätt. Den militära kapaciteten måste givetvis ha sjunkit betydligt under krigets senare skede. Nyrekryteringen inom statstjänsten blev ock med tiden allt
svårare. Den svenska ämbetsmannakåren, som varit samhällets ryggrad, luckrades upp med
utlänningar och uppkomlingar och förlorade alltmer både inflytande och känsla av ansvar.
Den olyckliga utgången av kriget medförde starka förskjutningar i det militärpolitiska läget
i Norden. Det svenska imperiet, som behärskat större delen av Östersjöns stränder, med allt
vad därur härflöt i militärt och merkantilt hänseende, hade inskränkts till det egentliga Sverige och Finland.. En liten kvarleva i Nordtyskland - Svenska Pommern och \Vismar erinrade om det svenska väldets forna utsträckning men saknade större militär betydelse. Hela
det konstfullt uppbyggda system av försvarsverk, som Sverige skapat i Balticum, var raserat.
Ryssland kunde hota Sverige i själva hjärtat. Sveriges kuster Iågo blottade för fienden.
Sverige hade nedstigit från sin stormaktsställning. Det var icke längre att räkna med i
den »europeiska concerten ». I dess ställe trädde det asiatiska Ryssland fram på arenan, gåtfullt, hotande, en förblivande fara för sina grannar.

Sveriges riksvapen (d Karl X/I:s konfirmationsbrev
av de äldre frederna med Ryssland den 1 februari
1699. Ryska utrikesministeriets arkiv, Jlfoskwa) .
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SJÖI(RIGSMA'"fERIAL OCH SKEPPSBYGGNAD
ÅREN 1680-1720

KARL XI BYGGER UPP EN NY FLOTTA.

enom de under kriget 1675-79 inträffade stora fartygsförlusterna, uppskattade i värde
till i runt tal 1,650,000 daler silvermynt, hade bl. a. 12 fartyg av 1:a-5:e rangen gått
förlorade. En stor del av det återstående fartygsbeståndet kan sägas ha varit antingen överårigt eller moget för kassation. Flottan måste från grunden förnyas.
Kriget hade väl icke alldeles stoppat skeppsbyggnaderna - sålunda voro två skepp under
byggnad, Drottning Hedvig Eleonora (70; siffrorna inom parentes efter fartygsnamn betyda
antalet kanoner, fartyget ifråga var byggt att föra) och Drottning Ulrika Eleonora (70), år 1700
benämnda Småland, respektive Victoria (jfr bilaga 2 angående namnbytena inom Karl XI:s
flotta) - men arbetet med dem gick långsamt på grund av materialbrist. Kontanta medel var
det också ont om, enär räntorna flöto in ojämnt och icke till beräknat belopp. Omsider blev
byggnadstakten dock ökad, och under en följd av år stodo skepp ständigt på staplarna. Sålunda
sjösattes under åren 1680-82 åtta skepp om tillsammans minst 482 kanoner. I samma takt
fortsattes ända till utgången av 1686, då en påtaglig avmattning inträdde.
Det är svårt att avgöra vad som orsakat denna avmattning, men själva sakförhållandet är
värt att lägga märke till. När nämligen skeppsbyggmästaren Gunnar Roth i augusti 1683 fick
i uppdrag att inkomma med förslag till tre certer av skepp, upplyste amiralgeneralen Wachtmeister samtidigt om att konungens avsikt var att låta bygga 9 skepp av den största certen och
18 vardera av de mindre, så att, som det senare hette, >då för tiden alltid sex kölar i sänder
stode på stapeln ». Så kom det plötsligt en nådig befallning 1684, att skeppsbyggeriet hädanefter >icke skulle bedrivas med sådan force och på så många staplar, som hittills skett>. Då
voro emellertid åtta skepp under arbete, så att den restriktiva befallningen icke verkade förrän
med ingången av år 1686. Nybyggnaderna av rangskepp kommo sedan icke i gång förrän
1688, från vilken tid och intill konungens död i april 1697 ett till två (1696 tre) skepp årligen
sattes i sjön. När konungen gick bort, hade under hans regeringstid byggts 42 fartyg, av vilka
- om de två på stapeln stående och nästan färdiga inräknas - 36 med en bestyckning av
2,180 kanoner voro byggda efter 1680. Därjämte hade moderniserats fyra fartyg om 274
kanoner.
Om de många nya skeppen må - såsom skett i föregående band - sägas några ord och för

G

övrigt hänvisas till skeppslist:m (bil. 1). Skeppet Carolus XI (90) sjösattes i Kalmar den 19 maj
5.

Sv. F. H. Il
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1683 såsom det sista skeppet enligt de äldre byggnadsprinciperna. Omdöpt 1694 till Dt·ottning

Hedvig Eleonora sänktes det 1712 mellan Kruttornet och Trehörningen i Karlskrona och kringpålades 1730. Det första skeppet efter de nya besticken torde ha varit det i Karlskrona i juni
1684 sjösatta skeppet Göta (80), omdöpt två månader senare till Göta Rike och använt som
amiralen Erik Siöblads amiralsskepp.
Ensamt i sitt slag och till bestyckning det största skepp, som dittills byggts för vå r flotta
efter den förut {bd 1, sid. 240) omnämnda J(ronan (lW), var J(ommg /(ar/ (110), sjösatt i
Karlskrona den 6 oktober 1694. Vid sjösättningen sköts

»i

glädjen därav > 12 stycken 24-pun-

diga skott från de båda skeppen Sverige och Göta. Det var blott tre gånger till sjöss, nämligen
som Wachlmeisters amiralsskepp 1700, 1711 och 1712.
Av allt att döma var Konung /(ar/ ett ganska svå rhanterligt skepp. Kommendören Tomas
Rajalin berättar så lunda, att även om det seglade bra, så red det mycket svå rt i sjön och låg
med full rustning 24 fot. Då Drogden hade endast 26- 27 fot vatten, m åste det för att kunna
passera där lossa en hel del kanoner, emedan det behövde 7- 8 fot under kölen , att springa
pa • för att lyda roder. Vidare behövdes en galjot vid sidan till hjälp vid ankarlättningen. Förbindningarna kunde heller icke stå emot tyngderna. Man började därför snart nog lätta det p tl
flera si.itt. Sålunda tog man 1710 bort dess originala bildverk akter, som inställdes i tackelboden till förvaring, och ett nytt • !filt» som på Göta Lejon sattes dit i stiillet. Sex å r senare
nödgades man av samma skäl också riva backen. Fastän man vidare 1726 underkastade skeppet en svå r reparation, så befanns det sedermera ha bruten akterstäv. Då hade det också sedan
länge varit kaltryggat och intogs i dockan 1730 för att få skavankerna botade. Slutligen berövades det en del av sina kanoner, men till någon nytta blev det icke vidare, så alt man till
sist såg sig 0111 för att siilja det. Delta misslyckades, och skeppet blev liggande vid broblinken
till 1772, d,1 det slopades.
KARL XII :s FLOTTA.
Karl XII ärvde efter sin fader allt som allt 47 stridsfartyg med 2,682 kanoner, även de
övervägande nykonstmerade.

(Bil. 1.)

Fartygsanskaffningen fortsattes emellertid under seklets

återstående trenne år nästan i faderns anda. Sålunda sjösattes nämnda år två skepp av 3:e
och tre av 4:e rangen med tillsammans 276 kanoner samt ett av vardera 5 :e och 6:e rangen
-

vi skulle kalla dem för fregatter -

om sammanlagt 62 kanoner. Om det fortsatta byggan-

det uppgiver skeppsQyggmästare Gilbert Sheldon, att det under åren 1700-09 byggdes ett skepp
om 94 kanoner -

det var Göta Lejon -

vidare ett

0111

80, två om 70 och lika många om 60

kanoner samt ett om 40 kanoner jämte sju fregatter och tre bombkitsar. Utom dessa byggdes
åren 1702- 03 i Dorpat en mängd mindre fartyg för bruk endast vid de blodiga striderna med
ryssarna i sjön Peipus.
Med nederlaget vid Poltava förändrades läget hastigt. Under åren 1710- 20 byggdes nämligen blott två skepp, det ena om 84 och det andra om 40 kanoner, men däremot minst å tta
fregatter, varibland byggmästaren Charles Sheldons berömda ll/erim (30), färdig 1717 men

RITNING Ä MOTSTAENDE SID A. • Denna afrijtning er i Kongl. Collegio den 21 maj A:o 1702 approberat , och
rllerger 70-kanonskeppet Norclstjärnan, som sjösattes i Karlskrona d en 20 oktober 1703. Byggmästare var Charles
Sheldon, som också signerat ritningen, efter vilken för övrigt också del året därpå sjösatta skeppet Prins Kur/
Fredrik b!lggdes. Skeppet Nordstjärnan erövrades clV clcmslwrna vid Femern den 13 april 1715 (jfr bilderna å sic/.
4i ). Av detta skepp finnes i statens sjökrigshistoriska samlingar en modell med bordläggning (IV papper bev11r11<1 .
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80-kanonskeppel Prins Karl (del första; 1758 byggde Gilbert She/don cll annnl med sammn namn), av vilket
denna förmodligen samtidn modell (se plansclzlexten d sidan 46) i sill ganska ursprungliga skick (bloll riggen
är delvis restaurerad) vissa anakronismer till trots ger en i det stora hela förhdllandevis verklighetstrogen bild, var
byggt av skeppsbyggmäslaren Gunnar Roth i Kalmar 1682 och sjösalles den 17 maj delta dr under namnet Smdlancl
och omdöptes den 5 juli till Prins Karl. Åter omdöpt 1694 till Stockholm, sänktes skeppet 1710. Det lzade dessförinnan deltagit bl. a. i expeditionen mot Danmark 1700. - Sjö/1istoriska museet, Stockholm .

Denna modell dlergcr sannolikt 80-kanonskcppet Victorin, som byggdes av Frans Shc/don d. y. och sjösattes i
Karlskrona sommaren 1690. Det sattes pd stapeln i stället för det gamla skeppet med samma namn men erhöll
delta ocksd med l1ä11syn till att, som kollegium i en skrivelse ullrycklc saken, • Kongl. Maj:ts högst berömliga
och mognn förfallningar utan vapnens rörande nu sd stora ting uträttat •. Omdöpt 1694 till Prinsessan Ulrika
Eleonora, rdkadc skeppet den 24 september 1710 i slaget i Kögebukt pd grund och sattes i brand. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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Denna defekta skrovmodell, som uppges vara förfärdigad av Charles Sheldon 1694 och föreställa det 100-kanonskepp, som enligt kunglig befallning skulle bära namnet Konung Karl, överensstämmer emellertid inte helt med
del mdlade porträtt av samma skepp, som citerges pd nästa sida - bl. a. stämmer ej antalet kanonporlar. Del
kan naturligtvis ocksd röra sig om en skeppsmodell, som ej haft ndgon motsvarighet i ett byggt skepp; svenska
flottan liar ej ägt mdnga lredäckare. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

erövrad samma år utanför Visby av engelsmännen - som tillfälligt ställt sig på danskarnas
sida - och av dem skänkt till Danmark och där omdöpt till Pommern, samt de av Smith
byggda lika berömda Vita Örn (36) och Svarta Örn (36).

BYGGNADSMETODER VID 1600-TALETS SLUT.
Det anmärktes i föregående band, att det engelska maneret ansågs följas till 1683. Detta
överensstämde nog icke alldeles med verkligheten. Man sade sig visserligen alltjämt bygga efter
engelska principer, men metoden var i själva verket snarare vVachtmeisters med en efter hand
allt egendomligare blandning av holländsk-engelsk-franska ideer. Vi få veta, huru detta maner
såg ut, när vi komma fram till 1720-talet.
Wachtmeister, bliven ~skeppsbyggnadsdiktator» 1679, hade föga lust att rådgöra sig med
kollegiemedlemmarna, amiralerna Hans Clerck och Erik Siöblad. Redan som den rustade flottans överbefälhavare 1678 hade han ondgjort sig över såväl skeppet Carolus XI som fregatten
Stenbock. De voro nästan obrukbara och seglade dåligt, påstod han. Amiralerna genmälde, att
detta var mycket underligt, , emedan de äro byggda efter mycket gott dock engelskt• maner.
Fastän Clerck särskilt erinrade om att han för Wachtmeister flera gånger framhållit, att engelska skepp seglade väl men hade den olägenheten att ligga djupt och vara trånga, och fartygschefen, majoren Anders Hornman, framhöll, att skeppet styrde och lät sig väl regeras, och trodde,
att det skulle bli en god seglare, så vidhöll Wachtmeister, att det var trögt.
Utan att låta sig bekomma, står det i kollegii protokoll för den 22 juli 1679, »har amiral
Wachtmeister berättat hit, det han för övrigt eraktat haver att förändra certen av det nya
skeppet, som här i Kalmar skall uppslås , . Clerck, som icke sällan stod i opposition till Wachtmeister, tillade, att »ehuruväl hans hitsända spant icke haver någon grund i geometrien eller
i arkitekturen, likaväl bekom mäster Robert Turner i befallning att efterfölja hans hitsända
spant i det närmaste•. En skeppsbyggnadshistoriker förefaller det säkerligen något överraskande
att höra, att detta enligt Clerck besynnerliga spant var en konstruktion efter den mångomtalade
franske byggmästaren Blaise. Någon ändring kunde naturligtvis icke utverkas, enär Wachtmeister redan låtit sätta ett skepp på stapeln efter nämnda ritning. Skeppet, som sjösattes
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"Ett fulkomligit skepzwärff"
och

"Ett Skepp som är /'ull taklat med
Segel, slående och löpande Godz"
Kopparstick med förklaringar ur Åke Rdlamb, •Skeps Byggerij
eller Adelig Ofnings Tionde Tom> (Stockholm 1691).

Den tionde tomen i • Adelig 0/ning• , ett slags aldrig fullbordad
encyklopedi i olil,a grenar av nyttigt velande, sdsom aritmetik
och lantmäteri, f orlifikalion, lanll1usl1dllning elc., som av den
lärde Åke Klasson Rdlamb författades, illustrerades med gravyrer och utgavs dren 1690-94, är ägnad skeppsbyggeriet och försedd med fjorton av författaren själv utförda kopparstick, vilka
tillsammans med den förklarande lexlen lämna en ulomordenlligl
god bild av ett örlogsskepp - byggt enligt engelskt maner frdn 1600-talels slut.
Boken är tillägnad amiralgeneralen Hans Wachlmeisler, som
författaren förmodar •lärer icke ogunstigt uplaga all iag för all
maneer ulhi Skepz-Timmerij mäsl har ulwall dhel Engelska•.
Förklaringen härtill är bl. a. den, all författaren i ljugodrsdldern
börjat lära skeppsbyggeri av Francis Sheldon, • l1wilken ull,i
Skepz-Timmerij är en ibland de slörsle Mä81are, ja sd sloor
som han i denne Dag må i Engeland finnas, hwilken och hafwer lwänne Söner under Eders Grefl. Excell: höga hand och
commendo, som widh samma Wärck sin Fader beröm/igen efflerfölga•.
I företalet till läsaren säger Åke Rdlamb bl. a., • all ehuru
Fächlningen beslår af tappert Modh och Siöfahren Försichligheel, lijkwäl försäkrar iagh honom, all han icke kan kalla sig
hell och hdllit en Siö-Soldal, om han icke Byggeriel, Taclage,
Slyrmanskapel och Seglalionen uhr Grunden försldr •, och han
beklagar, all del bland de tusentals •redelige och tappre• officerare, som amiralilelel räknar, sällan finnes mer än en mästare
och ndgra fd officerare, som skeppsbyggeriet med dess tillbehör
försld. Han är medveten om all , Skepp och Krig uhr Boken
all byggia och föhra lärer slätt lyckas•, men för eftervärlden
är Rdlambs märkliga lilla arbete - del första i sill slag på
svenska sprdkel - av utomordenlligl värde; skeppsbyggnadsI,istorikern har i de rdlambska gravyr/ örklaringarna bl. a. en
ovärderlig terminologisk hjälpreda. Dessa förklaringar, som d
mellanläggsbladel till de bägge faksimilen dterges i sin hell1el,
citeras genomgdende i originalets stavning.
På den andra av de bägge faksimilerna är skeppsbyggnadshistoriskt att observera bl. a., all skeppet d fig. 3 liar slagsegel.
Man lägger också märke till det trekantiga läseglet å skeppet
i fig. 4. Pd slorrdn d det stora skeppet ses tvd man i arbete
med ndgon riggdelalj; deras ställning visar, all perler ännu
icke införts.

---

I

"

Q
..

Ett fulkomligit Skepzwärff der uthi wyses alla de stycken, som der pläga förarbetas.
TAFL. 1.

Betecknar ett fulkomligit Skepzwärff der
uthi wijses alla de stycken som der pläga
förarbetas/ sd hwart ting i synnerheet för
sig/ som huru en sldr op store och smd
Krdpparl alt ifrd en lijten Slup till ett atort
Skepp/ och är Kölen tl1et första Stycket
som man uthan Sefra kan kiänna igen.
1. År en Mastpassare bwar effter man tager tiokleken afrunda trää som Master/
Stänger/ Råer/ Sprier/ Åror etc.
2. En BU med sina Knapar och Klitor.
3. Een Bandknif.
4. Ett emne af en Stäng som hafwer Skijfwan under salingen in hugget i samma
Trää sil.som ett Bläck och brukas uthi
Engeland.
6. Een Märs Korg som han synnes på
sijdan.
6. Salningen till en stång.
7. En balf Märs Korg som brukas på sto•
ra Skepp oppå Stängen.
8. En Mers Korg som sees ofwan ifril.n.
9. Hälet der Stången stil.r uti.
10. Der stor Masten står uti emellan hwilka centrum af Mers Korgen är.
11. Läng salning kommer på Längskeps
eller på sidan om Masten.
12. Randgiordarna på Merserna.
13. Ett Åsel Hufwud som synes för ifrån.
14. Ett Åsel Hufwud som synes under ifril.n
med hålet som Masttappen kommer
uthi.
16. En Järn Bögel om Stången pA Åselhufwud.
16. Ett Åselhufwud at see 11.fwan ifrän.
17. Ett Åselhufwud som det sees på ändan.
18. Ett ordinari lijtet Åselhufwud.
19. Ett Åselhufwud af ett helt stycke träd.
20. Ett slut hult eller ett slackot Trä som
slås igenom Stången ofwan på Salningen.
21. Een Stäng som är rätt färdig effter
thet maner som här i Swerige brukas
neder wid hålen med Skifwan ofwan
för Salingen.
22. En kamslil.s under Bil.än på hwardera
sijdan om Masten/ hwar uti stoor Seglet häfftas/ effter thet intet kan biläggias öfwer eller omkring ril.il.n.
23. Bogsprött.
24. Mast.
25. Ett röst till Bowen Blindwant.
26. Sarlingar på Bogspröttet når man will
hafwa dem på en Merskorg.
27. Äselhufwud och Bowen Blindstång.
28. Salingarna på stora Masten som förr
iir bemält vid 11.
29. Kinbakkar under Salingen som giörs
af en Ekeplanka som sättes å ända till
Axlar at bära salingen.
30. Jernringar om Toppen på Masten när
hon har en Eke topp a är Toppen som
går in i Äselhufwud som synes på 14.

45. En ring Bult med splintor och slutringar.
46. Ett Wattepass.
47. En Höfwelbenck.
48. En ringbult med sina hAl at sluta.
49. En Galion med Leyonet effter Hällensk maneer.
50. Galion effter thet Ängelska maneret.
61. Galions Knä som kommer emoot bogen uth med Stammen.
62. Galions Knä synes på Sijdan.
53. Bottn stycken.
54. Top Timmer.
55. Citra.
66. Ett Bottnstycke achter eller för der det
iir skarpt.
67. Clas Jacob en Stång med Jernhaka at
höga Plankor och brukas ll.fwen som 41.
58. En Tång eller Klyfft med J ern Beslagen.
59. En Tång med Kilar op i ändan.
60. En Täng ansatt med sina Kilar på bordet till at höga och brukas på Bil.tar
som bygges på klink maneer.
61. En ordinarie lijten klyfft/ kilar.
62. Et bord eller plancka som skal höflas
wid Höffelbäncken.
63. En Stamhacka af Jern.
64. Ett bool som är uth Lina! och har sin
Krumleck.
CC. DD. EE. FF. Wijsar huru Relingarna
skarffas effter Engelska maneeret på
Galion.
65. En Kar som höflar på kant en bolgång.
66. Foghöfelen.
67. En kran balck på sijdan ti1 at taga up
Ankaret med.
68. Halftimmer achter uti Skeppet.
69. Krokat Trää hwar på en Timmerman
hugger.
70. Förstamen på en Båth som bygges på
Klinck.
71. En Tång som en Kar sätter bolen an
med.
72. En Kar som Water passar gångarna på
både sijdor med Instrument 45.
73. Kiölen aff Båtnen som synes in uti.
74. En Täng fast satt.
75. Är kiädia öfwersatt at twinga gången
til med ett Tog uti en Bom eller handSpik.
76. Een knaap som spijkas twärt öfwer
gångarna at hålla dem rätt.
77. Een Clas Jacob at twinga gängen op
achter till at fil.il. honom skarp.
78. Thes lijke.
79. En Clas Jacop till at wrida gången uth
och synes af Karn.
80. Som drar honom uth med toget.
81. En Planka som basas krokot.
82. En Planka som windas uthi basningen
med Clas Jacob på, som kommer i bogen eller achter.
83. Een Klyfft.
84. Een Kijhl.
85. Ett Brandjern under Plankan.

95. En slam skantad på en kiöl på det
HAllenska maneret at 2 Plankor gå på
hwar sijda om Stammen.
96. Huru en Förstam foges på Kiölen/ och
så på Sijdan.
97. Ändan på Kiölen.
98. Pallar till ett Gångspeel.
!l9. Ett Gängspeel.
100. Speel klåssa hwar pA toget windes.
101. En fog eller häl för en Swalstiert
hwar uti.
102. Sielfwa Swalstierten går och föres
uthi 101 till at winda.
103. Een Förslam på ändan som synes för
ifril.n fogat på Kiölen/ oc wijses på
sijdan anspijkat som 96.
104. Skött Knicktar.
105. Kors stycken öfwer Knlcktarna.
106. En Knickt som går ned pA båda deckerna med hans Skijffa häl och Swalstiertar.
107. Knicktar huru de wijsa sig achter
ifrån.
108. Kors stycken lijka som 105.
109. Een Knickt för stor fallet med 3
Skijffor och stundom en Extraordinarie för Cardelen med sin Swalstiert/ och brukas stundom genom 2
dekker.
110. Knicktar som brukas fram i Backen
gå ifrån öfwersta Dekke op igenom
bakken med skiffan till förmers sköterna/ och i backen för Cardeien.
111. Kors stycke der til.
112. En Knickt på sijdan att see som 106.
på flatan.
113. Twär stycket för betingen.
114. Sielfwa betingarna som går neder igenom dekkerna i rummet med Swalstiertar til war balk.
115. Knäet emoot betingarna som går för
uth kallas Betingknä.
116. Ankartoget som det belägz om Betingen/
117. Kryshult som står bolwart för fokskött och storhals och lijka sådant
för stor skööt.
118. En krampa ti1 at biläggia Tog på med
2 Spikar.
119. Achter stamen och wijsas huru en
Plat Spegel är i hoopsatt.
120. Häckbalken.
121. Häckbalken hwar på understa dekk
ligger.
122. En Balk som en lijten lastport lägges på/ men för en stor lastport måste
han liggia mycket lägre.
123. Ransonhält som planckändarna fästas på.
124. Krampa eller klåssa för Mersskötarna
med 2 Kåp förnaglar och spijkas på
mastena brukas och stundom med en
skijfwa neder/ uti stället för Keepen.
125. Kopfer naglar.
126. Een Kran balck för ett Skepp som
intet har Dekker.

136. Een Domkrafft på flat.
137. Ett Beckhuus af steen murat med 2
pannor uti för Tiera och Beck.
138. 2 Skruffwar af Trää at giöra någon
Krafft med.
139. Styltan som står på modran och
skrufwas up.
140. Ett Roor på sijdan.
141. Ett Roor på kant som synes för i
frän.
142. Rorpin med en Swanhals.
143. Rullen för kullerståcken.
144. Klåssar fogat öfwer Rullen af Kullerståcken neder på Decket.
145. Slagstenar som kommer ur rummet
opunder öfwersta Decket/ som lär beter wijsas på Tafl. H.
146. Ett par Sågar.
147. Ett Kattspår med kepen uti för Kiölswijnet.
148. Kran til at hissa up Timmer på des
backar till arbeta.
149. Såg Bil.ekar.
150. En lös Citra.
151. TopUmmer.
152. Ett Toptimmer wid Cranbalcken.
153. Ett halfft Timmer som kommer långer akter än 68.
154. Ett stycke Timmer som 2 karar rulla
fram.
155. Rullarna.
156. Timmer som tages up uhr en Pråm
med en Kran.
157. Sielfwa Cranen som står på en Hiertståck mitt uti wandrar där på kring
at lägga wärket hwar man will.
158. Sielfwa promen med kar achter uti
och hafwer ett förhåll uti handen till
at föra af timbre!.
159. År en ringa och ordinarie Kran al
sättia Masten uti Skepp/ giort af 5
mastträn till at hissa eller winda med
gångspeel.
160. Dess gina op uti.
161. En kant hacka med lös hacka at kasta kring stora Trl med/ sedan en
Märla igenom bomen serdeles al kantat uti Wanlnet med.
163. Een Koofoot.

Fig. 1.
År en liten Slup eller Speeliackt med achter och förstam sampt alle des spanter.
N:o 1. Achter Stam.
A. Är platten af Spegelen.
2. Är förslamen.
3. År Knä som styrker Slamen och Kölen.
4. Knä emoot achter Stamen.
5. Achtersta Skarp spant.
6. Något Skarpt.
7. Hell flack.
8. Något Skarpt framan.
9. Skarpasta framme.
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31. Roringar eller Vålingar som giörs af
Togwerk at bända Masten.
32. Een flögstång i stellet för Branstång
at sättia Flaggan på.
33. Blåck med Keepar at läggia Masten uti.
34. Een Mastkran.
35. Gijn Bläcket.
36. Lilla Hiulet som löparen eller fallet
går på 6 stora tramphiulet.
37. Mastfisken der Masten är tiockast och
kommer wid understa dekket.
38. Hålen af Masten.
39, En Citra.
40. Een Skeffmal.
41. En Stång med Knap at höga en Plancka
42. En Ledmal.
43. Timmer Kista.
44. Galions relingar på Hållensk maneer.

86. Kar som basar och twingar Plankorna.
87. Ankarstock synes längs effter ankaret
och wijsar huru hon delas af wid ändan och mitt på.
88. Huru en Ankarstock delas af på sijda.
89. Huru Kiölen synnes på ändan uthsplrrat hwar uti Sandbordet ligger och ansättes.
90. Skarfningen af Kiölen som Tapen är
uti.
91. Andra stycket af Kiölen som de samma tapper faller uthi.
92. Kiölen achter hwar på achter Stammen foges.
93. Achter Stammen och falsen som Planckorna liggia uti.
94. En falsk eller löös Stam som sättes till
sedan at giöra Stammen bred.

127. En Käring som brukas achter i Sharpe.
128. Ett Knä som hänger op och nehr
129.
130.

131.
132.

133.
134.
135.

emellan dekkerna med sin keep för
balckwägarna.
Ett ordinarie Knä.
En Planka som bases effter Hållenskt
maner.
Brandbiernen/ som Planckan liggia
på.
En oplanger mal med en ledmal på
ändan som brukes effter Hållensk
maneret at malla timbrena N :o 5 uti
Fig. 9.
En kiädia till at ansättia Plankor
med.
En Kranbalck med stylta som foges
öfwan på en Bock.
En domkrafft på kant.
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las uth med en Stång Circel och wijses af Tafl. A. der spantet är betecknadt.
10. Pålar som slås i Jorden hwar på Kiölen lägges och klämas fast på dem.

Fig. 2.
År ett Skepp hwilket begynnes at resas till
des första Form, såsom det wijses på
Stapelen.
N:o 1. Achter Stamen.
2. Häkkbalck.
3. Häckbalk hwar pi\ nedersta Decket
lägges.
4. Ranson.
5. Bottnstycken.

Ett Skepp sonz är fult taklat med Segel, slående och löpande Godz.
TAFL : L.
Är ett Skepp som är fult taklat med Segel stdnde och löpande God:/ och wijsar
hwar och en lättel. alla theras Nampn.
M a s t e r o c h R å å r.

Fig. 1.
A Messans Mast.

B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
0
P
Q
R
S

Messans Spri.
Krijs Stången.
Krijs Råån.
Breed Rå.ån.
Messans mers.
Åselhufwud.
Salning.
Stor Masten.
Stor Råån.
Merssen.
Stor stången.
Stor Messeråån.
Store Bramstången.
Store Bramråån
Fåck Masten.
Fåck råån.
Store Stången.

T Förr Merssråån.
u Förr Bramstången.
X Förr Bram
Råån.
Y Båfwe blinde
Stånge.
Z Båfwen blinde
Råån.
AA Store blinde
Råån.
BB Racker med
Slädan och
Kloot.
CC Campan .
DD Läseegels
Gijker.
EE Hamborgen.

T a k e 1 w ä r c k.

1.
2.
3.
4.
5.
9.
7.
8.

Messans staget.
Krijs staget.
Stor staget.
Stor stång
Kragen.
Stora stång
staget.
Stora bram
stång staget.
FIi.ek staget.
Före Stångz
staget.

9. Före bram
stång staget.
10. Båfwen blind
bakslag.
11. Messans Want.
12. Krijs Wantet.
13. Store Want.
14. Store stång
want.
15. store bramstångz want.
16. Fock Want.

17. Förestångz

Want.
18. Före bram
stångz want.
19. Båfwen blind
stångz Want.
20. Barduner eller
bakstag.

21. Wäflingar.
22. Puttingar under Merssen.
23. Råhästar.
24. Jernpottingar
till Jungfrurna.
25. Talior.

L ö p a n d e G o d z.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
29.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Messans Repet.
Messan Skiöten
Racke Tråss.
Racke tallia.
Messans Gygtougen.
Messans Toplänt.
Hals Tallinn.
Kråkfötter.
Krysbrassar.
Bred Råbrassar.
Krys Skootlijner.
Krys Boulijner.
Krys Topliinter.
Store Skiöten.
Store Smitan.
Store Brnsser
med Skenklingar.
Store Boulijner.
Store Toppliinter.
Store Bukgiordingar.
Store sprutaglet.
Bouglijn sprutor.
Mantelen.

48. Takellöparen.

49. Gijg togh.
50. Store Mers
Skiöten.
51. Store Mers
Brassan.
52. Store mers
boulijner.
53. Store mers
gijgtaglet.
54. Skiöth.
55. Fåck Löparen.
56. Fåck Skiöten.
57. Fåck smitar.
58. Spruttaglen.
69. Fåck Boulijner.
60. Fåck Topplänter.
61. Fock Brasser.
62. Brass Skiänklingar.
63. Före Merss
Brassen.
64. Före Mers
Bouglijner.
65. Före Merss
Topplänter.
66. Före Merss
Skiöten.

Store Bramsegels 67. Brassar.
•
•
68. Bouglijner.
69. Skiöten.
70. Topplenter.
Före Bramsegels 71. Brassar.
72. Bouglijner.
73. Skiöt.
74. Topplänter.
Store Blinde
76. Fallet.
76. Brassar.
•
77. Skiöten.
78. Skiäncklingar.
80. Spanske Topplänter.
Bowen Blinde
81. Skiöten.
•
•
82. Gijgtaglen.
•
83. Topplänter .
•
84. Brassor.
85. Carnat med Mantel.
86. Amats löparen.
87. Giäcken Giösen.
F 1 agg o r.
88. Campan Flaggan.

[Till följande bokstavsbeteckningar i fig.
1 dterfinnas ej ndgra förklaringar i Rdlambs egen text. De dsyfta emellertid:
ff
Vaterblinda (under bogsprötet) .
gg Stormiirssegel.
hh Förmärssegel.
ii
Kryssegel (kryssmärssegel) .
kk Bovenblinda.
Il
Förbramsegel.
mm Storbramsegel.
oo Storöverledsegel.
pp Storsegel.
qq Focksegel (fock ).
rr Mesansegel].
Fig. 2.
N:o 1. 2. 3. Bukgiordingar till Merseglet
som stundom brukas.
4. Bukgiordingar ti1 Fåckan.
5. 6. Bukgiordingar ti1 Blindan.
7. Rulingen [vuling = surrning} om Bogsprötet neder i Galion.

89. Store Stång Flaggan.

90. Flögen.
91. Landterna.
92. Ett maner som brukas på Ostinde fa.
rare uthi Ångeland för Bukgårdingarna al dragas op fram på Bakken.
93. Fall för stor Stång Fåkkan.
94. Ledtog med Knaper at gå på Bogsprötet.
95. Kranbalken.
96. Kran Balk.
97. Krijs Hult.
98. Ett halftt Blåck på Pustbäncken med
en Skifwa uti för fallet till Krantalian.
99. Skiffworna för Fåckskot och blindskot.
100. Halsknopar.
101. 102. Bomarna till Leseglen.

Fig. 3.
N:o 1. Store Stångz Stagfocka.
2. Store stång Fåcka.
3. Förestång stagfåcka.
4. Messans stagfåcka.

Fig. 4.
1. Lcsegel som wijsa sig uti Fig. 1 beskrifvit med en Blind Linea.
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Till vilket år denna unika oljemålning, som antages föreställa Konung Karl, amiralgeneralen Wachtmeisters flaggskepp (märk amiralsvimpeln på stortoppen) under
landstigningen vid Humlebrek 1700, då konungen var ombord, samt under sjötågen 1711 och 1712, hänför sig, är inte känt. Dd det magnifika, detaljrika skeppsporträttet (vars akterspegels ornamentering dock tyvärr inte överensstämmer med dokumentariska uppgifter om skeppet Konung Karl) har gösstake i stället för bovenblindemast, som skeppet (sjösatt 1694) ursprungligen hade, och dd porträttet visar en sannolikt senare tillkommen fal/repstrappa, torde det ha tillkommit någon gång
efter den stora reparation 1724, när Konung Karl som första skepp intogs i Lindlwlmens docka. - Den vackra tavlan, som visar skeppets akterspegel, styrbordssida
och förskepp och med sina minutiöst utförda detaljer lämnar värdefulla upplysningar om tidens skepp såväl med avseende på skrov och utrustning som rigg, utsmyckning, färger m. m ., är osignerad. Jfr bilden på sid. 487 i bd 1 - möjligen är samme konstnär de bägge målningarnas mästare. l'arvschefsbostället, Karlskrona.

En stridsfartygslyp, som anses l1ärstamma f rdn Frankrike och - med ett fdtal exemplar
var företrädd även
i svenska flottan (där den vid slutet av 1700-talet ersattes med den s. k. kanonslupen) var bombkitsen, ett mörsarefartyg, vars konstruktion visas pd denna svenska ritning frdn omkring 1700. Med l1änsyn till riggen, storoch mesanmast, är den egentligen av vanlig, samtida liukerttyp. Huvudbestyckningen var en eller två mörsare
av upp till 80-pundigtals storlek, för vilkas lavettage ett som synes extra kraftigt konstruktivt underlag vw·
er/ orderligt, samt ett mindre antal nickhalwr. - Orlogsvarvets museum, Karlskrona.

Den snabbseglande och snabbmanövrerade fregatten var under stora nordiska kriget en mycket använd fartygstyp. Den mest berömda var 30-kanonfregatten Vita Orn, som byggdes av William Smith och sjösattes i Karlskrona den 5 oktober 1711. Den var en utomordentlig seglare, kanske den snabbaste i Ostersjön pd sin tid, och
sjösäker - • i hårt väder och sd länge l1on har riggen i behåll, ligger hon som en bred flundra i sjiin • , betygade
en gdng en svensk sjöman. Vita Orn erövrades av danskarna vid Femern den 24 april 1715, och övertogs för en
lid av Peter Tordenskjold. Sedermera brukad som vaktslcepp än i Stora Bält, än vid Helsingör, avfördes den
1751 från den aktiva skeppslistan och efterträddes av en ny Hvide Orn byggd 1i5.~. Av detaljer lägr,cr man märke
till att en del av kanonportarna äro av ny typ, s. k. halvportar, i tvä dörrliknande bälfter. - Samtida dansk ritning.

1680, var det redan nämnda Drottning Ulrika Eleonora, och sades väl sedan vara ett gott skepp,
I
men någon efterföljare fick det icke.
För vinnande av enhetlighet befallde konungen i augusti 1683, att vissa bestick skulle upp göras, efter vilka skeppen »hädanefter> skulle byggas. Åt byggmästaren Roth uppdrogs, som

redan anmärkts, att inkomma med bestick för tre olika certer, brukade i sista kriget. I när-

38

Ritning till ett s. k. blockhus, utförd au Charles Sheldon 1703. B/ockhuset, uilket kan betraktas som ett flytande
fort , skulle föra 12 18-pundiga kanoner och 10 nickhakar. I Dorpat byggdes nämnda dr ett mindre sådant, Karlskrona, att brukas mot ryssarna uic/ striclernu i sjön Peipus. I Sverige byggdes några stycken sedermera uid skilda
tillfällen. - Riksarkivet.

De främmande namnen pd de bägge au Charles Sheldon konstruerade fr egatt erna /1/erim och Jaramas, den senare
bygge/ 171G i Västervik au konstruktörens son Jakob och på sin lie/ hållen för all vara udr bästa seglare, äro turkiska och skola tillsammans betyda: • Nu kommer jag på stunden•, d. u. s. strax. Dessa namn fastställdes au Karl
XII kort före avresan från Bender och uoro, för alt citera Gilbert Sheldon, ett uttryck för konungens • föresats
al med lhes återkomst snart hugna sitt Rike• . Samme sagesman berättar (i ett på Kungliga biblioteket förvarat
memori<ll till Gustav /Il) att de ouan återgivna ritningarna, au ui/ka den vänstra skulle föreställa Jaramas och
cll'n högra Illerim, tecknats i Turkiet au • Hans Kongl. Maij:tt med egen hög Hand • . Ndgra andra beuis för det
kungliga ursprunget till detta blygsamma bidrag till den svenska skeppsbyggnadshistorien äger man tyuärr inte.
Kungliga biblioteket.

Damka fregatten Pommern - ex svenska Illerim (Ilderim; 140 fot mellan stävarna; 34 kanoner), omändrad till
dansk kungajakt, sedan elen au engelsmännen - som utan att vara i krig tillfälligt ställt sig på Danmarks sida
- erövrats samma dr elen byggdes färdig (1717) och au dessa överlämnats till danskarna. Fregatten upplwnns
den 17 juni i närh eten au Rarlsöarna cw fyra engelska fregatter, sedan dess stor- och bramstång skörats. Efter
en kort m en skarp fäktning måste befälhavaren, kommendören Rar/ Gustav Ulrich, ge sig - men blott därför
att slyrinrätlninyen skjutits sönder. - Teckningen är en kopia au Cl1r. Mölsted efter ett samtida original. Söfartsmuseet, Kronborg.

varo av amiralerna Clerck och Siöblad granskades besticken för ett gemensamt betänkande till
konungen. Vid denna granskning ansågs bl. a. ett djupgående av 21 ¼ fot vara för mycket för
ett 164 fot långt skepp: •ett sådant skepp kan icke tjäna här i Kalmar sund för grundens skull•,
varemot Roth invände, att skulle man göra botten bredare, >så fölle väl skeppet icke så djupt

men Hirer då icke så väl segla , , tilläggande, att , där man vill hava goda beseglnde skepp, så
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Den vänstra av dessa bilder skall föreställa den svenska • jakten • Gäddan. Ursprungligen var den 90-kanonskeppet Enighetens äsping (största skeppsbåten). I någon mån ändrad samt bestyckad med fyra artilleripjäser och
döpt till Gäddan sändes den samtidigt med brigantinen Astrild (1i01 ) till Ladoga för alt brukas mot ryssarna.
I striden vid Nyens skans den 8 maj 1703 föll den i ryska händer. - Till l1öger brigantinen Astrild, som byggdes i /(arlskrona 1699 av Charles Sheldon för sin egen och amiralitetskaptenen Peter Pleijs räkning. I juli 1701
inköpt av amiralitetet, omändrades den till örlog och bestyckades med nio kanoner. I strid med ryssarna vid
Nyens skans i Ladoga samtidigt med Gäddan (jfr det nedan i kapitlet om sjötågen å sid. 127 återgivna ryska
kopparsticket, skildrande denna strid) sprang den av obekant orsak i luften; här återges emellertid bägge med
den svenska flaggan struken och den ryska hissad på flaggspelet. - Samtida ryska I.:opparstick av okänd konstnär .

De tillvaratagna och nöjaktigt identifierade arkeologiska fynden från förlorade eller sänkta äldre svenska örlogsskepp ära mycket få. Det antas, med hjälp av bl. a. gamla sänkningskartor, alt den skeppssida, varav ett parti
i sektion återges på fotot längst till höger och i uppmätning (måtten i svenska tum) i mitten, härstammar från
ett av de bägge skepp, som burit namnet Karl XI och på sin tid sänkts som utfyllnad vid kajbyggen å Rarlskrona örlogsvarv. Såväl denna fartygssida som kö/partiet (till vänster) från aldern av ett annat ungefär samtida
skepp ära av ek; själva kölen har förut storleken c:a 50 X 42 cm. Dessa rester ge endast ett svagt begrepp om
dimensionerna på våra skepp under ifrågavarande tid. - Orlogsvarvet, Karlskrona.

måste de därefter vara byggda och icke som pråmar». Wachtmeister begärde få veta Clercks
och Siöblads mening, men yttrade själv först, att »som det förnämligaste av en örlogsflotta är,
att den består av goda seglare», fann han för sin del »alldeles orådligt att gå ifrån de förra besticken och låta göra dem till pråmar och lata seglare, icke heller finnandes skäligt att förändra

besticken av de största skeppen för en hamns skull». Clerck, som därnäst yttrade sig, anmälde
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Ändamålet med en l,rännare var alt elen skulle, drivande ned mot ett fientligt skepp, antända detta. Till brännare
utvaldes ett gammalt fartyg, ett utrangerat skepp, fregatt eller lastdragare (ibland inköptes lämpliga fartyg), vilka
underkastades vissa omändringsarbeten inne i skrovet under däck. Sdlunda anlades ldng- och tvärrännor c:a 12 cm.
i fyrkant. Frdn dessa rännor ledde andra sådana till pumparna, luckorna i däck och kanonportarna. Dessa rännor, avsedda att fyllas med krut m. m., försdgos med hack eller räfflar för att krutet skulle ligga kvar. I farty •
get stuvades vidare i alla vinklar och vrdr allehanda brännbara ämnen, sdsom torr ljung, doppad i tjära, kasserade tjärkvastar, beckade h almkransar, näver och furuv ed. Rännorna liksom skeppet i övrigt var rikt tjärat. Fartygets rigg och tackling bibehölls i största utsträckning i ursprungligt skick, men rårna försdgos med råhakar
(jfr t. ex. bd 1, s. 129). I regeln var det endast på dessa man på visst avstånd kunde känna igen en brännare.
Brännaren så att säga laddades huvudsakligen i pumparna, i vilka det östes en särskild s. k. pumpsats, bestående av bl. a. krut, sågspån och krossat kol. Sedan denna sats, förvarad i särskilda , brandkärl> av gjutjärn,
vcil ansatts i pumpen, anbringades ovanpå satsen bl. a. en s. k. brandkula, fylld med en brandsats, varefter pum•

pen täpptes till. Frdn sidorna av pumparna leddes genom hål stubiner, doppade i mjölkrut oc/z franskt brännvin, till löpareldrännornc,, som ovannämnda rännor kallades. Rännorna voro i hela sin längd genomdragna med
stubiner och luntor samt övertäckta med bräder. • Löpareelden • var sammansatt av mjölkrut, salpeter, svavel
oc/z harts i vissa proportioner. För att sätta eld på denna flytande helvetesmaskin brukades särskilda antändningsrör. När allt var färdigt, tilltäpptes fartyget omsorgsfullt utom där folket skulle taga sig ut. Det fanns nämligen besättning ombord för fartygets manövrering ända inpå fienden. Dess bostad var i 1·egeln midskepps i ett
avplankat rum. Här förvarndes jämväl provianten. När fc,rtuget befann sig så nära fienden, alt ombordläggning
suntes säker, kastade sig besättningen hals över huvud ned i den medförda skeppsbåten. - Bilderna på denna
sida visa en modell av den till brännare 1676 apterade fregatten Postiljon (byggd i Göteborg 1662-(]3). Å bilden
rfoer.~t ser man i akterskeppet en upphuggen extra port - det var genom elen, som besättningen i sista .~tund
lcimnade det cmtända fartuget. Å däck.~interiören i mitten ses bmnclluckorna och de i dessa upp.~tickcmde tändrtiren. l'd bilden underst är modellens däck avluft och sustemet IIV rännor och antämlningsrtir frilagt. Sjtihistoriskr, m1rneet, Stockholm. (Den ovrm ltimnmle beskrivningen 11V en hrännr,re hänför .~ig till tiden omkring år 1700.)

fi.
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en motsatt mening, hållande det för bäst, om de största skeppen fingo större bottenbredd och
sålunda kunde gå in i Sveriges alla hamnar. Högst 19 ½ - 20 fot ansåg han vara lagom för de
största skeppen, de mindre kunde förbliva som förr. Ungefär samma åsikt hade Siöblad, som betänkligt nog dock tillade, att , när ett amiralsskepp seglar så väl som den lataste seglaren i flottan,
så seglar hon väl nog , . Emellertid översändes till konungen ett bestick, lämpat efter hamnarna.
Konungen blev icke nöjd med betänkandet utan infordrade bestick, underskrivna av alla
amiralerna, »på det man må få se, om alla varit eniga,, samt föreskrev, att byggnaderna »böra
lämpas efter våra hamnar och inlopp». Wachtmeister fick alltså en ur vår synpunkt oförtjänt
bakläxa. I augusti 1684 sammanträdde åter de tre amiralerna tillsammans med Roth för att
överlägga om dimensionerna och stannade vid följande mått:
Mått
Längd ........... ... ... . .. . ...... .. ... . ... . .. , ..
Bredd inom bordläggningen . .. ...... .... .... ... .
Bottenbredd .. ... . .... . . .. .. .. ..... ..... . .. .... .
Djup i rummet (+ c :a ¾fot = praktiskt taget djup gående!) ... . .. .. .... . ... . . . .. . . . . .. . . . ... . . . .

1:a cert

2:a cert

3:e cert

164 fot
42

150 fot
38
25 11~

130 fot
33
22

28
19

18

16

Hur våra skepp till skroven utformades den närmaste tiden och intill mitten av 1690-talet
är i detalj obekant. Man vet blott, att skeppen skulle byggas till defension »ju svårare, ju bättre»,
att spantet a la Blaise kasserades och att man hädanefter (1696) skulle upphöra med att bygga
skarpa skepp och i stället så bygga, att de »bliva mycket styvare och icke så djupt gående som
de förra , . Man hade sålunda gått cirkeln runt och kommit tillbaka till , pråmarna , . Det sista
skeppet, byggt under denna experimentperiod, var Enigheten, sjösatt i juni 1696, närmast följt
av det mindre Skåne och det än mindre Wrede, byggda efter de nya principerna och sjösatta
1697. Medan Skåne på 1700-talet ansågs vara ett av flottans bästa skepp, så hade \Vrede namn
om sig att vara dåligt. Det blev heller icke gammalt. Redan 1711 förliste det.
DET GAMLA BYGGNADSMANERET UTDÖMES.
Det har sagts, att man sedan 1680-talet byggde mer eller mindre efter engelska principer.
Att detta var en villfarelse, synes framgå av överamiralen greve Klas Sparres kritik på 1720talet av våra skepp. I skrivelse till kollegium klandrade han nämligen dessa för att vara mycket
tillhopadragna upptill, så att vanten stå illa. När man jämför med engelsmännens skepp, säger
han, finner man skillnaden vara alltför stor, vilket bl. a. visar sig däri, att de engelska kunna i
hårt väder föra sina bramsegel längre än vi våra märssegel.
Beträffande själva skroven och inredningen föreskrev Sparre en hel del nyheter. Sålunda
skulle t. ex. balkarna läggas på det sättet, att däcket blev mera plant »och icke så runt som på
Prins [(arl Fredrik (hans eget flaggskepp) och alla de andra nya skeppen, så att man, när det
blåser något, blott med möda kan gå eller stå på den sida, som är i lä». Vidare förbjöd han
de höga hackborden, varmed »vi spöka ut våra skepp utan nytta , . Galjonerna voro vanskap-

PLANSCH A MOT ST AENDE SIDA . Hur del kunde se ut i taket i en chefskajuta kan studeras i den bevarade,
samtida modell i /(arlskrona örlogsvarvs museum, som bär Enighetens namn och torde föreställa Charles
Sheldons tredäckade 94-kanonskepp frdn 1696 med delta namn; det omdöptes 1732 efter en omfattande reparation till Konung Fredrik och kasserades 1780. Kajutans tak är i modellen mdlut så som planschen visar - i
väl avstämda färger och med motiv av dekorativa akantusrankor. Även elen undre kajutan är i modellen dekorerad pd liknande sätt. - Efter akvarellkopia.
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Målningen å kajuttaket i modellen · av skeppet Enigheten. Akvarell.
Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Sedan gammalt var lejonet en vanlig galjonsfigur. Tvd krönta varianter av denna modets och slagkraften.~ symbol kunna studeras pd de samtida modellerna av Prinscs.mn Ulrika Eleonora (sjösatt 1690 med namnet Victoria;
bilden till höger) och det i Kalmar av Gunnar Rolh 1682 byggda Prins Karl (bilden till vänster), i vars förskepp
man dessutom observerar ett par med mdlade balustrader försedda, balkongliknande utbyggnader och ett grovmaskigt nät, vars ändamdl torde ha varit att utgöra ett skydd mol att falla överbord särskilt i hdrt väder.

Iigt långa, vilket icke brukades på annat håll. Av särskilt intresse är fallrepstrappan. Sådan
fanns väl förut, men nu vill Sparre ha en på varje sida »med ingång genom en port på andra
däcket.>

»Den långa trappan på Prins Karl Fredrik>, fortsätter han misslynt, »var sålunda

orsaken till att Hans Majestät icke kom in i mitt skepp, då han i september besökte flottan. »
Slutet på kritiken mynnade ut i befallning, att Drottning Ulrika Eleonora skulle byggas efter
det engelska skeppet Dorsetshire, flaggskepp för konteramiral Hobson, underbefälhavare i den
med den svenska flottan samverkande engelska sjöstyrkan mot Ryssland.
Om än amiralitetskollegium var ansvarigt för byggnaderna, så träffade Sparres anmärkningar naturligtvis byggmästaren Charles Sheldon, som besvarade dem. Motivet till de »runda»
(buktiga) däcken framhöll han vara erfarenheten, att de »räta» däcken ruttnade inom

~

år, varför de runda infördes för omkring 20 år sedan med Wachtmeisters gillande, men att
rundningen något minskats i senare tider.

Visserligen torde de vara något obekväma i lä,

medgav Sheldon, men så mycket bättre i lovart. Att bukten -

icke större än 5- 7 tum

skulle vara hindersam för kanonernas inhalande, trodde han icke.

INREDNINGEN I SKEPPEN, MÅLNING OCH UTSTYRSEL M. M.
Då det utan illustrationer -

praktiskt taget inga sådana äro kända -

är omöjligt att göra

sig en någorlunda levande bild av fartygens inre utseende m. m., skulle konsekvensen bliva
den, att alls icke befatta oss med ämnet. Emellertid är i alla fall en beskrivning av vissa hit
hörande detaljer så pass intressant även för andra än museimannen och specialisten, att den
är värd utrymmet.
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Vid beskrivningen börja vi med amiralsskeppel Svaige, sjösalt 168,1. Del hade två
kajutor. Den lilla, från vilken man kom in i
matsalen genom tvenne dörrar och ut på däck
genom två andra, var målad ljusgrå och hade
på vardera sidan ett galleri tåckt med koppar.
Gallerierna, vart och ell med tre fönster, voro
avskilda från kajutan med en dörr. I kajutan
stod en spis med bildverk, en utskuren ståndsäng, »något förgylld ». Av möblemanget i övrigt må nämnas ett dussin stolar, klädda , med
amiralitetets eget skinn •, d. v. s. ryssläder,
samt två länstolar av ek, klädda med rött
kläde. Bordet med sin snidade fot och förgyllningar var överdraget också med ryssläder. Dagsljuset insläpptes genom fem fönster,
varav ett var ovalt men de andra »runda ovantill». Två av fönstren voro försedda med järngaller. Matsalen fick sitt ljus genom nio fönster,
tre ovala och resten fyrkantiga.
Stora kajutan, som var avdelad i fem >kam En ovanlig och cnastdcndc praktfull, säkerligen förgylld
galjonsfigur - /{arl XI till häst - var enligt den okände
mästaren till mdlningen ovan sid. 37 skeppet Ronung Karl
prytt med. Bilden är en detalj ur mdlningen.

rar», erhöll sitt ljus genom 36 fönster. Av bohaget kunna nämnas tre fasta sängar, två >lösa
ståndkojer» och fyra »fällebord • samt nakterhuset. I hytterna, t. ex. »kommendörens , , d.v.s.

chefens, fanns en säng av ek med svarvade stolpar, två >kistebänkar , , den ena med, den andra
utan lås samt ett >fällebord , och två skåp. Ljus kom in genom åtta fönster. Såväl för den lilla
kajutan som för »kaptenshytterna» omtalas jämväl en »kur» för okänt ändamål. Denna hade
åtta fönster samt var överdragen med koppar. För fönstren brukades i allmänhet gardiner
av silke.
Då en oriktig uppfattning ofta gjort sig gällande om galleriernas ändamål »i äldre tider» ,
bör i detta sammanhang nämnas, att de icke voro avsedda som prydnader utan för att från
dem kunna avslå äntringar antingen med hjälp av där befintliga kanoner eller med handgranater. Att gallerierna sedan utsmyckades är en annan sak.
I förbigående må anmärkas, att vid seklets början voro toaletterna belägna i gallerierna,
åtminstone i tredäckarna. Att denna anordning var till allmän otrevnad, låter Sparre oss veta.
Han befallde 1720 bl. a., att det för ut i skeppen skulle göras toaletter för officerarna och
utanför deras för manskapet att på det sättet bli kvitt »de illaluktande rännor, som vi bruka
bakom själva lejonet». Dessa rännor »gå utur hytterna till understa däcket, varigenom inträder en sådan stank i skeppet, att ingen kan trivas i kajutan för ond lukt, vilken i den heta
tiden orsakar sjukdom och annan olägenhet».
Ett exempel på målning torde också böra ges. Vi välja därvid fregatten Jaramas (på
1720-talet). Kajutan och en hytt voro sålunda målade »utan och innan» med ljusgrå »pärlefärg», medan själva skrovet var målat »med gult, blått och svart». Skansen och relingarna
voro däremot rödmålade. Ar 1716 hade det emellertid förordnats, att alla · skepp som där-
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Pd den cl sidan 37 dtergivna oljemdlningcn av det förmodade 100-lmnonskeppet Konung Karl har akterspegeln
ovanstdende utseende (bilden till höger). Det överensstämmer som synes mycket nära med en i National musei
Tessinsamling befintlig ritning (till vänster) med • förslag till kungligt svenskt skepp • . Bindel är sannolikt beställt
hos den store franske konstnären Jean Berain, som genom sin vän och uppdragsgivare Nikodemus Tessin d. !J.
betytt sd mycket även för svenskt konsthantverk och svensk dekorativ konst. Enda olikheten de bägge bilderna
emellan är, att den pd teckningen befintliga, av tvd krönta lejon flankerade krönta skölden pd mdlningen ersatts
med en mindre sköld pd vardera sidan av den krönta kampanlantcrnan. Konung Karl.~ aktcrspegclsutsmyckning
var ett verk av bildhuggarmästaren H. Schiitts och arkitekten Abraham (Winandts) Svansköld, Tcssins styvson.

efter byggdes icke skulle tjäras utan rödfärgas inombords under och över däcken >att därmed undvika skrapning, och att kanonportarna skulle strykas röda dock utan krona eller
namn>. Flaggspelet samt dess knap liksom flög- och vimpelknaparna voro gula. Skeppet Skåne
t. ex. hade 1710 tjärats helt utombords. Detta bruk var emellertid betingat av kriget och övergavs efter hand. En andra uppgift om målning kan lämnas för skeppet Sparre (1726), vilket
måste ha sett grant ut i solljuset. Galjonen med dess bildsniderier voro gulmålade, medan brädgången »akter och för> var svart och >målad med gul armateur>. Hur dessa färger voro fördelade förefaller det svårt att göra sig någon föreställning om. Relingen åter var blåmålad med
»gul silikij», och med samma färger voro gallerierna bestmkna. Akterspegeln och hackbrädet
var målat med gult, blått och rött. Slutligen kan nämnas, att skansen med dithörande trappor
liksom backen för ut voro målade vita.
Beträffande akterspeglarnas utseende på 1730-40-talet lämnas här efter Gilbert Sheldon en
beskrivning av skeppet Finlands spegel. Han hänvisar visserligen till en teckning, som icke anträffats, men även den förutan kan man göra sig en ganska god föreställning om det av allt att
döma mycket påkostade snideriet. På hackbrädel ~tår, uppgiver Sheldon, midskepps Sveriges
riksvapen med hessiska vapnet uthugget mitt i och med sina färger målat. På vardera sidan
om vapnet står en björn, som med bägge framtassarna håller vapnet, medan han med ena baktassen trampar på en kanon. Om styrbord bredvid lejonet (dess exakta ställe uppger Sheldon
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icke) sitter Frihetens bild hållande i högra handen en spira med krans, medan den vänstra
handen vilar på en björn, som sitter mellan hennes knän. Därefter omtalar Sheldon »en liten
bild, som blåser en trumpet och i ena handen håller en palmkvist (i hörnposten), är tapperhets och trohets bild, som i sin vänstra hand håller ett svärd och med den högra stöder sig
mot en pelare, som står uppå en skylt, vari är uthugget Norra Finlands vapen, som är
en björn i två fält med ett svärd i ena armen och har en stjärna framför och en bakom sig , .
Här föreligger någon oklarhet, då han talar om •hörnpost •, som borde antyda, att bilden
stod i hackbrädets ena hörn, vilket dock icke kan ha varit fallet. Sniderierna skulle nämligen
då varit osymmetriska. Det heter nämligen i fortsättningen, att ovannämnda pelare , stod. på en
skylt> med Norra Finlands vapen och att under detta åter var en skylt uthuggen med Tavastlands vapen, »som är en lekatt med tre stjärnor över sig ». Om babord i hackbrädet , ligger
Herkules bild i en björnhud och med klubba i handen >. Med hänvisning till en siffra i sin
teckning uppger Sheldon, att motsvarande bild föreställer »Factum laudabile eller berömliga
verk och gärningar». Figuren >är med strålar om huvudet och håller ett spjut i högra handen, varmed en orms huvud genomstinges, i andra handen håller den en öppen bok. > Med ena
foten (den vänstra) står figuren på en dödskalle, och under denna bild är åter en skylt, vari
är Stora Finlands vapen uthugget, vilket är ett lejon med svärd i vardera framtassen. Omkring
lejonet är fältet •lastat» med rosor. En annan siffra hänvisar till en skylt med Södra Finlands
vapen, en med två flaggor genomstucken hjälm och ovanpå denna en krona. Hela bildverket
var förgyllt. Galjonen, prydd med ett lejon, var däremot gulmålad.
Om bildsnideriets kvalite i längden försämrats eller icke lämnas därhän, men är amiral
Sparres kritik på 1720-talet träffande, så var det just inga mästerverk, som bildhuggarna åstadkomma. Sparre skrev om ett så förnämligt skepp som Drottning Ulrika Eleonora, att lejonet i
galjonen skall >vara fint och icke med pouker och tutoner (tritoner?) så tjockt och vanskapat,
som hos oss brukas >, därvid framhållande, att bildverket på engelska skepp i regeln är mycket
välgjort »och ändock utan någon särdeles omkostnad, som svarar mot deras nytta och vackra
anseende (utseende)• . För att förbättra denna detalj fick bildhuggaren Jakob Waldau befallning
att bese sniderierna i de engelska skeppen och »därav taga rättelse, när han några bildverk kommer att förfärdiga>.
ARTILLERI OCH HANDVAPEN.
Beträffande skeppens bestyckning, kanonernas konstruktion etc., ävensom den personliga
beväpningen hänvisas till framställningen i nästa period.
SKEPPSBYGGMÄSTARE.

Gunnar Roth. Om Roths härkomst och tidigare levnadsöden känner man blott, att han
var svensk till börden samt en längre tid varit slav i Algeriet och där »icke utan största bePLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Ett vackert prov pd en fartygsutsmyckning i snideri, förgyllning och färger
frdn 1600-talets slutskede är bevarat d den i ndgra detaljer mindre noggranna modell i Statens sjökrigshistoriska
samlingar, som pd akterspegeln bär namnet Prins Karl, varm.ed torde avses det skepp med detta namn, som skeppsbyggmästaren Gunnar Roth byggde i Kalmar 1682 (se bilderna pd sidorna 35 och 45); skulle sd vara fallet
torde modellen vara den, som prins Karl (Karl XII) erhöll i gdva 1689 av amiralgeneralen Hans Wachtmeister och
prinsen i egenhändig skrivelse tackat honom för. Anmärkningsvärda äro de stora glasfönstren i spegeln och gallerierna; det krönta och av lejon hållna riksvapnet och namnet äro förgyllda. Praktfull måste anblicken ha varit
av dessa örlogsskepp. på vilkas utsmyckning stora kostnader och till buds stdende konstskicklighet nedlades även
i tider, då ocksd sjövapnet hade att kämpa en hdrd kamp mot bristen pd medel. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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Skeppet Nordstjärnan (se 1ilningen vid sidan 34), som erövrades av danskarna 1715, liade ännu efter den 17.rn
- 47 företagna ombyggnaden i det väsentliga kvar sin ursprungliga ornamentering. De här dtergivna tre danska
ritningarna från 1747 skulle alltsd dtminstone i stora drag visa, hur galjonen, akterspegeln och gallerierna på det
sheldonska skeppet från 1i02 voro dekorerade. - Privat ägo, Danmark.

svär lärt hantverket samt berömligare förfarenhet än de andra sig förvärvat haver>. När han
första gången nämnes, är han kofferdiskeppsbyggmästare i Göteborg och som sådan hade han
fått uppmärksamheten riktad på sig, särskilt sedan han 1667 hade byggt ett skepp åt guvernören därstädes, greve Per Sparre. Ryktet om detta skepp nådde amiralitetskollegium, som i
brev till byggmästare Turner i Göteborg frågade, om han hade sett skeppet, vartill denne svarade jakande och att det vore mycket väl byggt. Kollegium uppmanade då sin byggningsskrivare i Göteborg Berge Hammar att ,oförmärkt tala med honom och utleta, om han icke
skulle vilja hava lust att giva sig i amiralitetets tjänst,. Men det ville icke Roth. Han lät
emellertid till sist övertala sig, antog den erbjudna befattningen 1668 och kom till Bodekulla
(Karlshamn) den 30 maj, där han omsider efterträdde gamle Day (se bd 1, sid. 282).
När Bodekulla nedlades 1676, flyttades Roth till Kalmar, där han i en följd byggde sina
vackraste skapelser, jaktskeppen Kastor, Pollux och Farna, alla om ungefär 16 kanoner. De
båda första voro >skarpt byggda och makalösa seglare> liksom Farna, det sistnämnda av allt
att döma det bästa av dem. När det sjösattes, överraskade Wachtmeister Roth med att överlämna en praktfull silverkanna på nära 1 ½ kilogram, en händelse till vilken ingen motsvarighet har kunnat upptäckas i vår sjöhistoria. När Farna 1680 var i Stockholm, ville konungen
se jaktskeppet, varför det beordrades in ,i Mätaren,, måhända till Kungsör.
Hoth lär nog haft sin lyckligaste tid som kofferdibyggmästare. Den lilla och oregelbundet
utfallande lönen i kronans tjänst samt det ständiga indragandet av byggnadsplatser med åtföljande lurande arbetslöshet gjorde honom bitter.
År 1681 erinrade Rooth om konungens löfte i Kalmar samma år att erhålla lika lön och
diskretion som Turner och att han ingenting ännu sett därav. Samtidigt påpekade han, att
medan Turner hade byggt blott fyra skepp, så hade han byggt åtta, varpå han fortsätter i
sin klagoskrift: >Gud skall veta, att jag haver en trägen och besvärlig tjänst, så att jag snart
sagt begynner ledsna vid världen, isynnerhet när mig förekommer det stora skämt (!) jag haver, som icke åtnjuter så gott som en främling,, och önskade sig aldrig hava kommit till Sverige.
Emellertid var det först 1684, som amiralitetskollegium fann nödigt, att Roth i lönehänseenden borde jämställas med engelsmannen Turner, och det framhölls i skrivelsen till konungen,
att >man därvid hade tagit i konsideration, att han vore infödd svensk, som icke allenast sut-
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tit fången i Turkiet i många år utan ock haver många barn att försörja, ilem att han sköna
och konsiderabla skepp byggt haver».
Sedan skeppet Småland {80) hade sjösatts 1688 och inga vidare byggnadsorder komma till
Kalmar, fylldes Roth av onda aningar och fruktade att helt enkelt bli avskedad. Lugn blev
han först, sedan han på sin supplik fått svar, att han icke behövde hysa dylik fruktan, »eftersom Kungl. Maj :t tänker bruka honom som byggmästare i Göteborg, så snart som det verket
börjar». Men därmed dröjde det, och under tiden avled Roth på nyåret 1691, fiirsatt på någon
slags indragningsstat. I Karlskrona verkade då och sedan 1686 en engelsman, Frans Sheldon
d. y., som chefsbyggmästare.

Robert Turner. Såsom i föregående band (sid. 274) redan nämnts, antogs Turner - engelsman till börden - till mästerknekt 1659 vid skeppsbyggeriet. Detta skedde 1659, och han placerades med tjänstgöring i Göteborg under sin landsman Frans (Francis) Sheldon d. ii. På
grund av missnöje med lönen tog han avsked 1662, men just då han stod i begrepp att resa
till sitt land igen, hade Sheldon i sista stund lyckats utverka högre dagavlöning åt honom 40 öre silvermynt - och Turner stannade kvar. När skeppet Äpplet {90) sjösatts 1661 och Sheldon överflyttade till Stockholm, följde Turner med dit. Efter någon tids tjänstgöring i Norrland och sedan Sheldon missnöjd tagit avsked, blev Turner hans efterträdare den 1 juni 1672.
Turner byggde många skepp. Sedan han biträtt Sheldon vid byggandet av Kronan (126)
och själv blivit chefsbyggmästare, blev hans första skepp Carolus XI (80), sjösatt i Stockholm
1678, följt av 70-kanonskeppet Drottning Hedvig Eleonora, sjösatt 1680. Sedan skeppsbyggeriet nedlagts i Stockholm, flyttades han till Karlskrona och byggde här skeppet Blekinge (70),
som gick i sjön 1682 från stapeln på Vämö. Det sista skepp, som Turner konstruerade, var
Karlsluona (70). När det sattes på stapeln, var Turner dock en märkt man, och Frans Sheldon
d. y. fick fullborda det. Vid Karlskronas sjösättning den 4 september 1686, som det första på
Trossövarvet i Karlskrona byggda skepp, hade Turner för alltid slutat sitt dagsverke. Han
hade nämligen avlidit den 2 maj, efterlämnande makan Elisabet, född Ringo.
En egendomlighet med Turner var, att han trots sin långa vistelse i Sverige icke lärde sig
svenska språket - han sade sig aldrig haft tid därtill - vilket ledde till att han ständigt vägrade att skriftligen kvittera mottaget byggnadsmaterial. Detta fick i stället holmmajoren göra.
Thijs Hermansson van der Burgh. Denne byggmästare, holländare till börden, hade 1664
kommit i dansk tjänst, i vilken han byggde flera skepp. Emellertid hände det, att det vid
kontrollmätningen 1682 av hans byggda skepp Christianus Quintus (100) visade sig, att Burgh
icke följt måtten på den godkända modellen. Om än skeppet i alla delar var utmärkt och
Burgh påvisat, att ett frångående av måtten hade varit till stort gagn, blev han efter 16 års
tjänst avskedad utan vidare.
Vid samma tid kom det en skrivelse från vårt sändebud i Köpenhamn friherre V. J. Coyet
med innehåll, att en skeppsbyggmästare »som är degousterat vorden, sedan han uti 18 år tjänat har och mest alla de nyaste skeppen har timrat, densamme söker tjänst hos Kungl. Maj:t
och förmenar sig skola kunna göra det gagn, som man tillförne av honom såväl här och i
Frankrike haft haver. Han är holländare och rekommenderas av den holländska envoyen till
det bästa. Dessutom säger han sig känna alla danska skepp och kan om dess duglighet giva
noga kunskap.» Det var goda meriter alltsammans denna tid, och Burgh antogs så gott som
omedelbart med tjänst i Riga, dit han anlände i oktober 1682. Här fullbordade Burgh det av
Sheldon påbörjade skeppet Estland samt byggde Livland och Ösel, alla om 56 kanoner och
sjösatta 1683. Han torde hava avlidit snart därefter.
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Frans Johan Sheldon. När Turner gått bort, föreslog amiralitetskollegium utan att ha
Roth i åtanke Frans Sheldon d. y. till den lediga mästarebefattningen. I skrivelse till konungen
nämnde kollegium, att han bl. a. hade visat goda prov vid skeppet Sveriges byggande och
Venus' ombyggning, vidare att hans , byggeri kommer överens med Turners, i det han ock bygger på engelska, vilket är en stor fördel för Eders Kungl. Maj :ts tjänst, men i stället en stor
nackdel, om en annan, fast han vore än den kapablaste, här insättas skulle, som icke hade
samma metod >. Ytterligare framhölls det, att han icke allenast hade lärt hos sin fader, gamle
Frans Sheldon, utan ock en god tid brukats i Riga och tre år som mästerknekt.
Konungen, ohågad att bifalla framställningen, ålade kollegium att kollegialiter >noga överväga, förrän Vi giva härtill Vårt nådiga samtycke, låtandes Oss därjämte veta, huru många
byggmästare där finns, som äro dugliga och särdeles om icke någon svensk lärer finnas, som
är kapabel ... >. När Wachtmeister erhöll denna skrivelse, satte han sig i förbindelse med amiralerna Clerck och Siöblad. Clerck svarade, att ,om Sheldon skall med nästa post följa mitt
skriftliga svar. Det är klart nog , , fortsatte han, , att den karlen måste ackommoderas, efter
vi hava ingen annan att välja av , . Konungen gav nu med sig och befallde kollegium att utfärda fullmakt och instruktion.
Sheldon hann icke bygga så många skepp. Det första han konstruerade var Victoria (80),
sjösatt i juni 1690. I brev till konungen skrev Wachtmeister med stolthet, att >vi måste bekänna, att byggmästare Sheldon, ehuruväl en ung karl är, har vid detta skeppets byggande visat
prov av stor kapacitet och snällhet, i det att skeppet, vad strukturen angår, övergår nästan
alla de andra skeppen här vid flottan >. Hans nästa skepp, Drottning Ulrika Eleonora, också om
80 kanoner, sjösattes den 13 maj 1692 och sades vara »nästan konsiderablare än Victoria, som
sist avlöpte i Karlskrona >. Det tredje av hans skepp, Pommern (54), sjösattes den 28 oktober
samma år. Det blev tyvärr hans sista ,mästerprov>. Sheldon avled nämligen helt hastigt den
15 december 1692. Han efterlämnade hustru, Kristina Plan, >änka efter salig Peter Björk>.
Några barn hade han icke.
Sheldons för tidiga död beklagades av alla. På kollegiets notifikation till konungen om
dödsfallet, att Kungl. Maj:t därmed >mist en mycket kunnig man i den professionen>, svarade konungen, >att Vi beklaga mycket hans död, så mycket mera som han var en god byggmästare , . Äldste son till Frans Sheldon d. ä. och hans maka Ipsa Smitt, föddes han i Göteborg
den 29 juni 1660. Han var sålunda icke 30 år, då han blev svensk chefsbyggmästare, något
som i vår sjöhistoria endast överträffats av brodern Charles.

UTLÄNDSKA SJÖMAKTER.
En skildring av sjömakten i de länder, med vilka Sverige under den här skildrade epoken
kom i krigisk kontakt, och av skeppsbyggnadskonstens utveckling i stora drag även i England,
Frankrike och Holland återfinnes under denna rubrik i nästa period.

GALÄRBYGGNAD I SVERIGE FRÅN GUSTAV VASAS TID TILL OMKRING 1750-TALET.
Det har redan förut i detta arbete (bd 1, sid. 68) omtalats, att Gustav Vasa lät bygga
galärer, huvudsakligen på ostkusten. Ett försök på västkusten gjordes men synes icke ha
slagit väl ut, och bygget förefaller därmed ha avstannat. Galärerna voro helt säkert avsedda
till skärgårdarnas försvar, även om detta inte direkt säges. Något större antal har dock icke
7.

Sv. F. H. Il
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Förslagsritning till en halvgalär - ibland kallad dubbel •eschaloupe•, d. v. s. slup - 1713 av Charles Sheldon.
Halugalären är 45 _fot ldng och 10 fot bred, skulle föra tvd 12-pundiga kanoner samt sex nickhakar och ros fram
med 15 par dror, tvd man vid varje dra. Naturligtvis skulle den ocksd segla; ritningen visar tvd förslag till tackling. - Riksarkivet.
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Galären Ulysses, sjösatt i Göteborg den 21 maj 1715 och byggd av Frans Walters - enligt en dansk uppmätningsritning frdn 1749. Den var 27 1/: m . ldng över stäv, c:a 5,1 m. bred och bestyckad med 1 18-pundig och 4 4-pundiga
kanoner samt 18 3-pundiga nickhakar. Den erövrades av Tordenskjold i Dynekilen 1716. - Rigsarkivet, Köpenhamn.

kunnat påvisas vare sig under Gustav Vasa eller hans närmaste efterträdare. På Gustav Il Adolfs
tid, särskilt på 1620-talet, bedrevs emellertid en ganska flitig galärbyggnad, men det är osäkert
om det alltid är fråga om äkta galärer. (Det talas t. ex. på 1620-talet om 70 galejor på Peipus
men vardera med blott två mans besättning, vilket givetvis enligt våra begrepp måste avse små
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Denna röd-, svart- och blåmålade modell, ett förslag till galär med 28 par dror och 3 kanoner - förfärdigad pd initiativ av viceamiralen Axel Lewenliaupt, dåvarande chef för göteborgseskadern - uppvisades för konung Karl XII
1716, medan han vistades i Lund. Sannolikt är modellen byggd av Frans Walters under tillsyn av amiralen Lewenhaupt. Den har ett betydande skeppsbyggnadshisloriskt värde; man lägger exempelvis märke till att galären är
försedd med roder ocksd i förstäven. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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Denna galär, Greve Sparre, konstruerad efter det franska maneret, byggdes av Karl Johan Falck pd Skeppsholmen
i Stocklwlm 1730. Längden var 140 fot över stäv och bestyckningen 32 skjulpjäser. Besättningen räknade 89 båtsmän och c:a 200 soldater. - Ritning av K. J. Falck, daterad 1727 och approberad av Fredrik I i rddskammaren
den 27 februari 1729. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

>lodjor, av någon art.) Så småningom nedgår byggnadsverksamheten till praktiskt taget nästan
ingenting, ehuruväl en och annan galär sattes i sjön ännu på drottning Kristinas tid (1649), för
att därefter alldeles upphöra under något decennium.
Sedan galärbyggandet med Kristinas tid upphört och typen så gott som fallit glömska, fick
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amiralitetet plötsligt en dag 166-1 rapport från vår kommissarie Petter Trotzig i Amsterdam,
alt en där varande dansk amiral »Ridder Adelaer benämnd •, d. v. s. den på annat ställe i
detta verk (bd 1, sid. 286 ff.) omtalade Curt Adeler, hos en mästcrtimmerman Jan Isbrants
hade en »galeja » under byggnad. Genast befallde kollegium skeppsbyggmästaren Petter Croon,
som var i Holland för att gifta sig, att »helt oförmärkt söka få se galejan och därav taga en
helt pertinent serter (ritning) att bringa med sig hit tillbaka igen • . Enligt vad man hört, skulle
galejan efter färdigställandet plockas sönder bit för bit och varje sådan märkas för att sedan
hopsättas igen. Hur Croon lyckades i sitt uppdrag, förmäler icke historien, men samma år
började Frans Sheldon d. ä. att i Göteborg bygga en galeja efter »turkisk fason •. Någon synnerlig fart blev det dock icke heller nu med vår galärbyggnad, ty Sheldon torde icke ha byggt
mer än denna. För hela återstoden av seklet har författaren icke funnit mer än ytterligare två,
som byggts på västkusten, nämligen vid Svansund i Fräkne socken 1675.

Tsar Peter förorsakar svensk galärbyggnad. Hade man i Sverige länge icke insett nödvändigheten av ett flytande kustförsvar som komplement till utsjöflottan, kom man en dag till
klar insikt därom genom en lika plötslig som skrämmande upplevelse: de ryska härjningarna
på såväl finska som svenska kusten. Det hade dock ingalunda saknats vissa förvarningar,
men amiralitetskollegium med den numera åldrade amiralgeneralen Hans Wachtmeister i spetsen synes icke på allvar ha beaktat dem. Visst kan detta förklaras - om icke försvaras med att vår främste motståndare till sjöss hittills varit den danska sjögående flottan, och mot
den hjälpte galärer föga eller intet. Men sedan en tid hade i obemärkthet en ny sjömakt vuxit
upp längst in i Finska viken. Detta hade väl amiralitetskollegium någon kännedom om, men
tyvärr hade det underskattat faran. Redan 1702 uppges tsar Peter ha börjat bygga galärer, och
han fick hållas utan att vi följde hans exempel, fastän amiralitetet gång efter annan mottog
från sina utevarande eskaderchefer rapporter med ~lagan över att de saknade grundgående
fartyg för att kunna komma åt tsarens marina och andra militära anläggningar vid mynningen
av floden Neva. Detta synes ha bort leda uppmärksamheten på behovet av galärer.
När den ryske tsaren 1711 lyckats göra upp sina mellanhavanden med Turkiet och riktade
sin uppmärksamhet på oss, fann han oss ganska oförberedda för galärkrig. De som tilläventyrs hade motsatt sig planen på att skapa en svensk skärgårdsflotta, skulle nu få anledning att
djupt ångra Sig, men då var det för sent. Med stöd av sin stora galärflotta kunde tsaren infalla
i Finland, som till sist (1714) helt erövrades, och slutligen (samma år) härjat. o. m. rikssvenska
landamären. I Sverige hade väl två år tidigare givits order om att ett dussin galärer och lika
många skärbåtar samt två s. k. skottpråmar skulle anskaffas, och de voro nyss färdiga. Men
detta lilla antal förslog inte långt. Till förstärkning av den nyskapade lilla skärgårdsflottan,
som var förlagd till Stockholm, nödgades man därför nyssnämnda år avdela från •stora flottan> några fartyg.

Denna sjöstyrka jämte galärerna kallades Stockholms skepps- och galej-

eskader och skulle efter hand bli föremål för vidare förstärkningar, om än på grund av medelbrist i mindre skala.
Bland det tidigare 1700-talets förnämsta ivrare för galärflottans utökning var överamiralen
RITNINGAR Ä MOTSTÄENDE SIDA. Flertulet av de galärer med landskaps- och stadsnamn (jämväl Serafimsorden), som - många på grosshandlaren Jean Claessons varv pd Blasieflolmen - började byggas 1749, voro kon.~truerade av Johan Acrell. Den övre av de liär - efter en gammal kopia - återgivna ritningarna äger sill speciella intresse, därför all den återger inredningen och utrymmenas disponerande - det var trdngt ombord på en
galrir! Aktra inredningen utgjordes av en kajuta ocli framför denna ett förmak jämte en • kavaljersal • . - Sjö historiska museet, Stockl1olm.
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Som pd fotot till vänster tedde sig akterifrdn - enligt
tal galärer som fr. o. m. 1749 byggdes i Stockholm;
drorna upplagda över roddarbänkarna d ömse sidor.
kun och midskepps ett ldngskepps gdende gdngbord,

en modell i Orlogsvarvets museum i Karlskrona - del tjugotill höger en närbild uv galärens akterdäck, med några av
Vid relingarna ses ndgra av nickhakarna, akterut skeppsklocvurifrdn ocksd roddarmanskapets arbete kunde övervakas.

När ett antal ryska galärer 1743-44 övervintrade dels i Ostergötlands skärgård, dels i Karlskrona, ritade Acrell
- därtill anmodad av amiralitetskollegi11m - i hemlighet av en rysk hästgalär. Den var 136 fot ldng och 22 fot
bred och kunde ta ombord 28-30 hästar. Hur .•4.crells ritning (eller kopia av hans original) funnit viigen till Danmark, vet man inte. - Rigsarkivet, Köpenhamn .

greve Klas Sparre. I den flottplan, som på hans tillskyndan förelades regeringen 1722, upp
togs icke mindre än 70 galärer och lika många skärbåtar, vidare 6 brigantiner och 6 bombkitsar för att kunna möta den ryska roddflottan. Denna storslagna plan blev emellertid aldrig
av statsmakterna antagen. Så gick tiden, och därmed slappnade intresset i Sverige för en
skärgårdsflotta. I Finland hölls däremot intresset så mycket mera vid liv. Det säges, att när
Ryssland t. ex. 1746 kunde ledigt rusta bortåt 70-80 galärer, kunde Sverige icke uppsätta
mer än ett 20-tal.
Frågan om en förstärkning av skärgårdsflottan skulle dock inom kort ånyo bliva aktuell,
nämligen 1756, vilket år förslag framställdes om en finsk eskader, omfattande 4 fregatter, 3
styckepråmar och 25 galärer, men defensionsdeputationen ansåg, att minst 90 galärer behövdes,
varav 45 borde förläggas i Stockholm, 10 i Göteborg och 35 i Finland. Härav blev dock ingenting, och man nöjde sig med de galärer, som redan funnos.
Byggnadsmaner, dimensioner m. m. Hurudan den galär såg ut, som Sheldon fick i uppdrag

att bygga i Göteborg 1664, finns ingenstädes omtalat. Den kan knappast ha varit av gängse
sydländsk typ, eftersom Sheldon själv fick bestämma dimensionerna och jämväl tacklingen antingen med råsegel eller »mesaner, (d. v. s. snedsegel}, precis som amiral Strussflycht och han
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själv ansåg lämpligast, »då det sedan alltid kan iindras », som det framhölls.

När det sedan

(1674) blev fråga om att bygga galärer, sändes en byggmästare, Anders Larsson i Uddevalla,
till Kristianstad (Christiansand?) att taga bestick av de galärer, som där byggdes för den danske konungens räkning, och samtidigt försöka förmå hans byggmästare att gå i svensk tjänst.
Det finns ingenting som tyder på, att vare sig den ena eller andra avsikten förverkligats.
Att någon vidare färdighet i galärbyggnad icke fanns, när denna en gång togs upp igen,
framgår i varje fall av den kritik, som eskaderchefen i Göteborg, viceamiral Axel Lewenhaupl,
riktade mot de år 1716 befintliga galärerna. De s. k. galejorna, skrev han nämligen till Kungl.
Maj:t nämnda år, hade »därav icke den ringaste skapnad, varken av timmerage, bemastning,
tackling eller åror med dess roddarbänkar rätt och behörigen i sin form inrättade,, och han
påpekade därjämte, att ingen varken i Göteborg eller Stockholm kunde bygga dylika. Samtidigt
översände han till konungen, som då vistades i Ystad, en eller möjligen två modeller, projekterade av skeppsbyggmästare Frans Walters. Ännu sex år senare var det dock icke bättre ställt.
Då anfördes nämligen till amiralitetskollegii protokoll (30 /11 1722), att »man har ingen byggmästare, som kan bygga en galeja eller sett en sådan byggas>. Hur handfallet man gick till
väga framgår därav, att en galär, som samma år satts på stapeln i Västervik, byggdes av mästerknekten Daniel Fries efter direktiv brevledes av byggmästare Smith i Karlskrona, men ingen
av dem hade byggt någon galär förut.
Amiralitetskollegium insåg naturligtvis, att på det viset kunde det icke få fortgå utan gjorde
samma år slag i saken genom att utverka tillstånd för kaptenerna Abraham Falkengreen och
Gustav Ruuth samt mästerknekten Karl Falck att studera galärbyggnad i Frankrike och Italien.
Det dröjde emellertid ovanligt länge, innan den utrikes vunna erfarenheten blev omsatt i praktiken. Först 1728 fick nämligen Falck befallning att konstruera en galär efter italienskt maner
men lämpat efter svenska förhållanden. Huruvida den kritik, som samma år riktades mot galärbyggnaden, gällde Falcks konstruktionsritning är ovisst, men det hette, att våra galärer voro för
små mot de utländska, d. v. s. för korta mot deras bredd, samt framfördes av för få åror, 15
par, i stället för minst 20 par.
Efter Falcks ritning byggdes i varje fall galären Greve Sparre om 22 par åror och sjösattes
1730. Den var 140 fot lång över stäv, 19 fot bred samt 5 fot, 11 tum djup i rummet. Tacklingen skedde under tillsyn av kaptenerna Falkengreen och Ruuth. Den var emellertid byggd
av billigt och alltså dåligt virke. Som den var avsedd att tjäna såsom modell för följande
galärer, hade alla mästerknektarna beordrats till Stockholm att närvara vid byggnaden. Huru vida galärbyggnaden fortsattes efter det italienska maneret är ovisst, ett maner som sades vara
dubbelt så dyrt som det äldre, men Falck byggde galärer ännu 1742. Efter 1749 byggdes dock
icke längre några galärer.
Slutligen en uppgift om galärernas utsmyckning i början av 1700-talet. Om den 1715 byggda
Ulysses anför räkenskaperna följande hemålning: »överallt utan och innan till vattengången röd,

två kajutor inuti på bänkarna röda, skansen röd, pelarna svarta, och till sist spegeln (d. v. s.
akterstäven) blå med gult almator , . De 40 årorna voro också rödmålade, ett tält med skanskläde likaså, men de sex nickhakarna hade kopparfärg.
PLANSCH A MOTSTÄENDE SIDA. Elias l\farlin, som dren 1769-65 vistades på Sveaborg, mdlade ndgot av
dessa år denna vackra, nästan alllför vackra bild av en del av armens flotta ( •skärgdrdsflottan •) under iniegling i Gustavssvärds sund. Fartygen man ser äro av udematyp - ehuru deras antal i flottan aldrig översteg
tre stycken, [äter konstnären inte mindre än ett halvt dussin länsa in genom sundet. De mindre fartygen äro
vanliga jakter.
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Bestyckning. Kanonernas svårlek oclz uppställning. Äldre tiders galärer, varmed här närmast avses 1600-tulets, voro synbarligen ganska svagt bestyckade - förutsatt naturligtvis, att vad som på
den tiden kallades galärer verkligen hade den gängse
galärens byggnad, vilket icke alltid är så säkert.
Jonas, p å 40 läster, byggd 1610, hade endast 4 »skytt,
- 3-pundiga kopparstycken - och flera hade icke
heller Justitia av 1628. Men än mindre bestyckningar
funnos. Så hade t. ex. Sjölzunden av 1620 endast två
»skytt, av okänt slag. Den jämnåriga Mjöhunden
åter hade dock tio , skytt , , medan besättningen räknade maximum 31 sjöfolk och 10 knektar.
De på 1700-talet byggda galärerna hade en helt
annan och avsevärt kraftigare bestyckning. De som
byggdes i Göteborg 1716 med galären Wrede som
modell, förde sålunda för ut en 48- och akter ut två
18-pundiga kanoner. W,·ede själv hade dock två 36och två 6-pundiga styck.en jämte å tta 12-, å tta 3samt sex 2-pundiga nickhakar. De 12-pundiga nickhakarna äro en anmärkningsvärd sak, men urkunden
uppgiver så, och någon närmare klarhet därom har

Johan Acrell var vdr främste och mest anlitade
galärbyggmästare. Han byggde emellertid ocksd
större fartyg sdsom fregatter. Han var född 1713
och dog 1790. - O/jemdlning av okänd konstnär.
Privat ägo, Stockholm.

icke kunnat erhållas. 1740 års galärer däremot hade
ända till 36 artilleripjäser, vanligen en 24- eller 18-pundig kanon i kursören samt vid sidan
därom två 6-pundare samt ett 20-tal eller flera nick.hakar, oftast kanske 3-pundiga. En variant
av galären, den s. k. halvgalären, t. ex. ovannämnda Ulysses, byggd i Göteborg, hade sex artilleripjäser, varav fyra 3-pundiga 11.ickhakar.
Sättet för de tyngre kanonernas riktning synes redan från början ha varit föremål för kritik.
Tygmästaren Reichenbach framhöll sålunda (1739), att det vore bättre, om galärerna försågos
med , slädlådor , , vilka kunna riktas, , som man vill>, i stället för de ,machinelådor , , vilka
voro orörliga och måste inriktas med galären. Certdeputalionen anmärkte också (1769) på detta
fel och föreslog svänglådor.

Galärbyggmästare. Redan i det föregående har en del byggmästare, som varit sysselsatta
med galärbyggnad, nämnts, t. ex. Frans Sheldon d. ä. Hans son Charles byggde också en
del galärer och likaså Gilbert Sheldon. Alla voro emellertid skeppsbyggmästare och hade utbildats till sådana. Den förste, som erhöll utbildning till galärbyggmästare, var den flera gånger
nämnde Falck. Sedermera specialiserade sig - eller nu kanske rent av kommenderades därtill
- den likaledes omtalade Harald Sohlberg på om icke precis galärer så dock på skärgårdsfartyg. Detsamma gjorde också Chapman för någon tid. Den ende, som vid mitten av 1700talet uteslutande sysselsatte sig med galärbyggnad, var Johan Acrell.
Acrell, född i Österåkers församling i Uppland den 11 juli 1713, var son till kyrkoherden
där. Efter att ha undervisats i föräldrahemmet fortsatte han sina studier vid Uppsala akademi
åren 1724 till 1731, då han anställdes som timmerman vid fö;ittan i Stockholm, samtidigt som
han informerades i skeppsbyggeriet av byggmästaren Karl Falck. Året därpå började han
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Gustavssvärds sund vid Sveaborg . Olfemålning av E lias Martin 1765. Drottningholm.
(Reproduktionen något beskuren upptill.)

taga lektioner av Falck även i galärbyggnad. Kvartersman 1734 fick han i uppdrag att bygga
galärerna Greve De la Gardie och Greve Baner. Sedan han samma år befordrats till extra underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan, uppdrogs åt honom att övervaka byggandet av 70-kanonskeppet Sverige. Skeppsbyggmästare vid galärflottan blev han ~ 756.
Bland hans omfattande uppdrag må ytterligare nämnas, att han, utom ett flertal galärer,
bland dem den mångkunnige Serafimsorden, konungarna Adolf Fredriks och Gustav III:s favoritgalär, också byggde några större segelfartyg som fregatterna Kar/berg och Ulriksdal. Han anlade vidare (1738) bädden för 70-kanonskeppet Lovisa Ulrika, vilket han jämväl påbörjade och
- efter en tids vistelse i Finland (17 41) för att vid Nyslott bygga hal vgalärer - också fullbordade. Som deltagare i en sjöexercis med galären Serafimsorden 1752 på Trälhavet och med
konungen ombord, förekom han en icke närmare angiven vådlig händelse, för vilket konungen
benådade honom med en årlig livstidspension på 50 riksdaler. Ar 1766 kallades han till ledamot av den förut omnämnda s. k. certdeputationen. När kriget bröt ut 1788, fick han nådig
befallning att klargöra alla vid Stockholm befintliga skärgårdsfartyg. Emot de flestas förmodan
lyckades den då 75-årige mannen med detta uppdrag på endast 21 dagar, en prestation, som
konungen belönade med Vasaorden. Som ett egendomligt sammanträffande må nämnas, att
han avled samma dag som segern vid Fredrikshamn vanns eller den 15 maj 1790, en seger
tillkämpad av den eskader, som han till stor del hade byggt och 1788 hade - vad på hans
ämbete ankom - gjort sjöklar.
Armens flotta. Nya fartygstyper för skärgdrdsförsvaret framkomma. Det nämndes nyss, att
galärbyggandet till sist alldeles upphörde. Sedan skärgårdseskadern 1756 omvandlats till armens
flotta, började man i stället överväga, om icke andra för skärgårdskrig lämpliga fartygstyper
skulle kunna åstadkommas. På skeppsvarvet i Stralsund fick sålunda Ehrensvärd (1760) en
byggmästare Klundert att bygga bl. a . en rekognosceringsslup, bestyckad med tolv mindre kanoner, av Ehrensvärd kallad skärgårdsslup. Samma år anlände emellertid byggmästaren F. H.
Chapman dit, och han och Ehrensvärd konstruerade tillsammans två rätt egenartade fartyg med
besynnerliga benämningar, nämligen udema (finska Uudenmaa) och pojama (Pohjanmaa) efter
finska namnen på Nylands län och Österbotten. Den förstnämnda typen om 102 fots längd
och 45 mans besättning var bestyckad med tio 12- och två 3-pundiga kanoner, medan den sistnämnda endast 68 fot lång var bestyckad med en 6-pundig kanon och tio 3-pundiga nickhakar. Snart (1761 ) tillkom - också i Stralsund - en tredje typ, tumma (Turunmaa, Aboland),
som erhöll en längd av 116 fot och en bestyckning av 22 12-pundiga kanoner. Detta fartyg erhöll namnet Norden. Turumatypen skulle utgöra den finska skärgårdsflottans huvudstyrka.
Denna typ var en ganska god seglare, men kunde liksom de båda andra typerna även framföras med åror om också långsamt. Framdeles kommo dessa fartygstyper jämte den ytterligare
tillkomna typen hemmema (Hämeenmaa, Tavastland) att benämnas med det gemensamma namnet skärgårdsfregatter, varmed ändamålet med dem samtidigt är utsagt. Någon framtid hade
de emellertid icke, byggnaden fick aldrig någon riktig fart och upphörde omsider. I stället
koncentrerade man sig mot 1700-talets slut på att bygga andra typer, bl. a. kanonslupar, av
vilka man byggde desto fler. De höra emellertid till nästa tidsperiod.
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ÖRLOGSBASER OCH VAR.V 1680-1720

FARTYGSMATERIELENS UPPDELNING PÅ FÖRBAND OCH DESSAS BASERING.

enom ett av de bekanta kungabreven av december 1679 rörande flottans nydaning hade
Karl XI visserligen förklarat att han >eraktat nödigt att härefter låta bliva flottan i
Karlskrona , , men det skulle snart nog visa sig, att grunden till den nya örlogsstationen visst
icke var så fast murad, som man med hänsyn till bemälta brevs kategoriska form kunnat
vänta sig. I själva verket uppstodo under det närmast följande decenniet så djupgående meningsbrytningar rörande den lämpligaste platsen för huvudflottans fredsförläggning, att Trossöhamnens existens vid mer än ett tillfälle var allvarligt hotad.
Då här ej är platsen att närmare ingå på denna tvistefrågas uppkomst och olika faser, må
vara nog sagt att hela flottan på sommaren 1683 återfördes till Kalmar, varest den ena av dess
tre eskadrar sedermera blev kvarliggande i fulla tre år, innan densamma av konungen tilläts
återförena sig med de båda övriga i Karlskrona. Och först med året 1688 kan man anse att
förläggningsfrågan slutligt var avgjord till fördel för sistnämnda hamn. Hela svenska flottan
återfanns alltså t. v. därstädes. Denna vår huvud/lottas fartygsmateriel var och förblev genomgående avpassad efter fordringarna för uppträdande i öppen sjö. Detta innebar att dess
kärna kom att utgöras av starkt bestyckade örlogsskepp av varierande storlek med en bestyckning av 50 upp till 108 kanoner, vederbörligen kompletterad av lättare seglande fartyg: fregatter, brigantiner och jakter, förutom några mera tröggående skottpråmar. Roddfartyg ingingo alltså icke i denna flotta, frånsett de roddjakter, som i början av 1700-talet anskaffades
för den pågående speciella krigföringen i gränssjöarna mot Ryssland.
På den nytillträdande ynglingakonungens initiativ verkställde amiralitetskollegiet år 1698 en
utredning rörande vilka åtgärder, som lämpligen borde vidtagas för alt i marint avseende
stärka det under långa tider så tillbakasatta försvaret av rikets västra kust. Som resultat härav
blev förslag framställt om att till Göteborg måtte förläggas en stark eskader, vilken tillsammans med huvudflottan kunde bilda >liksom tvenne armar, varmed Eders Kongl. Maj:t vill på
fordrande nödvändighet städse kunna räcka Danmark och låta det förnimma dess force och
verkam. För sådant ändamål borde upprättas en västkusteskader av svåra, medelsvåra och
lätta fregatter till ett antal av tre av varje cert, varvid är att märka hurusom de svåra genom
sin tunga bestyckning stodo på gränsen till örlogsskepp och därför också ofta blevo såsom
sådana i skeppslistorna redovisade. Förslaget blev omedelbart bifallet och framställandet av
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de beslutade fartygen uppdrogs åt varvet i Karlskrona, som med sådan snabbhet genomförde
detta byggnadsprogram, att redan år 1700 de första fartygen kunde expedieras till vår nya
sekundärbas. Göteborgseskaderns från Karlskrona sålunda tillhandahållna kärna kompletterades
sedermera under hand genom nybyggnader på stället av å ena sidan erforderliga lätta segelfartyg och å andra sidan för norska skärgårdskriget avsedda galärer, allt med den påföljd att
göteborgseskadern, ej minst genom denna sin dubbelpoliga sammansättning, under det stora
nordiska kriget kom att representera en högst betydande maktfaktor, som f. ö. varken förr
eller senare av detta förband blivit överträffad.
För möjliggörande av en rationellare krigföring mot Norge befallde Karl XII år 1717 att
göteborgseskadern skulle uppdelas på Marstrand och Strömstad. Sistnämnda plats borde i
första hand mottaga galärerna, under det att de seglande fartygen finge sin station i skydd
av Karlstens fästning, varifrån de med minsta omgång kunde sticka till sjöss. Efter Karls
bråda död och sedan under sommaren 1719 flertalet fregatter förlorats vid Marstrands intagande av danskarna och galärerna i en hastig vändning sänkts av svenskarna själva i Strömstad, drogos emellertid spillrorna av vad som en gång varit den stolta göteborgseskadern åter
till Göta älvs mynning. Sedan efter fredsslutet med Danmark 1720 även de stridsvärdiga av
återstående fartyg överförts till krigsskådeplatsen i Östersjön, var vår västra kust praktiskt
taget åter utan varje marint försvar!
Som ett led i försvaret av rikets kuster mot tsarens allt mer påträngande roddflottor framställdes under åren 1713- 14 i några ostkusthamnar ett begränsat antal roddfartyg, främst galärer, vilka naturligt nog fingo sin utrustningsort förlagd till Stockholm eller närmare bestämt
till Skeppsholmen. Sedan denna lilla roddeskader med året 1715 givits permanent natur och
från huvudflottan erhållit tillfällig förstärkning av några 50-kanonskepp jämte ej så få fregatter, kom detta nya förband under namn av Stockholms skepp- och galejeskader att giva impulsen till Skeppsholmens återuppståndelse som örlogsbas, visserligen numera såsom sådan av
sekundär natur.
Efter det stora nordiska krigets utbrott blev en av lätta småfartyg huvudsakligen sammansatt mindre sjöstyrka från Karlskrona detacherad till Finska viken för att operera på Nevan
och Ladoga. Verksam under åren 1701- 03, benämndes denna styrka med hänsyn till platsen
för sin basering viborgseskadern.
Tillfälligtvis var jämväl en av lätta fartyg sammansatt stralsundseskader under åren 171215 tidvis sammandragen i de riigenska farvattnen med uppgift att försvara vårt pommerska
brohuvud därstädes från sjösidan. Efter fästningens fall i december 1715 upplöstes denna sjöstyrka, varvid resterna av densamma uppdelades på Karlskrona och Stockholm.

G. V.

K A R L S K R O N A.
Station, varv och stad växa upp. När bonden Vitus Andersson på Trossö nyårsdagen 1680
frågade sig, vad det nya året månde föra med sig, kände han säkerligen oro vid tanken på
det intresse, som höga herrar visat för hans ö under det gångna året, och på konungens kärva
ord lill honom vid besöket i november, då han vägrat att sälja den. Det dröjde inte heller
många år, förrän hans ängar och berg voro uppdelade i rutor, bebyggda med trä- och stenhus, hans stränder och kringliggande holmar kantade av bryggor och skepp och han själv en
olycklig och fattig borgare i en på hans ägor hastigt växande stad. I sin kammare hade han
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redan måst ge plats åt fortifikationskaptenen Karl
Magnus Stuart, som var
utsedd att under riksgeneralkvartermästaren Erik
Dahlbergs och amiralgenerallö jtnanten Hans Wachtmeisters överinseende leda
på
befästningsarbetena
platsen och som med sina
ritningar och mätningsinstrument alltsedan dagarna före jul var husets mer
eller mindre påtrugade
gäst.
Det var en oerhörd
uppgift som här förelåg.
Det gällde att på öar i en
avlägsen skärgård, som
ett par decennier tidigare
varit dansk, omedelbart
taga hand om rikets dyrbara flotta och skydda
den mot eventuella anfall
samt att snarast bygga
och utrusta nya skepp.
Det gällde att för den beslutade flottstationen uppföra alla de byggnader,
bryggor, skeppsstaplar och
slipar, som denna var i

C:

a::z:-a::::a:;.:.:.:..: .~..u-?

I nordöstra delen av Trossö ldg Vitus Anders.sons gdrd med odlade dkerlappar
och ängar. Den pd kartan markerade skogen torde huvudsakligen ha varit ek,
som växte i dälderna pd den bergiga ön. Med fina (knappast synbara) linjer
markeras den planerade anläggningen av kajer, broar m. m. Unyefär där •Enyiamaren> ses, ligger nu Hoglands park, pd •Torna-nabn• Amiralitetskyrkan, pd
•Bäcka-nabn• lnycnjörsdepartementets stora vcrksladsbyggnad och i •Sunds-muren> Nya dockorna. - Karta frdn 1681 av K. M. Stuart. Krigsarkivct, Stockholm.

behov av, ävensom befästningar till anläggningens
försvar, att organisera arbetskrafter för alla dessa uppgifter, att skaffa logi, mat och kläder till dessa arbetskrafter
samt att framskaffa erforderligt virke och andra materialier. Uppgiften genomfördes på förvånansvärt kort tid.
Vid 1680 års ingång lågo svenska flottans fartyg förankrade - i vinterhamn - invid Hästölandet, >vid berget fast uti muddern , , alla utom de större Victoria och Solen, vilka för kölhalning förts till Stockholm och skulle användas för att på våren till J{arlskrona överföra »allehanda materialier, som där nere till själva verkets inrättande rekvireras , . På Hästö hade man
hunnit uppföra några >tarvhus>, och på östra stranden av den på andra sidan viken belägna
Vämön hade man - mellan nuvarande Kyrkogårdsviken och öns sydöstra udde - gjort vissa
förberedelser till en varvsanläggning. Likaledes hade man vidtagit anordningar för provisorisk
befästning av söder om , vinterhamnen > liggande holmar.
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Denna realistiskt tecknade bild av Karlskrona 1696 i en vinjett till originalmanuskriptet till Peter Geddas Sjöatlas ger oss en utmärkt föreställning om den dd redan •färdiga• flottstationen och staden. Ldter man ögat
frdn vänster till höger följa bilden, ser man ndgra avrustade skepp (a) vid Lindholmen (i •Laget • ), ankarsmedjan (c), ndgra rustade skepp (b) innanför bomstängslen, varvet (n) med ett skepp pd stapel, nya tackelboden
(d) - senare benämnd inventariekammaren nr. 3 -, sjömilitiekontoret (e), amiralitetskyrkan (/), amiralitetshuset (g), kruttornet (h) - nuvarande Smörasken - , stora bagarehuset (i), gamla stadskyrkan (k), ndgra kofferdifartyg i • Klockhamnen• (l), Kungshall och Stumholmen (m ). - Orlogsvarvct, Karlskrona.

De sålunda påbörjade arbetena bedrevos under detta och de närmast följande åren i allt
raskare takt, allt eftersom arbetare och material ankommo.

Nya arbetsuppgifter tillkommo.

Timmer fälldes i Blekinge och angränsande landskap och transporterades till byggnadsplatsen,
och detta arbete pålades landsbygdens befolkning, som dock ogärna fullgjorde påbuden härom.
Tirnmerkörslorna voro mycket betungande. Grova ekstockar till skeppstimmer skulle levereras
i avsevärda längder, varför transporten av en sådan stock kunde kräva ända upp till 30 par
oxar. För att utnyttja vinterföret forcerades körslorna om vintern, varvid även nattkörslor påbjödos, •då det månljust är».
Det till Karlskrona i stort antal kommenderade manskapet, soldater och båtsmän, beredde
myndigheterna stora bekymmer. Hårt arbete, dålig och otillräcklig kost, bristfälliga kläder och
usla bostäder alstrade helt naturligt missnöje, och rymningar inträffade ofta.
Från Skeppsholmen i Stockholm och varvet i Karlshamn skickades inventarier och material
Pa hösten 1680 anlände skeppstimmermän från dessa och andra varv, och vid årets slut kom
skeppsbyggmästaren Robert Turner från Skeppsholmsvarvet till Karlskrona. Skeppsbygget på
det nya Vämövarvet bedrevs så pass snabbt, att man där redan i januari 1682 från den ena
stapelbädden kunde sjösätta det första skeppet, Blekinge, och i november samma år det andra,

Halland, från den andra bädden. Två år senare löpte såsom tredje och sista örlogsskepp p{1
detta varv skeppet Göta Rike av stapeln.
År 1684 flyttades varvsverksamheten över till den plats på Trossöns södra sida, den alltsedan i stort sett behållit.

Detta område hade redan vid Karl XI :s besök i november 1679

befunnits vara den lämpligaste platsen för den nya varvsanläggningen, och den djupa och
skyddade bassängen mellan Lindholmen och Trossön blev flottans vinterhamn 1680- 81 och
1682- 83. Befästningsarbetena leddes av Stuart. Dessa inriktades under de första åren framför
nllt på att skydda södra inloppet till redden.
Jämsides med flottstationen framväxte samhället, Carls Crona, som namnet först skrevs. För
ntt få borgare till den nya staden måste starka medel tillgripas. I det privilegiebrev, som Karl XI
utfärdade den 10 augusti 1680 för Karlskrona stad, stadgades bl. a., att inga andra städer i
Blekinge än Karlskrona och Karlshamn skulle äga rätt att driva in- och utrikes seglation och
handel, samt att borgerskapet i Ronneby skulle före 1682 års utgång , transportera deras hus
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Danskarnu visade helt naturligt ett /i111igt intresse för den nya örloysstationen. Den här dtergivna kartan, som
utförts av den danske sjökortsdirektören Jens Sörensen 1712, synes vurcr en J.:omplettering av en av Jronom pd
en spionageresa redan 1686 ritad karta. Även denna tidigare karta upptar bland byggnader pd varvet köllialningsbron med skeppsstapel, sjömilitiekontoret och guvernemenlshusel, befästningarna samt kring hamnbassängen
sänkta skepp. - Sökortarkivel, Köpenhamn .

och hemvist till Karlskrona • . Byggandet av de långa broarna mellan fastlandet och Trossö
påskyndades, >på det ronnebyborna så mycket bekvämligare må flytta dit>. Dessa gjorde emellertid ett förtvivlat motstånd, vilket konungen först några år senare kunde helt bryta genom ett
sista påbud i december 1685, enligt vilket Kungl. Maj:t ville •ännu i nåder förunna förbemälte
borgerskap tid och rådrum till den 1 maj nästkommande år > med sin flyttning, men om de
då ej flyttat till Karlskrona, >skulle deras hus nedrivas och överändakastade varda >. Byggnadsverksamheten i Karlskrona tog emellertid snart fart och blev mycket livlig, så att hela
stadsområdet i stort sett var bebyggt inom de första tjugo åren. Den civila och militära befolkningen steg också hastigt, så att Karlskrona vid 1700-talets början räknades som den största
av landets städer näst Stockholm. Då voro också flottans och varvets anläggningar utförda,
och omfattande befästningsarbeten samt ett stort antal örlogs- och lastdragarfartyg byggda. Åtgången av virke för all denna hus- och skeppsbyggnad var oerhörd. Skogarna i Bleking~ blevo
illa åtgångna och delvis uthuggna.
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Pd Vämöns östra, branta strandsluttning ldg den nya flottstationens första
varv. Platsen är tydligt markerad d det här dtergivna utsnittet ur en Karlskronakarta frdn 1699, ritad av lantmätaren Gillius Schröder. Vid denna tid
var varvsverksamheten sedan flera dr tillbaka flyttad till dess nuvarande
plats. Byggnaden pd berget i niirhcten av •gambla wiirfwet• torde ha varit
Robert Turners bostiille. - Kammararkivet, Stockholm.

Under de första åren av
den nya flottstationens tillvaro framfördes vid upprepade tillfällen även av inflytelserika personer betänkligheter
angående det stora företagets
lämplighet. Skilda, även utländska, intressen spelade härvid in. Ibland såg det ut, som
om hela verket skulle slås i
spillror. Till och med konungen tvekade. Men \Vachtmeister parerade skickligt alla anfall och drev arbetet oavbrutet vidare. Först 1688 i och
med Karl XI :s besök i Karlskrona i september månad

kunde, som nyss sagts, grunden för den nya örlogsstationen anses ligga fast. Konungen inspekterade då varvet, fästningsbyggena på Stumholmen, Kungsholmen och Drottningskär samt Amiralitetskyrkan, de
uppförda kronohusen och utvecklingen av stadens bebyggelse, varmed allt han blev särdeles
belåten. Han fattade nu »oåterkalleligen> beslutet, att flottans huvudförläggning för framtiden
skulle bliva Karlskrona. Det delvis avstannade fästningsbygget upptogs med full kraft. Flottan, som innan befästningarna blivit effektiva ej ansetts ligga trygg i Karlskrona och därför,
som i det föregående nämndes, sedan 1683 varit vinterförlagd till Kalmar, beordrades åter till
Karlskrona.
Lokal utveckling. Uppgiften att leda och organisera det väldiga företag, som uppbyggandet
av den nya flottstationen utgjorde, anförtrodde Karl XI åt Hans Wachtmeister, som 1678 fått
befälet över flottan till sjöss. Wachtmeister, vilken 1679 utnämndes till amiralgenerallöjtnant,
1680 till guvernör över Kalmar län och Blekinge samt 1681 till amiralgeneral och riksråd, fick
vidsträckt befogenhet. Denna gav honom möjlighet att snabbt igångsätta och slutföra omfattande åtgärder och att med sin oerhörda viljestyrka övervinna alla svårigheter. Den gjorde
honom också i viss grad oberoende av amiralitetskollegium. Sedan kollegiet emellertid 1689
flyttats till Karlskrona, återfick det delvis, åtminstone skenbart, sitt inflytande under amiralgeneralen såsom preses. En av amiralerna på stationen, holmamiralen, fick speciell tillsyn
över stationen, varvet inräknat. Beträffande varvsdriften biträddes han närmast av ekipagemästaren. Wachtmeister styrde med sin starka hand verket i Karlskrona till strax före sin
död 1714.
En å nästa sida återgiven karta, utförd av dåvarande lotsdirektören Nils Ström och försedd
med titeln >Delineation öfwer Kongl. Ammiralitetz Wärfwet och Örlogsflottans hambn uthi
Carls Crona med dhee wärck och bygningar ther öfwer samt andra som projecteras ... updragen uti december månadh anno 1699», ger oss en god föreställning om den dåvarande
flottstationens utseende. Några på kartan upptagna men ej namngivna byggnader, nämligen
en planerad »arsenal» mellan Kruttornet och Söderstjärna, materialboden på västra Lindholmsbron och likaledes planerade magasin, respektive bagarehus n:r 2 mellan »Magazinet» och >Ba-
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garhuuseh vid Stumholmsbrons västra fäste, blevo aldrig uppförda, och i stället för
den planerade långa tackelboden vid mastkranen på varvet uppfördes en kranbod,
som ännu står kvar.

0

Det område, som varvet
enligt denna karta disponerade, omfattade av Trossölandet
ungefär den del av nuvarande
varvet, som ligger mellan högvakten och Drottninghall samt
de utanför liggande holmarna
Lindholmen och Söderstjärna.
Skeppsstaplarna förlades till
strandsluttningen på Trossö.
Den största av dessa ser man
ännu spår av, och de brobänT r e m ,
, r
kar, som då uppfördes på ömse
~.>'~-""'-.....:..
sidor om dennas sjöbädd, äro Karta över amiraliletsvarvet och örlogs/lollans hamn i Karlskrona, ritad
alltjämt kvar. På strandom- december 1699 av Nils Ström. Den pd kartan visade ldnga byggnaden mellan Söderstjärna och Krullornet - arsenalen - kom aldrig till utförande.
rådets västra del, som med en
Kopia efter original pd Orlogsvarvet, Karlskrona.
bro förbands med Lindholmen, låg ankarsmedjan och mellan denna och stora skeppsstapeln ytterligare två skeppsstaplar
samt espingboden, där skeppsbåtarna byggdes. Området omgavs av ett högt träplank. Innanför
detta lågo verkstäder och materialbodar samt skeppsbyggmästarens ritkammare. Från varvsområdets östra del byggdes en träbro ända till Söderstjärna. Vid den del av denna, som sträckte
sig i västlig-östlig riktning och kallades skeppsbron eller >laget>, förtöjdes skeppen. Bron från
, lagets> östra ända fram till Söderstjärna blev emellertid snart riven såsom hinderlig vid skeppens förhalning. Tackelboden nära brofästet vid Trossö var ett högt trevåningshus av trä, uppfört på pålar i sjön för förvaring av skeppens tacklingar, vilka kunde ombordtagas eller avlämnas direkt av intill byggnaden (nedriven 1869) förhalade skepp. På Lindholmen var den 300 m.
långa repslagarebanan uppförd redan 1697 med sina ståtliga banhuvuden av sten. Där lågo
»slitage , -boden och en del förrådsbyggnader för artilleriet. Badstugan på Söderstjärna (liksom
repslagarebanan alltjämt kvar) var utrustad med 4 stora järnugnar. Den var ursprungligen avsedd för tjärning av tågvirke. Sedan man snart nog gick över till att tjära garnet i stället för
den färdigslagna trossen, togs byggnaden i anspråk för andra ändamål. Artilleriverkstäderna,
som under de första decennierna voro förlagda till Stumholmen, flyttades efterhand över till
artillerigården på nuvarande plats. På det egentliga varvsområdet, ungefär där varvschefens
kansli nu ligger, uppfördes i början av 1700-talet en ståtlig tomprydd byggnad, kallad ringarekammaren, innehållande rit- och andra kontor, utslagsplan och märsmakareverkstad. För den
personal, som bevakade och tillsåg varvet och de dit förlagda skeppen, uppfördes vid samma
tid ett stort >corps de garde> i sten, vid vars portar all landtrafik till och från varvet kontrol -

I

lerades.
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Mastkranen enligt denna ritning av dr 1729 - av N. J. Swahn - synes ha ersatt en redan på de äldsta varvskartorna angiven mastkran. Den med streckade linjer visade Jcranboden torde i stort sett vara densamma, som
alltjämt brukas under benämningen Kranboden. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Norr om denna varvets stora inkörsport sträckte sig ett kuperat, oländigt område, amiralitetstorget, ända upp till Prinsgatan. På den södra delen av detta >torg> strax utanför »corps
de gardet» lågo två större byggnader av trä (rivna i början av 1800-talet). Av dessa inrymde
den östra, sjömilitiekontoret, mönstrings-, kansli- och kontorslokaler och den västra, guvernementshuset, tjänstebostad för presidenten i amiralitetskollegium. Såsom ämbetslokal för kollegiet inköptes 1691 ett hus vid norra sidan av Amiralitetstorget, hörntomten vid Prins- och
Kungsgatorna. Vid samma sida väster därom ägde kronan ett annat hus, som användes av styrmans-, skeppare- och skeppsgosseskolorna. På krönet i mitten av , torget • låg amiralitetskyrkans {alltjämt befintliga) klockstapel. Alldeles utanför varvet, vid Timmermansgatan, låg en
rad arbetarebostäder, vilka ditflytlats från Vämö. Öster om artillerigården vid Tjuvanabben låg
sedan 1685 amiralitetskyrkan och vid den inte mindre steniga stranden nordost om denna
(nu Kungsbron) ett proviantmagasin.
De öster om staden belägna holmarna, Stumholmen, Laboratorieholmen och Kungshol men (numera Kungshall) förenades medelst broar med staden. Vid Stumholmsbrons båda fäs ten uppfördes bagarehus. Sundet var då så pass djupt, att fartyg kunde lägga till och lossa
mjöl direkt vid dessa hus. Under de första åren tillkom också en sjukhusanläggning, som förlades till Björkholmens södra del.
Mjölet maldes vid denna tid på kvarnar i Stockholmstrakten och transporterades därifrån
till Karlskrona. För att nedbringa mjölpriset anlades av kronan en kvarn i Lyckeby. Kvarnen, som byggdes efter Polhems direktiv, blev färdig 1721.
Enligt den ursprungliga befästningsplanen skulle på platsen uppföras dels försvarsverk vid
södra inloppets båda sidor, dels en fästningsgördel kring staden. Planen kom endast delvis till
utförande. I första hand inriktade man sig på befästningarna vid södra inloppet. Spärrförsvarets starkaste del förlades till inloppets västra sida, där ett relativt starkt stenkastell, Drottningskär, byggdes. På östra sidan, på nuvarande Kungsholmen, uppfördes ett jordbatteri och se-
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• 1111 delta del rätta originalet är, som Hans Kongl Maj:11 confirmeral och den 3 lllaij A:o 169,} med egen hand
underskrifwil, attesterar E. J. Dahlberg• , skrev (leneralkvarlermästaren pd denna • geometriska delinealion över
Carls Crona •. Den tidigare planerade fästningsgördeln runt stadens norra del markeras pd denna befästningsplan av den streckade linjen. Bastionerna /-lektor, Eolus och Neptunus samt sträckningsmuren mellan dem kommo
aldrig till utförande. I stället för sistnämnda bastion uppfördes pd dennas plats Droltninghalls batteri, vars murar
ännu spdras inklämda mellan verkstäder pd varvet. - Efter kopia i Sjöhistoriska museet, Stockholm; originalet
i Fortifikalionsarkivet ( Krigsarkivel), Stockholm.

nare en bastion å t öster och en redutt i norr. Av den planerade fästningsgördeln kring staden slopades den del, som skulle omsluta norra delen av staden. I stället beslöts, att medelst en bastionerad mur avskilja flottstationens och varvets områden från staden. Av bastionerna blevo
Aurora, Akilles och Wachtmeister uppförda. ävensom sträckningsmuren mellan dessa från
Aurora fram emot den planerade bastionen Hektar (strax väster om Konstapelsgatan). Arbetet
på denna mur avbröts 1713 av brist på medel. Intill muren byggdes baracker för tillfällig
förläggning av manskap. Några kaserner funnos då ej på platsen. På sjöfronten uppfördes
batterierna Drottninghall (på Vita Nabben på Trossö) samt på de omgivande holmarna Kungshall (dåvarande Kungsholmen ), Smörasken (Konungsflöt), Trehörningen, Söderstjärna (Aspeskär) och på Lindholmen Kastar och Neptunus samt på Björkholmen Göta Lejon.

Verksamheten på varvet. Det första skepp, som byggdes på det nya varvet i Karlskrona,
sjösattes i september 1686. Det fick namnet Karlskrona efter , byggningsorten,. En utomordentligt livlig verksamhet utvecklades här under de närmaste decennierna. På skeppsstaplarna
byggdes nya fartyg av olika slag, skepp och fregatter, briggar och galioter, Jastdragare, barkasser och båtar. I varvsbassängen byggdes skeppen färdiga. Under kranen sattes master och
9
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tunga pjäser in. Vid den långa skepps-

+

bron

reparerades

skroven,

och avriggades skeppen.

tacklades

Vid kölhal-

ningsbroarna översågos fartygsbottnarna. Byggandet av örlogsfartyg på andra
orter upphörde, och all byggnadsverksamhet koncentrerades från mitten av
1680-talet till Karlskrona. År 1700 ingingo i flottan 42 skepp om 40- 110

Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona var de första åren utan
kyrka. Behovet av en sådan tillgodosdg man omsider på så sätt,
nit en träkyrka flyttades från Finland till Karlskrona, där den
- som mun då ansåg provisoriskt - uppfördes. Den invigdes
1685 och, restaurerad vid olika till/ullen, brukas den a/1/jämt.
Sitt namn Ulrica Pia fick kyrkan, som än i dag ger ett starkt
intryck av karolinsk enkelhet och monumentalitet pd en och
samma gång, efter Karl XI:s fromma gemål. - Blyertsteckning
från 1680-talct av okänd konstnär. Privat ägo, Stockholm.

kanoner. Flertalet av dessa skepp hade
byggts efter 1680 och av dem 22 i
Karlskrona. Skeppsbyggeriet leddes, såsom nämnes i annat sammanhang, av
skeppsbyggmästaren Turner som avled
1686 och efterträddes av Francis John
Sheldon, son till den äldre Francis
Sheldon. Francis John avled redan
1692 och fick då till efterträdare den
yngre brodern Charles Sheldon.
Allt tågvirke för flottans behov slogs

i repslagarebanan, som alltsedan har
tillgodosett marinens behov i detta avseende. För skeppens riggning, förseende med segel, förhalning och tillsyn på varvet svarade ekipagemästaren.
Kanoner, kulor och krut levererades från bruken i mellersta Sverige och Småland. Lavetterna tillverkades i artillerigårdens lådverkstäder och smedja. För bestyckande av skeppen och
fästningarna svarade tygmästaren.
Under de första krigsåren fortsatte fartygsnybyggnaden kontinuerligt ända fram till 1709,
då den efter nederlaget vid Poltava så gott som helt avstannade. Aldrig ha väl varvsmyndigheterna i Karlskrona ställts inför svårare uppgifter än under de år, som härefter följde fram
till fredsslutet 1721, huvudsakligen på grund av penningbristen och svårigheten att skaffa material och yrkesarbetare.

.

De från kampanjen på hösten hemkomna skeppen skulle avrustas,

repareras och påföljande vår rustas. Krigsbördorna blevo varje år tyngre. Nödläget förvärrades ytterligare 1710 och 1711 på grund av danskarnas härjningar i Skåne och Blekinge samt
den fruktansvärda böldpesten. Vid mönstring av varvsfolket den 31 januari 1711 befunnos
1,120 man ej vara i arbetet. Sedan den 16 i samma månad hade 105 man av arbetsstyrkan
avlidit i pesten. Sjukbarackerna på Björkholmen och de s. k. pestbarackerna på Aspö voro
överfyllda av sjuka.

, I detta Herrans år 1710 , , antecknade kastellpredikanten på Kungshol-

men och Drottningskär i kastellens kyrkobok, »äro av mig på Aspö kyrkogård begravda 2,125
döda utom alla dem, som blevo nerlagda i tvenne långa gravar, tre lik i bredd, utan kistor och
i sina dödskläder». Antalet av i Karlskrona under denna farsot döda uppskattades till 7,000.
Under de följande åren dogo på stationen många av umbäranden och svält. Som ersättning för den förlorade arbetskraften anställdes med lock och pock timmermän och andra hant verkare från andra orter, även från utlandet. 1718 funnos sålunda ett hundratal holländska och
tyska timmermän på varvet. Tillståndet förvärrades år efter år. » Och kan jag icke beskriva , ,
rapporterade holmamiralen 1719, >det stora elände, som är i bland det fattiga folket för denna
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Ehuru denna ritning au • Kongl. Reparbanan i Carlskrona• synes ha tillkommit rerlcm 1680, blev b!Jggnaden, sdsom
årtalet 1696, inskuret i en takbjälke, bestyrker, färdig först under senare delen au 1690-tulct. Ungefär samtidigt
nedbrnnn repslagarebamm på Skeppsholmcn i Stockholm, antänd au gnistor frdn elen storci slottsbrcmdcn 1697.

Rcpslagarebanan är alltjämt - dtminstone från sjösidan sett - den dominerande byggnaden pd Lindholmen,
där den ligger pd vallen mellan de forna batterierna Neptunus (längst till vänster) och Kastor. Den fyller fortfarande sitt ursprungliga ändamål, men behovet au tågvirke är numera betydligt mindre än på sege/skeppens tid
och arbetet ut/ öres nu maskinellt med några fd man.

Den JOO meter långa Repslagarebanan ger ett egendomligt perspektiv, när man betraktar den från ena ändan. Särskilt gäller detta interiören med de långa linjerna löpande samman i motsatta ändan. Under ett par århundraden
ha här otaliga Jiumpspinnare med hamptotten om livet och garn och spinnlapp i händerna - vintertid klädda i
fårskinnspälsar och Jiulmsockor - skridit sin långsamma, vaggande kräftgång på det glatta golvet; några få
man fylla nu med ändamålsenliga maskiners lzjälp flottans behov au trlauirke. - Svenska Turistföreningen foto.
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myntsortens skull. De dö bort med hustrur och barn av hunger, och andra penningar äro icke
till förfång •. Av materialier voro särskilt hampa och segelduk samt ekvirke och mastträn
svåra att anskaffa. •Så sant mig Gud hjälpe», skrev överamiralen Klas Sparre 1719, •finns
icke en aln segelduk, som man kan göra en säck utav, mycket mindre ett segel till något
skepp. Särskilt svår var penningbristen 1720. Civilstaten hade på nära 12 månader icke fått
sin lön. I november hade officerare och underofficerare ännu icke utfått andra kvartalets lön.
Ej heller arbetarna fingo ut sin intjänta avlöning. Varvsparaden, som utspisades på stationen,
fick tidvis leva på vatten och bröd.
Skeppen började bli gamla och slitna. Några fregatter hade blivit byggda, men de yngsta
skeppen hade sjösatts så tidigt som 1708. Det var emellertid ej endast ålderdomskrämpor,
som behövde botas, utan skador av fientliga kulor och is.

Ofta hade fartygen kommit hem

sent på året och måst sågas fram i isen till sin plats vid skeppsbron. Förlorade och skadade
skepp hade ej kunnat ersättas med nya. Men under de sista krigsåren samlade man sina
yttersta krafter till ett större nybygge. Den nya »kölen •, 80-kanonskeppet Drottning Ulrika
Eleonora, blev efter stora ansträngningar färdig på våren 1721. > Ulrika seglar makalöst och
styr som en fregatt , är styv och har alla dygder•, skrev Klas Sparre om sitt nya flaggskepp.
Trots alla svårigheter iordningställdes skeppen under vintermånaderna, rustades varje vår
och avseglade till kampanj. Vi tjusas av karolinernas bragder. Det arbete, som här på hemmafronten utfördes med övervinnande av oerhörda svårigheter och under stora umbäranden,
G. H.
är också värt vår beundran.

ÖVRIGA BASER OCH BYGGNADSORTER.

Stockholm. Under flottans trettiofemåriga bortovaro från Stockholm och förläggning - från
1680 - till Blekingeskären och Karlskrona, var amiralitetskollegiet i väsentliga delar berövat
förfoganderätten över flottans dittillsvarande basområde inom huvudstaden. I ämbetsverkets händer stannade i själva verket, förutom Skams- eller Blockhusholmen (nuvarande Kastellholmen)
med tillhörande mastkran, på Skeppsholmen allenast brobänken med materialbod, corps de gardet vid Bommen samt - i viss utsträckning - amiralitetshuset; över återstoden disponerade
konungamakten suveränt och kollegiet blev i regel ej ens tillfrågat vid före1otående exploatering
för andra kronans behov. Utanför holmarna stodo amiralitetskyrkan och vissa förrådshus vid
Kungsgården å andra sidan alltjämt till amiralitetets disposition, under det att de s. k. båtsmanstomterna på Djurgården donerades till amiralitetets armbössa {amiralitdskrigsmanskassan).
Den första nyanläggningen under denna regim kom till stånd 1690, då den gamla, av sten
uppförda smedjan i Holmens sydvästra hörn ombyggdes till magasin för upplagring av hovets
skatteintäkter i spannmål. Sedan ett antal sjuka gardessoldater, trots kollegiets energiska protester, i början av 1690-talet någon tid varit inkvarterade i amiralitetshuset, framställde kammarkollegiet 1695 krav på att få disponera denna byggnad för arkivaliers förvaring, vilken
hemställan också blev i princip bifallen. Från de lokala holmmyndigheternas sida utvecklades
emellertid häremot ett så envist passivt motstånd, att någon överflyttning ej ännu kommit till
stånd, då reparbanan i samband med den stora slottsbranden 1697 för andra gången lades i
aska och en sådan mängd härifrån räddade effekter blevo i amiralitetshuset upplagda, att det
här ej just blev någon plats övrig för gamla handlingar. Kammarkollegiet gav dock ej tappt.
Efter nya strider var motståndet något år härefter brutet, och byggnaden kom ett halvsekel
framåt i tiden mycket riktigt artt göra tjänst som i Kongl. Archivum ». Vissa marinens kvar-
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Denna bild av Skeppsholmen, som uppenbarligen hänför sig till ndgon tidpunkt inom 1700-talets första tredjedel,
visar oss pd holmens krön det under dren 1699- 1700 pd förra repslagarbanans grund uppförda drabantstallet
samt tält framför detsamma arrestlokalen Skottenborg; nedanför till vänster märkes corps de gardet vid Bommen och till höger pd höjden i förgrunden det gamla amiralitetshuset. Längst till höger pd bilden finner man
de bdda samtidigt med stallet byggda drabanlbarackerna samt milt för dessa en byggnad, som efter allt all döma
är identisk med det äldsta Jwlmamiralsbostället. I drabanthusens förlängning ligger det 1690 pd första smedjans
grund uppförda spannmdlsmagasinel jämte proviantmästarebostället (9) samt längre upp i backen smeds- (senare
holmskeppare-) bostället. Det dr 1730 tillkomna s. k. Nya magasinet (nuv . intendenturförrddct) är ännu ej redovisat pd bilden. - Laverad tuschteckning av okänd konstnär. Kungliga biblioteket.

varande förvaltnings- och rättskipningsorgan fingo dock där tills vidare behålla några anspråkslösa tjänstelokaler.
Under åren 1699- 1700 byggdes på den unge konungens befallning - efter Tessin d. y:s
ritningar - på Holmens södra del tvenne för de kungliga drabanternas inkvartering avsedda
två våningars stenbaracker jämte tillhörande, på den avbnmna reparbanans grund uppfört
stall. Samtliga dessa byggnader kvarstå alltjämt under benämningarna östra och västra boställshusen resp. tyghuset, det senare dock två gånger påbyggt. Ödet ville emellertid, att varken
baracker eller stall någonsin skulle k,o mma till användning för sitt ursprungligen avsedda
ändamål, då drabanterna samtidigt med husens färdigställande drogo med sin herre i fält och
där efter hand skingrades. Först vid årsskiftet 1717-18 lyckades den sedan tre år tillbaka
konstituerade stockholmseskadern att, efter en hård dragkamp med överintendentsämbetet, få
barackerna överlåtna på sig.
Då Holmen börjat tagas i allmännare besittning av flottans myndigheter, tilltrodde sig icke
dessa att här bedriva eget skeppsbyggeri, eftersom brist rådde på yrkeskunnig personal, utan
bortarrenderade redan 1716 på tolv år de gamla i lägervall befintliga varvsanläggningarna till
kommissarien David Leffler jämte medintressenter, dock med rätt för kronan att före avtalstidens utgång häva detta avtal. I själva verket begagnade sig kollegiet efter tre års förlopp av
denna rätt och tillinventerade sig i slutet av 1719 de sålunda upplåtna anläggningarna, varå
betydande förbättringar under tiden utförts. Bland nyanläggningarna märktes tre stapelbäddar
om vardera 140 fots längd söder om östra baracken samt en om 160 fot norr om densamma i
närmaste anslutning till en ny kölhalningsbro, benämnd östra brobänken till åtskillnad från
den äldre eller södra.
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Den kommission av sjö- och fortifikationsofficerare samt skeppsbyggmäslare, som 1699 av amiralitetskollegiet i
Karlskrona sänts till Göteborg för alt utse lämpligaste platsen för ett nytt örlogsetablissement, hade för änrlamdlet närmare undersökt fyra platser vid älvens nedre lopp nämligen Stora Bommen (namnet pd kartskissen i det
närmaste utpldnat), Hållegdrdsporlen (utmärkt med bokstaven A), Stigbergel eller gamla varvet (B) samt Billingen (C), vilken sistnämnda plats de obetingat givit sitt förord och där ävenledes Nya varvet kom till stånd.
- •Rijtning öfwer Giöthe El/ ifrån Nya Elfsborg til Giöleborg, medh anvisning af de bequemasle stellen, hwaresl
deeslinerade skieps esquadroner best skule kunna ligga, och des werf med alla lilhörigheter opriittas oc-h säke,
förwaras, warandes lzeerhos anwist huru många foot diupleken ähr ifrdn Billings-berget till staden. • Riksarkivet.

På Djurgården utarrenderade armbössan det gamla båtsmansvarvet omväxlande till stadens
magistrat och privatpersoner, tills 1719 stockholmseskadern tills vidare övertog arrendet för
att bättre kunna möta de fordringar på utrymme, som under de nu kommande stora rustningarna ställdes på Stockholms örlogsbas.
Att märka är, hurusom flottan under hela denna sin förpuppningsperiod höll en vaktstyrka
på Holmen, som, förutom de obetydliga marina anstalterna, hade att bevaka samtliga kronans
hus och byggnader där, särskilt slottsmagasinet.
Göteborg. Då på våren 1699 tre av de för västkusteskadern avsedda fregatterna voro klara

att löpa av stapeln i Karlskrona, utan att dock något beslut ännu fattats om platsen för eskaderns uppläggande, gav konungen amiralitetskollegiet härom en kraftig påstötning. Det vore
nämligen av vikt att snarast få fastslaget, huruvida de redan befintliga anläggningarna under
Stigberget härför komme att tagas i anspråk eller om ett helt nytt varv horde komma till utförande. I största hast sände då kollegiet några högre officerare och skeppsbyggmästare till
Göteborg med uppdrag att på platsen göra erforderliga undersökningar och mätningar. Av de
platser, som härvid komma under omprövning, nämligen Stora Bommen, Hållegårdsporten, Stigberget och Billingen, gavs förordet obetingat åt den sistnämnda i anseende »särdeles till dess
bekväma situation vid själva åmunnen, så att skepp där förlagda utan någon synnerlig möda
och besvär alltid och i hast, när så nödigt fanns, kunde bringas ur och i hamnen , . Såsom en
betydande fördel framhölls särskilt platsens från staden frånskilda läge, , så att intet så hastigt kunde bliva kundbart, vad som med flottan företogs, utan allt med så mycket större tystnad verkställas ». Förslaget vann på hösten 1699 fastställelse, och härmed var grunden lagd
till det örlogsetablissement, som under sitt ursprungliga namn, Nya varvet, efter långa tider
av förfall i våra dagar åter är statt i en glädjande utveckling.
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Denna bild av Kalmar slott och stad visar den senare, sedan de.v.v t11ngdpunkt frdn slottets omedelbara närhet
överflyttats till Kvarnholmen. I bakgrunden förtonar sig elen av N. Tessin cl. ä. ritade, under Hems Wachtmeister
fullborclaclc clomk11rkcm, och längst till höger ser man den bro, som förmedlade stadens förbindelse med de holmar, på vilka kronovarvet anlades. I förgrunden ligger Grimskärs skans och pd redden en av flottans eskadrar
sammandragen, vilken omständighet osökt för tanken till ndgot av åren 1683- 86. - Laverad teckning av Erik
Dalilberg. Kungliga biblioteket.

Den förste eskaderchefen, tillika guvernör i Bohus län, Erik Siöblad, inlade under sitt elvaåriga regemente mycken förtjänst om den nya anläggningens utformning efter uppgjord plan.
Jämlikt denna var själva hamnen avsedd att inneslutas
sänkverk, under vars västra del fartygen skulle få sina
vid Stora Billingen skulle utfyllas och skos till kaj. De
bestå av materialbodar och baracker för manskapet; på

inom två av stenkistor framställda
förtöjningsplatser varjämte stranden
första byggnaderna i land kommo att
den av vatten helt omflutna Lilla Bil-

lingen uppfördes ett corps de garde. Sitt kansli förlade Siöblad emellertid till guvernörsbostället i det s. k. Kungshuset (nuvarande landshövdingeresidenset), och i övrigt koncentrerades
verksamheten till det gamla varvet vid Stigberget. Vid Siöblads avlösning 1711 lät också efterträdaren åt sig p å sistnämnda plats uppföra en chefsbostad, vilket föll sig så mycket naturligare
som här alltjämt rådde en mycket livlig skeppsbyggnadsverksamhet, särskilt i fråga om galärer.
I själva verket kom Nya varvet tills vidare ej heller att tjäna annat än som annex, till vilket
man med förkärlek förlade de rustade fartyg, som av någon anledning voro hänvisade till
vakttjänst vid älvens mynning. Härifrån kunde de nämligen med minsta omgång taga sig till
sjöss och, på lämpligt sätt förtöjda, desslikes på ett verksamt sätt bidraga till stadens försvar
mot anfall från sjösidan.
Efter eskaderns bortflyttning till Strömstad 1717 blev Gamla varvet av konungen bortgivet,
först till staden och, sedan det goda förhållandet till stadens magistrat blivit stört, kort därpå
till den riksbekante kaparredaren Lars Gathenhielm. Efter Karls frånfälle återfordrades emellertid området av flottan och återbördades efter förbittrade strider år 1720 av kaparkungens
änka till västkusteskadern, som då åter förflyttats till Göteborg. Det var ej en dag för tidigt.
I Stralsund existerade allt sedan Hansans glansdagar ett skeppsvarv i stadens nordligaste
del utanför stadsmuren. Detta varv togs under det stora nordiska kriget i användning av den
tidvis här upprättade stralsundseskadern, och särskilt uI1Jder år 1715 pågick här under konung-
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Viborgs gamla skeppsgdrd togs ofta i bruk av i Finska viken opererande svenska sjöstyrkor, vilka understundom
även här övervintrade för att så mycket tidigare pd vdren kunna varu i stånd att dterupptagu sin verksamhet.
Under kortare perioder var en .~ärskild Viborgseskuder hit förlagd men i övrigt tjänstgjorde platsen i stor utsträckning intill 1710 som baspunkt för de under stora nordiska kriget årligen utgående s. k . nyenske eskadrarna.
Laverad tuschteckning uv Erik Dahlberg. Kungliga biblioteket.

ens direkta uppsikt en betydande fregattbyggnad omfattande ej mindre än ett tiotal dylika fartyg, varibland ett erhöll det signifika namnet Willkommen aus Orient.
Kronovarv. I avvaktan på att anläggningarna i Karlskrona skulle nå sådan fulländning, att
skeppsbyggeriet därstädes kunde upptagas i avsedd stor skala, hade Karl XI genom ett av
Ljungbybreven av 1679 bestämt, att amstalter omedelbart skulle vidtagas för sådan verksamhets igångsättande i Kalmar och Riga, allt under Hans Wachtmeisters speciella inseende.
Vad förstnämnda plats angår lät detta sig så mycket lättare göra, som flottan ju redan
sedan några år tillbaka i tiden här haft och alltjämt delvis hade sin basering, vartill kom, att
personalen vid de nu nedlagda kronovarven i Karlshamn och Medelpad stode till förfogande
för omedelbar inryckning till tjänst vid det nya etablissementet. Detta anlades på de nordost
om staden belägna tvenne Knarrholmarna, vilka sillls emellan förbundos med en bro, »amiralitetsbryggan», samt den sydliga dessutom med Kvarnholmen medelst en annan bro, kallad
»varvsbryggan , . I samband härmed åsattes öarna namnen Stora och Lilla Varvsholmen (numera Laboratorieholmen). Redan 1680 gick det första fartyget, ett 72-kanonskepp, här av stapeln, och innan varvsrörelsen 1689 nedlades, hade den driftige skeppsbyggmästaren Gunnar
Rooth här hunnit fullborda ytterligare fyra svåra samt ett 50-kanonskepp•, vilket visar, att de
bästa förutsättningar för skeppsbyggeri här voro för handen. Då uppbrottet stod för dörren,
föreslog \Vachtmeister, att hela inrättningen skulle överföras till Göteborg, ett utan tvivel gott
uppslag, men konungen resolverade i stället dess införlivande med Lindholmsvarvet i Karlskrona, vilket som sagt skedde 1689.
Att H.iga utsågs till det andra auxiliärvarvet berodde på den rikliga tillgången på ekvirke
de närbelägna skogarna. Det var . ett par äldre privatvarv, som här togs i besittning för
sträckandet av kölen till de fyra örlogsskepp av minsta klass, som här byggdes, allt under
ledning av Francis Sheldon d. ä., till dess denne i missmod 1683 lämnade sin befattning.
Varvet blev redan 1685 nedlagt; om dess belägenhet och utrustning är intet närmare bekant.
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G. TJ.

FLO'"f'I'ANS ÖVERSTYRELSE OCH LOKALA FÖR.VALTNINGAR UNDER DET l{AROLINSKA
ENVÄLDET

T

rots amiralgeneralen Hans Wachtmeisters faktiska allenavälde över flottan ungefär från den
tid Karl XI genomförde sitt envälde i rikets styrelse, blev amiralitetskollegiet aldrig form-

ligen upphävt. De tre, som vid behov kunde konstituera kollegiet, voro amiralgeneralen, amiral

Siöblad och överkommissarien Erik Ehrenskiöld.

AMIRALITETSKOLLEGIET ÅTERFÅR SITT INFLYTANDE.
Det ogrumlat goda förhållandet mellan konung Karl och hans betrodde amiralgeneral synes
emellertid icke ha varat länge. Konungen har snart nog fått upp ögonen för att det kanske inte
var så lämpligt att låta hela amiraliletsväsendet så som skedde dirigeras av amiralgeneralen ensam. Redan under året 1683 förklarade han, att flottan vore ett för svårt och vidlyftigt verk att
'
av en man bero, varför de bägge amiralerna Clerck
och Siöblad skulle gå amiralgeneralen tillhanda med råd och hjälp. Amiral Hans Clerck skulle därför förflyttas från sitt nordliga hövdingedöme och åter fästas vid flottan som amiral, ehuru med residens i Kalmar, dit fortfarande
en del av flottan var förlagd qch där han också skulle fungera som landshövding. Samtidigt förordnades amiral Erik Siöblad till landshövding över Blekinge län med säte i det nyanlagda
Karlskrona. \,Vachtmeister fick under titel av generalguvernör myndighet över båda länen.
Arrangemanget var ändamålsenligt särskilt med hänsyn till genomförandet av den för dessa
trakter beslutade båtsmansroteringen. De tre skulle också förestå var sin av flottans tre • skvadroner >, under amiralgeneralens överinseende. Dispositionen över medlen tillkomme visserligen
såsom förut amiralgeneralen, som därför vore ensam ansvarig, •men de andra amiralerna böra
likväl få kommunikation därom >, och under amiralgeneralens frånvaro skulle den äldste av de
tillstädesvarande amiralerna jämte överkommissarien underteckna de assignationer, som utgåvos.
Dessa åtgärder visa väl, att man på högsta ort ville åstadkomma en viss samstyrelse av de
tre främsta amiralerna vid flottan, men något verkligt hinder för en fortsatt maktutövning i
de gamla banorna utgjorde de icke. Redan splittringen av kollegieledamöterna på två orter
utgjorde hinder för ett oavbrutet samarbete, och amiralgeneralen tyckes ha fortsatt att regera
över flottan ungefär som förut. I ett avseende har han likväl börjat känna sitt envälde med
ty åtföljande ansvar tryckande, och det var beträffande ekonomien. Denna rönte också en obehaglig uppmärksamhet från konungens sida. Hans uppsikt över amiralitetets redovisning och
10.
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redogörelse var skarpsynt och ~koningslös. Ett svårt slag för \,Vachtmeister utgjorde under
sådana förhållanden överkommissarie Ehrenskiölds död, som inträffade i mars 1684. Ehrenskiöld hade stått högt i gunst hos Wachtmeister och samarbetat väl med denne. Efterträdaren,
överproviantmästaren Gabriel Hilletan, kom däremot snart på kant med sin höge förman. En
viss drift torde man icke kunna frånkänna den nye överkommissarien. Det var i varje fall
under hans tid som nya instruktioner utfärdades för flera av funktionärerna och redogörarna
på Skeppsholmen (1685 och 1686), bland andra för holmmajoren och ekipagemfistaren samt
för överkommissarien, kamreraren och de båda kassörerna (huvudkassan och armbössan). Måhända var det åven på Hilletans initiativ som det vid denna tid bestämdes, att alla från amiralitetet utgående brev i ekonomiärenden skulle undertecknas också av honom, överkommiso
sarien, liksom i andra fall av sekreteraren.
Wachtmeister var emellertid ingen formernas man och har tydligen gång efter annan satt
sig över bestämmelserna i sistberörda hänseende. Det inbragte honom hårda ord från konungen,
som menade, att han »med flit sökte göra tvärt emot vår nådiga förordning och bringa verket
i konfusion •. Det märks nu alltmer, att konung Karl verkligen bestämt sig för det kollegiala
systemet för att såmedelst kunna lägga kapson på den egenmäktige amiralgeneralen. Denne
fick klara besked om att låta sig •vara angeläget, att allt vad som vid vårt amiralitet göres
och förrättas må ske kollegialiter».
Det stora mål för vilket \,Vachtmeister oförtrutet arbetade var ju att bygga upp en stark
flotta. För sitt arbete härutinnan fick han också erkännande av konungen. Så mycket mer
irriterande måste det ha känts med de ständiga anmärkningarna från samma håll för de brister, som vidlådde flottans ekonomi. Gång på gång fick han sålunda uppbära klander för att
den av kammaren fastställda staten överskreds. Och vad räkenskaperna angick, tycktes det
omöjligt att få in dem i rätt tid, vare sig det gällde de påbjudna summariska månadsförslagen,
som skulle ingå till amiralitetskamreraren, eller de kvartalsförslag, som denne skulle insända till
statskontoret. Inte heller lyckades man få in huvudboken till kammarkollegiet enligt föreskrift
inom nästföljande år. Balansen blev allt större. Med de särskilda besked konungen tid efter
annan infordrade rörande flottans tillstånd och medelsförvaltningen dröjde det också alltid för
länge, innan de kunde åstadkommas. För allt gjordes amiralgeneralen ansvarig och fick uppbära förebråelser.

KOLLEGIET FÅR AV KUNGL. MAJ:T AUKTORISERAD INSTRUKTION.
Så har omsider under direkt medverkan av amiralgeneralen utarbetats ett förslag till instruktion för amiralitetskollegiet, vilket enligt påteckning föredrogs för konungen i juni 1688. I detta
påyrkades förstärkning av kollegiets Iedamotsuppsättning icke blott med militärer utan ock med
i amiralitetsverket förfarna civila ledamöter. De senare, icke amiralgeneralen och militärerna,
skulle ansvara för medelsförvaltning och redovisning.
PLANSCH Å J\IOTSTÄENDE SIDA. Hans Wachtmeister, Karlskronas grundläggare och Karl Xl:s främste medJ1jälpare vid återupprällandet av Sveriges spolierade sjömakt, ett värv som han de första åren ledde med stor
kraft och nästan diktatoriska fullmakter men för vars slutförande lian saknade den smidighet och det sinne
för former och ämbetsmannaordning, som skulle varit nödvändiga för att undvika slitningar med konungen.
Under den viktiga riksdagen 1680 hade han mot högadeln uppträtt som sin konungs handgångne man vid besluten om reduktionen. Aret därpå blev lwn riksråd - titeln ändrades snart till kungligt råd - och det är 1
rådsdräktens hermelinsbrämade mantel och hatt Ehrenstrahl här 1690 målat den kraftfulle men egensinnige amiralgeneralen och nyblivne greven.
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Projektet remitterades av konungen till prövning av kammarkollegium och statskontor i samråd
med amiralgeneralen. Utlå tandet
har gå tt i positiv riktning, men
den kungliga resolutionen, daterad
i april 1689, blev likväl alls icke
gynnsam. Nå gon ökning av antalet ledamöter och betjänte finge ej
ske. Amiralgeneralen skulle alltfort
föra presidium och huvuddirektion
i kollegiet med de bägge främsta
amiralerna som bisittare. Konungen förmenade, att >enär var och
en sitt ämbete förrättar i det uppså tet att gå oss med all trogen och
aktsam tjänst tillhanda samt därhos med god enighet och förtrolighet till det gemene bästas befordran
utan någon egenvilja tillbörligen
därutinnan vigileras, lärer kollegium då inga flere betjänte eller
amiralitetsråd ha va av nöden,. I
justitiesaker skulle som vanligt vissa officerare jämte justitiarien adjungeras. I tvister om medel och
räkenskaper skulle kollegiet likaledes konstituera sig som rätt, men
därvid adjungera kommissarien,
sekreteraren och kamreraren. SåI kungligt brev av den 8 september 1681 utnämndes ddvarande amiralgenerallöjtnant Hans Wachtmeister till
genera/amiral (brevets utanskrift använder emellertid den i fortsättningen vanligare titeln »amiralgeneral>): •Till
oss ellskeligh wdr iroman ammiral general och gouverneur öfwer Calmare lälm, Ohlandh och Blekingen Wählborne Hans Wac/1tmeister, frijherre till Biörcko, here till Pahl, Annaka och Johansborg • . Brevet (Riksarkivet )
<ir cw följande lydelse: •Carl medh Gudz ndde, Sweriges, Giötlies och Wändes konung/i, storfurste till Finland/i,
hertigh uthi Skåne, Estlandh, Liffland, Carehlen, Bre/1men, Vehrden, Stettin, Pommern, Cassubcn och Wenclen.
furste till Riigen, /1erre öfwer lngermanlandh och Wissmar, sd och Pfaltz grefwe widh Rehin i Bäjern till Giilic/1,
Clewe och Bergen hertigh. Wdr ynnest och nådige bewdgenheet medh Gudh allzmächligh, tro man ammiral generallieutenant. Såsom wij nu mehra ldthe på Ehr oförtrutne flijt och trogne försorg/i fornembligast bero wdrt
wnmiraliletswäsende, och dess wählstdnd och förkdfring, wij och Edher för detta commendet öfwer wdr och
rijkzcns örlogs //åtta ndcligst anförtrodt lwfwe, ty är och billigt att wij tillägge Edher den heder och förmdlm
som en oss och rijket sd angelägen bestellning competerar, och hafwe fördenskuld den Edher l1er till förundte
ammiral generallieutenants caracter utl1i general ammirals titel ändra och förbättra wehlat, hwarigenom Ehr så
m!Jcket större auctorilet hoos wdrt ammiralitet tillwäxer, och så mycket större estime hos fremmande som widh
öhr/ogs floltorne lwfwa altidh dhet nampnet medh sielfwa öfwercommendet sammanfogat; hwar till Edher egen
serdehles merite och nijt/1 för wdrt och dhet giemena bästa kommer, som billigt föranleder oss till den nddige
tanken att wij ingen titel och förmohn Edher tilläggia kunnom, den 1 icke medh Edher troheet, tapperheet och
des interesseracle opsdth att sökia wår och fäderneslandetz wählferdh, wähl förtiene och medh justice äga lwnne
och wij be/alle Edher Gudh allzmechtig nddcl :n af Stockholm d. 8 septemb. A. 1681. CAROLUS. E . Lindschöld.•
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Hans Wachtmeister. Oljemålning au D. K. Ehrenstrahl 1690. Gripsholm.

Erik Siöblad (till vänster; utsnitt av samtida oljemdlning av okänd konstnär; privat ägo) och Hans Clerck (miniatyr i gouache av okänd, samtida konstnär; privat ägo), bägge friherrar, amiraler och landshövdingar, vilka amiralgeneral Wachtmeister frdn 1683 hade vicl sin sicla i flottans överstyre/se med uppgift att gd honom tillhanda mec/
rdd och hjälp. - Till höger: Kammarråclet, seclermera landshövdingen Petter Snack, vilken tagit verksam del i
reduktionsarbetet som kronans ombud vid uppkommancle tvister och därunder förvärvat konungens särskilcla förtroende, skickades 1(;89 i granskningsuppdray <rv konungen till Jfor/skrona. 0/jemdlning av okänd, .rnmtida konstnär. Priv<1I äyo.

vitt möjligt borde under krig en amiral ständigt vara kvar i land och ombesörja ärendena vid
amiralitetet, varvid medlen skulle assigneras och anordnas av honom tillsammans med överkommissarien och kamreraren enligt staten. Kunde en amiral därtill ej avvaras, skulle vice
holmamiralen jämte överkommissarien och kamreraren stå för kommando och ekonomi. I
enlighet med dessa direktiv skulle amiralgeneralen projektera instruktion för amiralitetskollegiet, vilken efter granskning i kammaren sedan så fort som möjligt kunde utfärdas till
efterrättelse.
Men amiralgeneralen ville ej resignera ens inför denna konungens resolution. Överkommissarie Hilletans död i juli samma år (1689) gav honom anledning att åter yrka på att få till
stånd ett kollegium av den sammansättning, som rekommenderats i 1688 års instruktionsförslag.
Han kunde nu bland annat hänvisa till hur olägligt detta dödsfall kommit nied hänsyn till
flottans proviantering, som konungen uppdragit åt Hilletan och som nu ingen annan inom
kollegiets ledning kände till. Hur bra hade det icke varit om flere varit insatta i denna stora
och viktiga detalj. Det tycktes honom påtagligt visa nyttan av att inom kollegiet funnes civila
amiralitetsråd.
Det hjälpte inte. Instruktion för amiralitetskollegiet utfärdades den 9 oktober 1689. Denna
byggde väl på instruktionsprojektet av 1688, men var väsentligen modifierad i enligtiet med
konungens ovan refererade resolution av april 1689. Kollegiet skulle sålunda bestå blott av
amiralgeneralen och två amiraler, vilka kollegialiter skulle avgöra alla ärenden, såväl i vad
angick kommando som medlens disposition och ekonomien. Det gick \Vachtmeister djupt till
sinnes, att han icke i denna punkt vunnit gehör hos konungen, och gång efter annan beklagade han i sittande kollegium under de följande åren, att det icke bland ledamöterna fanns
civila amiralitetsråd med grundlig kunskap om hushållningen och räkenskaperna.

--
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• Kongl. Maij:tts inslruclion för dess Ammiralitels-Collegium, gifwe11 Stockholm d. 9 oclobris dhr 1689 • är en handling pd 61 sidor, av vilka ingressen och den av Karl Piper konlrasi~nerade slutsidan här dlerges. - Riksarkivet.

EKONOMIVERKET GRANSKAS. ETT STATS- OCH KAMMARKONTOR INRÄTTAS.
Efter Gabriel Hilletan utnämndes till överkommissarie amiralitetskamreraren Samuel Palumbus
Gripenclou, som emellertid avled samma år (1689) och fick till efterträdare statskommissarien i
Pommern Magnus Lagercrantz. Då Hilletans administration befunnits vara i behov av granskning, nedsände konungen redan i augusti 1689 kammarrådet Petter Snack till Karlskrona för att
undersöka förhållandena. Dessa befunnos allt annat än goda. Kammarrådets mission i Karlskrona kom därför att draga ut på tiden, och relationen blev också rätt graverande för ekonomiledningen vid amiralitetet. Följderna förspordes snart. Vid ett besök i Karlskrona under sommaren 1690 beslöt konungen uppdraga åt kammarrådet Snack att jämte amiraliletskollegiet
grundligt undersöka amiralitetets ekonomiverk och på basis av denna undersökning uppsätta
tillfyllestgörande instruktioner för olika befattningshavare, enkannerligen för dem som hade
med ekonomien att göra.
Med tillfredsställelse kunde amiralgeneralen ungefär samtidigt inregistrera konungens beslut, att överkommissarien skulle ha säte i kollegiet, så ofta något förehades om medlens
disposition. Det var en åtgärd åtminstone i rätt riktning.
Kammarrådet Snacks och amiraiitetskollegiets uppdrag var avslutat i december 1690, då
en vidlyftig relation överlämnades till konungen. Punkt för punkt antyddes i denna orsakerna
till missförhållandena samt föreslogos åtgärder till avhjälpande. Räkenskapernas uteblivande
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berodde sålunda på att många av »betjänterna• blivit ålagda för mycket arbete. Botemedlet
vore inrättande av flera beställningar. Räkenskapernas brister kunde rättas genom utarbetande
av bättre metoder, vilket borde observeras vid instruktionernas utarbetande. Redan hade i ett
avseende förbättring försports, i det att revision etablerats av kvartalsräkenskaperna inom överkommissariens kontor. Att kammarsakerna icke blivit vederbörligen avverkade inom kollegiet
berodde på att där ej funnits personer, som kunnat handlägga dessa ärenden.
Största delen av relationen utgjordes emellertid av projekt till instruktioner för ett flertal
högre och lägre befattningshavare, såsom för vice holmamiralen, tygmästaren, fiskalen, kassörerna, proviantmästarna, räntmästaren vid krigsmanskassan samt tjänstemännen vid amiralitetskansliet, kammarverket, sjömilitiekontoret, byggningkontoret och artillerikontoret.
Märkligt är, hur amiralitetskollegiets ledamöter dristade sig åter plädera för det gamla
kravet på en förstärkning av kollegiet. Så nyttiga och nödiga de föreslagna nya metoderna
och instruktionerna än vore, så berörde de dock, anmärktes det, blott en del av kollegiets förrättningar, men det fanns andra delar, som hörde under själva huvudverket, »de nödvändigt
lära erfordra ett fullkomligare inrättat kollegium av flere ledamöter, varutinnan vi för våra
personer förnämligast befinna, att själva defekten beron .
Den vidlyftiga relationen remitterades av konungen i vanlig ordning till kammarkollegium,
som så dryftade frågan i samråd med amiralgeneralen. I mars (1691) var kollegiet färdigt med
sina påminnelser, som utmynnade i att de föreslagna instruktionerna, sedan några korrigeringar
vidtagits, borde fastställas. I övrigt nöjde sig kollegiet med att göra två förslag. Det hemställde
sålunda dels om ej en kammarordning borde utarbetas och av Kungl. Maj :t auktoriseras, dels
om ej all korrespondens, som angick statsanordningarna och upphandlingarna, borde uppsättas
icke i kansliet utan i kammarkontoren, där bästa kunskapen funnes om dylika mål. För sådana
brevs vidkommande praktiserades redan förut, att de underskrevos av ledamöterna samt överkommissarien och kamreraren. Detta kammarkollegiets utlåtande vann konungens fullständiga gillande.
Från året 1691 härstammar jämväl enligt påteckning ett aktstycke betitlat I Underdånig
remonstration över orsakerna, som synas fordra, att ett kammar- och statskontor vid kunglig
amiralitetet hädanefter blir inrättat». Sannolikt är det utarbetat av överkommissarie Lagercrantz
och amiralitetskamrerare Salomon von Otter, vilken sistnämnde 1689 efterträtt Gripenclou vid
dennes befordran. Följande år, 1692, inkomma Lagercrantz och von Otter med memorial
rörande deras respektive ämbeten och de metoder, som under det gångna året praktiserats
vid ekonomiverket. Dessa memorial remitterade konungen till kammarkollegiet, som avgav utlåtande i juni nämnda år.
Beträffande metoderna hade kammarkollegiet intet att erinra. Det är emellertid tydligt, att
till kollegiet inlämnats även sagda remonstration. I varje fall tog kollegiet upp som sitt eget
förslag, att kammarverket vid amiralitetet i vissa mål skulle skiljas från amiralitetskollegiet
och dess kansli och förvaltas under ett stats- och kammarkontor. Kollegiets verksamhet hade
varit alltför omfattande. Kammarverket utgjorde den svåraste detaljen och hade orsakat den
största oredan. Redan då konungen 1691 separerat korrespondensen om medlen från kollegiets
kansli och lagt den på överkommissarien hade det känts som en lättnad. Nu kunde man gå ett
steg vidare på den vägen och inrätta ett särskilt stats- och kammarkontor, vilket både amiralgeneralen och överkommissarien tillrått. Amiralgeneralen skulle presidera i såväl kollegiet som
i stats- och kammarkontoret, men de övriga amiralitetsråden behövde ingen befattning taga
med kammarverket, till vilket skulle höra all korrespondens om medlens indrivande, disposi-
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tion och beräknande. Stats- och kammarkontoret skulle bestå av allenast två ledamöter: amiralgeneralen och överkommissarien, med den förre som ordförande.
I enlighet med detta kammarkollegiets betänkande vart ock av konungen den 29 juni 1692
resolverat, att ett stats- och kammarkontor skulle inrättas vid amiralitetet.
Hedan i mars 1693 avled överkommissarien Lagercrantz och efterträddes av kamreraren
von Otter, som haft stor del i föregående årens nyorganisering av flottans kammarväsende.
Snart ansågs tiden inne för en kunglig stadfästelse av de många på försök sedan någon tid
praktiserade instruktionerna för ett flertal befattningshavare vid amiralitetet. Så skedde genom
kungligt brev av den 9 januari 1695. Från denna tid framträda som fullt utbildade de olika
under kollegiet och statskammarkontoret sorterande kontoren. För flera av kontorscheferna och
deras underhavande utfärdades sålunda nya instruktioner och därjämte för de båda överordnade
militärerna vice holmamiralen och tygmästaren.
I januari 1695 erhöll även den 1689 konstituerade kammarrätten äntligen instruktion. Den
skulle avdöma alla stridigheter, som kunde infalla med de under amiralitetet hörande uppbördsbetjänterna angående de observationer, differenser, balanser och fel, som härrörde ur deras
räkenskaper samt även de förseelser och brott, som kunde yppas vid deras tjänsters förrättande.
Amiralgeneralen eller någon av amiralerna skulle presidera, och som assessorer skulle fungera
de bägge amiralitetsråden, överkommissarien, sekreteraren, kamreraren och kommissarierna vid
sjömilitie- samt varvs- och byggningskontoret.

DEN NYA ORGANISATIONEN I FUNKTION.

AMIRALITETSKOLLEGIETS LEDAMÖTER.

Amiralgeneralen förblev på detta sätt inför konungen i alla avseenden ansvarig för flottans
skötsel, men hans herravälde kringskars. I kommandosaker var han bunden vid kollegiet,
ledningen av skeppsbyggeri och utrustningar måste ske i samverkan mellan kollegiet samt statsoch kammarkontoret, och beträffande ekonomien hade han vid sin sida den sakkunnige överkommissarien. Det hela tycktes väl ordnat, men i tillämpningen genombröts systemet till en
tid, då ingenting blivit bestämt om hur det skulle förfaras under amiralgeneralens frånvaro,
särskilt när han å tjänstens vägnar vistades i Stockholm, vilket skedde ofta och ibland under
långa tider.
Vissa år tillbragte han över halva året därstädes. Det visade sig nämligen, att amiralgeneralen, trots 1689 års instruktionsföreskrifter, ansåg sig representera kollegiet, även när han
vistades i Stockholm, och han utövade dess myndighet utan att taga hänsyn till sina kolleger i
Karlskrona. I kommandosaker och i fråga om varvet och utrustningarna korresponderade han
sålunda med vice holmamiralen Per Rosenholm. Artilleriet skötte tygmästaren och rättsvården
justitiarien, direkt skrivande till amiralgeneralen. Men ej nog därmed: även kontorsförmännen
korresponderade i tjänsteangelägenheter direkt med den frånvarande amiralgeneralen. Under
året 1696 blevo dessa missförhållanden emellertid i viss mån rättade, och samarbetet i ledningen
reglerat, då konungen bestämde, att varje gång innan amiralgeneralen för längre tid lämnade
Karlskrona, skulle ett arbetsprogram uppgöras och av kollegiet följas. Uppkomma nya frågor,
som tarvade konungens avgörande, medan amiralgeneralen vore borta, skulle kollegiet tillskriva
amiralgeneralen därom och denne föredraga ärendet inför konungen. Var fjortonde dag skulle
relation om förhållandena vid flottan sändas från kollegiet i Karlskrona till amiralgeneralen.
Det måste emellertid förutsättas, att alltid åtminstone det ena av amiralitetsråden funnes i
Karlskrona, till vilket alltså holmamiralen, tygmästaren och justitiarien kunde vända sig med
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Några av amiraliletsko/legiets ledamöter under 1700-talets början: frdn vänster amiralerna Werner von Rosenfeldt,
bekant även som kartograf (samtida kopparstick; Kungliga biblioteket), Karl Ruuth (samtida oljemdlning av okänd
konstnär; privat ägo) och Gustav Waltrang (oljemdlning av D. K. Ehrenstrahl; privat ägo).

sina andraganden, men icke direkt till amiralgeneralen, som också alltid måste korrespondera
med kollegiet och överkommissarien, icke med de underordnade.
Bland amiralitetsråden har amiralen Hans Clerck, som ju tillika var landshövding i Kalmar,
alltmer sällan kommit att bevista kollegiets sammanträden. Redan 1691 befinnes emellertid
amiralen Gustav Adolf Sparre ha tjänstgjort som amiralitetsråd. Sedan Sparre 1692 avlidit utnämndes vice amiralen Kornelius Ankarstierna till amiral och amiralitetsråd. Först år 1700,
vitl amiral Siöblads förflyttning till Göteborg, skedde sedan nästa komplettering, då kollegiet
förstärktes med två nya amiralitetsråd, amiralerna Werner von Rosenfeldt, samtidigt efter den
avlidne Rosenholm förordnad som holmamiral, och Evert Fredrik Taube. Den sistnämnde dog
redan 1703 och ersattes då i kollegiet med amiralen Otto Siöstierna. Denne blev den förste
som avgick, genom döden 1709, och följdes av von Rosenfeldt i januari 1710 (avsked ) och
Kornelius Ankarstierna 1712 (avsked) . Efterträdare blevo amiralerna Jakob de Prou, död 1711 ,
Karl Ruuth, som fick avsked 1713, samt Gustav Wattrang, som stod kvar till 1715 (avsked).
Efter amiral Ruuth inträdde amiralen mas Sparre bland kollegiets ledamöter.

KARL XII REFORMERAR. SKIFTANDE ORGANISATIONSFORMER PRÖVAS.
Vid ingången av år 1713 utgjordes amiralitetskollegiets ledamöter sålunda av amiralgeneral
Hans Wachtmeister och amiralitetsråden amiralerna Ruuth och \.Vattrang, varefter i februari
Ruuth ersattes av amiralen Klas Sparre. I augusti anlände emellertid från konung Karl en
skrivelse med befallning, dels att samtliga flaggmän skulle hava säte och stämma i kollegiet,
dels att vid holmen ej skulle finnas någon ständig amiral eller vice amiral utan att ombyte
skulle ske varje år på holmamiralsposten. Holmamiralen skulle »slippa > vara ledamot av kollegiet och hade att vid sin avgång avlägga rapport.
Också beträffande stats- och kammarkontorets ledamotsuppsättning grep konungen in reformerande. I september 1713 ankom en kunglig skrivelse av innehåll, , att till sysslornas bättre
drift uti amiralitetsstats- och kammarkontoret» konungen funnit nödigt att bestå ett civilt
amiralitetsråd jämte överkommissarien. Den senare hette nu Johan Lagerbielke, som efterträtt
Salomon von Otter, då denne 1711 befordrats till kammarråd. Lagerbielke upphöjdes genom
nyssnämnda kungliga brev till amiralitetskammarråd och rekommenderade till ,överkommissa/
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Gustav Fredrik von Rosen, 1717 av konungen utnämnd till vice direktör vid amiralitetet oclt överkommendant för
Karlskrona befästningar (samtida oljcmdlning av J. D. Sc/1wartz; privat ägo). - I mitten: amiral Klas Sparre
(oljcmdlning cw D. von Kraf/t; Drottningholm), Ruuths efterträdare som amiraliletsrdd oclt Wac/1tmeisters som
överamiral. - Till höger: amira/itetskammarrddct Johan Lagerbielke (samtida oljemdlning av okänd konstnär;
privat ägo).

riebefattningen såsom »skicklig och drivande» sin svärson, kommissarien vid amiralitetet Magnus Ljungfelt.
Emellertid inlöpte till konungen ännu medan denne vistades i Turkiet ihå llande klagomål
- uppenbarligen överdrivna - över vanskötsel av flottan, vilket föranlät honom att i oktober 1712 befalla tillsättandet av en undersökningskommission med kungliga r ådet Gustav Cronhielm som ordförande. För den gamle amiralgeneralen hopade sig motgå ngarna. I september
1712 inträffade den svåra olyckan med transportskeppen, som m åhända blev en bidragande
orsak till den stenbockska härens undergång. Och i april 1713 infann sig Cronhielm med
konungens fullmakt att tag3. ledningen vid flottans utrustning, varvid han hade frihet »att
göra och låta som han till I{. M :ts tjänst nyttigast prövar, allenast flottans och transportens
utlöpande därigenom varder befrämjande >. Det smygande förtalet och det i handling ådagalagda misstroendet från konungens sida drev slutligen fram Wachtmeisters avskedsansökan
hösten 1713.
Mannen som skulle rycka upp amiralitetsväsendet trodde sig konungen hava funnit i generalmajoren Hans Henrik von Liewen, som av rådet sänts till Turkiet bland annat för att söka
förm å Karl XII att å tervända till Sverige. von Liewen skulle under titel av generallöjtnant
»föra direktionen vid amiralitetsverket både med presiderande uti kollegio och amirafitetsstatsoch kammarkontoret samt alla andra sysslor på lika sätt som amiralgeneralen detta härtills har
förrättat, undantagandes detta enda att I för Eder person intet behöver gå till sjöss med flottan ». Sin fullmakt fick von Liewen den 24 mars 1714 och den 15 november samma år förde
han första gången ordet i amiralitetskollegiet. Tidigare under året hade direktionen därstädes
på rådets uppdrag förts av generalen greve Johan August Meijerfeldt. Den till rangen främste
inom kollegiet, näst von Liewen, var amiralen Klas Sparre, som i augusti 1715 befordrades till
överamiral. Enligt stat utgjordes vid den tiden flaggmännen av två amiraler (inberäknat överamiralen), fyra vice amiraler och tre schoutbynachter med full lön.
Som en fullkomlig överraskning för alla vid amiralitetet kom i mars 1715 konungens befallning, att hushållningen och medlens förvaltning åter skulle lyda under amiralitetskollegiet,
varuti därefter ej blott såsom förut amiralitetskammarrådet utan även överkommissarien skulle
Il.

Sv , F. H. Il
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ha säte och stämma. von Liewen gillade ej alls åtgärden
utan skrev till konungen och föreställde denne de svårigheter, som följde med kollegiets handhavande av också
alla ekonomiärenden. Någon ändring i resolutionen föranledde dock dessa föreställningar icke annat än i så
m åtto, att det medgavs von Liewen att ha dispositionen
av medlen under sitt enskilda inseende. Det obestämda
i dessa arrangemang framkallade ofta meningsskiljaktigheter mellan von Liewen å ena sidan samt Lagerbielke
och Ljungfelt å den andra om dispositionen av medlen,
om likvidationers och assignationers uppsättande och om
de civila tjänstemännens tillsättande m. m.
Det blev också efter hand alltmer tydligt, att, sådana
Riksrådet Gustav Cronhielm, som på konungens uppdrag nitiskt ledde undersökningskommissionen över flottans skötsel och mede/s/örvaltning. - Oljemålning <IV n. von Kraf/1
1715. Gripsholm.

som förhållandena voro, reformen av 1715 var en förändring till det sämre. Under trycket av krigets övermäktiga bördor framträdde bristerna allt tydligare, och
amiralitetskollegiets medelsförvaltning fick även snart
en svår vedersakare i det nya ämbetsverk, upphandlings-

deputationen , som börjat sitt arbete i januari 1716 och som beklätts med utomordentliga
finansiella befogenheter. Deputationen leddes av konungens allsmäktige förtroendeman Görtz,
och bland dess ledamöter befann sig förre överkommissarien i amiralitetet, numera krigsrådet
Salomon von Otter. Det blev von Otter, som omsider av konungen fick uppdraget att projektera en ny ordning för amiralitetets kammarverk, och det är i allt väsentligt hans förslag, som
av konungen godkändes och i juli 1717 utfärdades såsom , K. M :ts förordning och reglemente
angående hushållsverket vid dess amiralitet i Karlskrona , .
Genom denna förordning skildes å ter ekonomien från kollegiet och anförtroddes åt ett amiralitetskommissariat med von Liewen som direktör. Denne erhöll allena dispositionen över
medlen och amiralitetskammarrådet och överkommissarien blevo blott rådgivare, som kunde ingripa med anmälan till konungen endast ifall direktören bestämde något, som strede mot stat
och förordning. Under direktören lydde vice holmamiralen, tygmästaren och alla kontoren. Inseendet över den ekonomiska administrationen utövades närmast av amiralitetskammarrådet och
överkommissarien. Amiralitetskammarrätten avskaffades, och dess mål fördelades på de båda
amiralitetsrätterna, som samtidigt organiserades som överrätt och underrätt.
Uti särskild instruktion för von Liewen reglerades befogenheterna mellan direktören och
kollegiet. Direktörens kommando gällde allt manskap, »som är i land , , såväl i Karlskrona som
i fästningarna däromkring liksom i Karlshamns skans. Direktören tillkom det att beordra uppbåd av båtsmän till Karlskrona, att kommendera dem och deras officerare till besättning å
skeppen samt att hemförlova båtsmännen. Alla obevärade fartyg som utsändes skulle han också
beordra, över volontärregementet, som numera överförts till artilleriet och skulle exerceras som
lanttrupperna, hade han inseendet och skulle mönstra. Honom anförtroddes slutligen kommandot på amiralitetsholmen med bestämmanderätt över arbetsmanskap, material och arbete. Kollegiet skulle direktören sammankalla »uti de saker, som angå direktörens ämbetssysslor» , och
han var då skyldig infinna sig vid sammanträdet jämte vice direktören. Den sistnämnde var
direktörens ställföreträdare i händelse av förfall för denne. Han var också överste för volontärregementet. Den kommenderande amiralen (överamiralen) åter skulle sammankalla kalle-
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Till vänster: Salomon von Otter, frdn 1693 överkommissarie vid amiralitetet och 1712 krigsrdd, en av svenska
flottans största ämbctsmannabegdvningar och organisatörer. Samtida oljemdlning av okänd konstnär. Privat ägo.
Till höger genera/löjtnanten Hans Henrik von Liewen, en karolin utan allt vad sjömilitära meriter hette men
en drivande kraft och en utomordentlig administrator, som i en svdr lid fick sig ledningen av praktiskt laget hela
svenska sjöförsvaret anförtrodd. 0/jemdlning av L. Pasch d. ä. Privat ägo.

giet i alla andra mål, som anginge sjöväsendet och justitieväsendet samt sjöofficerarnas tillsättande och föresl ående, utom vid volontärregementet. Den kommenderande amiralen avgjorde
då, vad som skulle förrättas, och direktören behövde icke närvara.
Det sagda må vara tillräckligt - redogörelsen är icke fullständig - för att visa den nya
organisationens art. Man kan nog säga, att missnöjet bland sjöofficerarna, enkannerligen flaggmännen, var mycket starkt över denna invecklade ordning, som också strax kom förvecklingar
åstad inom kollegiet. Man kan tänka sig in i överamiralens och de äldre amiralernas känslor,
när den 29-årige översten och vice direktören Gustav Fredrik von Rosen under von Liewens
bortovaro tog plats i kollegiet och från presidentstolen ledde förhandlingarna. Såväl överamiralen som amiralen friherre Karl Hans \Vachtmeister protesterade också och klagade inför konungen, vars resolution av den 14 oktober 1717 innebar ett salomoniskt domslut. Att översten
fungerat som ordförande vore intet fel, men han borde ej ha tagit plats i presidentstolen, som
reserverades för >Överste amiralen >. Som denna post ej var tillsatt, gavs därvid den anvisningen,
att presidentstolen tills vidare skulle stå obesatt och ordföranden dirigera förhandlingarna från
den plats, som tillkom honom i enlighet med hans rang.
Den verklige ledaren för amiralitetskommissariatet under den korta tid detta existerade blev
von Rosen. Direktören von Liewens arbete kom mest att gälla upporganiseringen av volontärregementet. Icke heller i koJiegiets verksamhet tog von Liewen mycket del. Dess sammanträden leddes mestadels av överamiralen Klas Sparre.
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FLOTTANS STYRELSE I STOCKHOLM.
Efter kollegiets avflyttning skulle Stockholm upphöra att vara förläggningsort för flottan.
Ingen byggnad av örlogsfartyg skulle heller där vidare äga rum. Meningen var tydligen, att
flottans etablissemang på Skeppsholmen och däromkring helt skulle upphöra, om än tills vidare
en viss bevakning måste anordnas för kvarvarande förråd och byggnader. Över det ringa holmarbete, som ännu utfördes, erhöll 1681 vice amiralen von Rosenfeldt uppsikt och, sedan han
förflyttats , i.ildste officeren på platsen, till 1695 amirallöjtnanten Anders Gyllenspak, tidigare
tygmästare, därefter under några år kaptenen Nils Wrång och slutligen schoutbynachten Anders Appelblom. För ekonomien sörjde en kamrerare, senare benämnd kommissarie (Samuel
Palumbus Gripenclou till 1689, efter honom Börje Robeck). Ekipagemästare fanns till 1681 och
holmmajor till 1686. Sedan Gyllenspak blivit chef, gjorde en kapten tjänst som tygmästare.
Någon skeppsbyggmästare behövdes givetvis icke.
Först när ryska kriget under 1700-talets andra årtionde krävde upprättandet av en skärgårdsflotta, baserad på Stockholm, började den marina militära förvaltningen åter svälla ut.
Chefen fick ett fast organiserat kansli, varvsmajor (holmmajor) tillsattes och likaså artillerikapten (tygmästare). Även skeppsbyggmästare blev nu av nöden för det anbefallda bygget
av galärer.

FLOTTANS STYRELSER I KALMAR OCH KARLSKRONA.
I Kalmar, varest amiraliletskollegii kansli residerade från 1681 och fram till 1689, bedrevs
under 1680-talet ett icke obetydligt skeppsbyggeri för flottans räkning, med Gunnar Roth som
främste skeppsbyggmästare. Chef för flottan där var under några år framåt majoren Anders
Hornman (död 1685) och till inpå året 1683 fungerade överkommissarien Erik Ehrenskiöld som
ståthållare i Kalmar under den till generalguvernör över Kalmar och Blekinge län utnämnde
amiralgeneralen Hans Wachtmeister. När sistnämnda år nyordningen genomfördes med landshövdingar i Kalmar och l{arlskrona, skulle Ehrenskiöld åter helt ägna sig åt sin överkommissarietjänst. Han dog redan 1684. Chef för flottans varv och förläggning i Kalmar blev den
nye landshövdingen amiralen Hans Clerck.
Jämväl Karlskrona blev ju snart säte för ett energiskt bedrivet bygge av örlogsskepp. Som
platschef vid förläggningen får under de fem, sex första åren räknas vice amiralen Kornelius
Ankarstierna, som då gjorde holmarnirals tjänst. I amiralitetskollegiets protokoll 1686 omtalas Ankarstierna såsom den där i de nästförflutna åren under amiralgeneralens frånvaro haft
dispositionen över skeppsbyggeriet och ekekörseln. Från 1685 synes den nye landshövdingen
amiral Erik Siöblad övertagit dispositionen, då amiralgeneralen var borta. Samma år blev amirallöjtnant Per Rosenholm ekipagemästare för att 1688 avancera till vice amiral och holmamiral.
Han efterträddes som holmamiral år 1700 av vice amiralen Werner von Rosenfeldt, som kvarstod i beställningen under tio år. Skeppsbyggeriet var efter den tiden av ringa omfattning.
Bland skeppsbyggmästarne märkas Robert Turner, Frans Sheldon d. y. och den senares broder
Charles Sheldon. Skeppsartilleriet förestods som vanligt av en tygmästare, den främste i raden
hette Johan Leijonfeldt (1688- 1707). För redogörelsen funnos från mitten av 1690-talet fullt
utbildade kontor med fast personal: ekonomikontoret och kammarkontoret under överkommissarien, sjömilitiekontoret samt byggnings- och ekipagekontoret under var sin kommissarie och
artillerikontoret under en bokhållare.
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AMIRALITETET I GÖTEBORG.
Efter krigets slut 1670 blev administrationen vid det marina etablissemanget i Göteborg
inskränkt till ett minimum. Enligt stat skulle en kapten vara chef, ehuru major Rotkirch
stannade kvar till 1685, då han vann befordran. För ekonomien stod en kommissarie, från
1690 den driftige Jonas Ahlebom (adlad Ahlehielm), som under sin tjänstetid synes ha utövat
den verkliga ledningen. Något skeppsbygge förekom icke på kronans varv i Göteborg under de
två sista årtiondena av 1600-talet, hlott reparationer utfördes där i samband med konvojexpeditionerna. Ingen skeppsbyggmästare fanns heller uppförd på flottans stat i Göteborg.
En ny tid randades emellertid för den göteborgska förläggningen efter Karl XII :s tronbestigning. Dit skulle, enligt kungligt beslut 1698, permanent förläggas en eskader av ej blott mindre
utan även större fartyg. Stationen började också alltifrån sekelskiftet med kraft utbyggas under
den nye chefens, amiral Erik Siöblad, insiktsfulla ledning. Siöblad var tillika guvernör över
Bohuslän och Göteborg, en kombination som visserligen upphörde, då han 1711 efterträddes av
vice amiralen greve Axel Lewenhaupt. Sedan denne, efter konflikter med överordnade myndigheter, avgått 1716, lades ledningen i händerna på generalguvernören och generalen greve Karl
Gustav Mörner. En general sattes alltså också här i spetsen för flottan, på samma sätt som i
Karlskrona. Om västkusteskaderns splittring under Karl XII :s sista år alltifrån hösten 1717
på Göteborg, Marstrand och Strömstad läses i annat kapitel. Dft Mörner på grund av andra
uppdrag fick allt mindre tid att ägna sig åt flottan , kom den faktiska ledningen snart att utövas av schoutbynachten Olof Knape Strömstierna, och från i februari 1719 utnämndes åter
en högre sjöofficer, vice amiralen Jonas Fredrik Örnfelt, till chef för eskadern i Göteborg.
Den militära och civila uppsättningen vid örlogsflottan i Göteborg blev också från omkring
sekelskiftet 1700 en annan och större än tidigare. Som föreståndare vid varvet fanns en holmkapten eller holmmajor (Ehrenbill 1703- 20), tillika ekipagemästare, för artilleriet svarade en
tygmästare och för ekonomien, såsom förut, en kommissarie (Ahlehiclm till 1705, Mesterton
1709- 20). I spetsen för skeppsbyggeriet, som bedrevs i rätt stor omfattning särskilt på amiral
Siöblads tid, stod en skeppsbyggmästare, under denna period först Rolof Gunnarsson Roth
1700- 12, sedan Frans Walters 1712- 20.

Amiralitetskol/egiets gamla sigill (till vänster) med inskriptionen
•regni Suecice admiralitatis sigillum •, d. v. s. riket Sveriges amiralitets sigill, och till höger dess nya, fr. o. m. dr 1i00 använda
med dess ändrade text : Kungl. /lfaj:ts och rikets amiralitets sigill.
Teckning efter sigillavtryck d Rilcsarkivet.
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PERSONALFÖRHÅLLANDENA INOJVI s,rENSI(A
FLOTTAN ÅREN 1680-1720

M

ed förfärande tydlighet hade det danska kriget blottat bristerna hos flottans personal.

Den var otillräcklig och illa övad, till stor del fullkomligt ovan vid sjön. För att fylla
luckorna hade man fått anlita främmande sjöfolk och manskap från armen. Även högsta
ledningen låg i oerfarna händer, ända tills amiralen Hans Wachtmeister år 1678 blev utsedd
till överbefälhavare över flottan till sjöss. Efter fredsslutet tog han, som anförtrotts ledningen
av amiralitetsverket, genast itu med att reparera, vad den föregående tiden brutit. Medel erhöllos genom reduktionen och räfsterna. En mängd avsöndrade lägenheter, som för kronan
ansågos omistliga, däribland styrmans- och krigsmanshushemman, återkallades, och ersättning
utkrävdes för amiralitetet tillkommande dagsverken och materiel, som riksråden använt för
egen del. Så bragtes reda i förvaltningen, officerarna fingo ordentligt ut sina löner, och jorden
indelades till underhåll av befäl och manskap.
Högsta befälsgraden var amiralgeneral, men sedan Hans vVachtmeister år 1713 begärt och
erhållit avsked, uppdrogs ledningen av amiralitetsverket åt en direktör, medan chefen för den
utgående flottan från år 1715, friherre Klas Sparre, erhöll titeln överamiral. Övriga grader och
antalet officerare inom varje grad framgå av följande 1686 års stat: 1 generalamiral, 1 amiral,
3 viceamiraler, 1 amirallöjtnant och ekipagemästare, 1 amirallöjtnant och tygmästare, 3 schoutbynachter, 3 majorer, 33 kaptener, 6 artilleri- och 1 fyrverkarekapten, 45 överlöjtnanter och 30
underlöjtnanter. Antalet varierade sedermera ganska starkt, uppgick vid krigsutbrottet 1700
till 129 officerare men steg under kriget och utgjorde året före Karl XII:s död 217. År 1680
ändrades titlarna på några av de högsta graderna. I stället för amirallöjtnant hette det nu
vice amiral, och major utbyttes mot den holländska titeln schoutbynacht. Obligatorisk officersexamen infördes år 1683. Någon särskild utbildningsanstalt för officerare inrättades dock
ej, men de uppmuntrades med bibehållen lön och goda befordringsmöjligheter att söka anställning hos främmande makt eller i kofferditjänst. >Många vackra mäns barn av noblessen och
deras vederlikar> ägnade sig nu också åt sjöfart och blevo, hemkomna med vunnen sjöerfarenhet, antagna vid flottan.
Underofficerarna voro inom de tre gamla yrkesgrenarna för styrmanskonst, artilleri och
egentligt sjömansskap uppdelade på över-, medel- och Iärstyrmän, konstapel, konstapelsmat
eller arklimästare och högbåtsmän samt över-, medel- och underskeppare. Sammanlagda antalet var enligt 1679 års stat 607 men minskades under frcdsperioden och utgjorde år 1700 412
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Titelsidorna till de kungliga förordningarna av den 27 april 1685, och de bdda av den 23 maj 1690, vilka senare
- den ena för allmogens, den andra för städernas vidkommande - närmare fixerade bdtsmanslrdllets rättigheter
och skyldigheter de bägge berörda parterna emellan . - l(ungliga biblioteket och Kungliga Orlogsmannasällskapets i Karlskrona bibliotek.

stycken. Under några år på 1660-talet hade i Stockholm funnits en navigationsskola, och en
särskild styrmansexamen hade stipulerats. Kort efter Karlskronas grundläggning upprättades
i denna stad en styrmansskola och en konstapels- eller artilleriskola. Någon särskild examen
synes emellertid ej ha erfordrats att döma av en resolution år 1694, enligt vilken endast läsoch skrivkunnighet fordrades för att bli antagen till underofficer.
Det viktigaste var likväl att avhjälpa den brist på dugligt manskap, som under kriget 1675
- 79 varit ganska kännbar och ej så litet bidragit till flottans motgångar. Vid krigets slut uppgick antalet båtsmän till omkring 5,000, men minst det dubbla behövdes. För att öka styrkan
vidtogos olika åtgärder. Främst byggde man vidare på det ständiga båtsmanshåll, som städerna
och bönderna i vissa kustlandskap alltsedan Gustav Adolfs och Kristinas dagar åtagit sig att
utgöra mot befrielse från utskrivningar. Denna organisation var ej införd i alla landskap och
hade genom kriget råkat i upplösning. Karl XI:s förtjänst är, att båtsmansroteringen reglerades
och infördes i tidigare ej roterade kustlandskap. Särskilda avtal om båtsmännens avlöning och
underhåll slötos endast med inbyggarna i Bohuslän (1685) och i de norrländska orterna (1688),
men för övriga provinser meddelades föreskrifter härom genom en kunglig förordning 1690.
Samma är utkom en särskild förordning för städernas båtsmanshåll. Delta grundades på borgarnas antal och på städernas kontributioner och förmögenhet. En förstärkning under krigstid
avsågs med fördubblingsmanskapet, som redan tidigare utgått, och som av ständerna 1682 fastställdes som en stående skyldighet att utgå under krig av såväl städer som landsbygd, dock
med vissa lindringar på särskilda orter. Genom båtsmansroteringen tillfördes flottan från landsbygden omkring 3,800 man och frän städerna nära 900 samt dessutom fördubblingsmanskap
på i runt tal 3,600 båtsmän.
Av särskild vikt var det, att ett större antal båtsmän funnes att tillgå i flottstationens omedelbara närhet, och därför träffades anstalter, så fort Karlskrona grundlagts, för att lägga
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Blekinge och Södermöre under båtsmanshållet. Det visade sig dock snart, att den vanliga roteringen icke förslog för att få erforderligt antal båtsmän förlagda hit, och en annan form
måste tillgripas. Det var båtsmansindelningen. Den innebar, att mindre jordegendom än vid
roteringen indelades för att hålla båtsmannen, men att kronan i gengäld lämnade bidrag till
underhållet, dels genom att efterskänka grundskatten intill en viss summa, dels genom att i
fråga om mindre hemman tillskjuta ett belopp, den s. k. tillskotts- eller reservräntan. Systemet praktiserades även vid armen och var, om man så vill, från kronans sida en inackordering av manskapet. Den första uppsättningen indelningsbåtsmän togs från de längst bort belägna rotarna i Norrland och Finland, vilka hädanefter ställdes på vakans mot särskild
vakansavgift till kronan. Då indelningen var slutförd, lågo på delta sätt 2,300 båtsmän förlagda i örlogsstationens omedelbara närhet. Rusthållarna, som jordägarna vid indelningen kallades, voro befriade från att hålla fördubbling. Från indelningen voro frälsebönderna fritagna.
De utgjorde i stället roteringsbåtsmän efter samma grunder som i det övriga Sverige.
Arbetet med båtsmansindelningen slutfördes år 1684, varefter rusthållarnas och båtsmännens inbördes skyldigheter och rättigheter fastställdes genom kungliga förordningar av den 27
april 1685, vilka i stort sett komma att gälla till båtsmansinstitutionens avskaffande 200 år
senare. Enligt dessa förordningar, något olika för Blekinge och för Södermöre, ålades varje
rusthåll att till kronans tjänst uppställa och alltid hålla mönstergill båtsman, vars lega i Blekinge ej finge överstiga 50 daler silvermynt att fördelas på fyra år, »på det legan må falla
bonden så mycket lägligare att erlägga och båtsmannen därigenom hindras att bortrymma , .
Han skulle dessutom erhålla 8 d. smt. och ett par tunnor spannmål i årlig lön, förses med
stuga, fähus och kålgård samt hållas med vissa persedlar. Om bonden någon gång behövde
extra arbetskraft för sitt gårdsbruk, skulle han i främsta rummet anlita sin båtsman, som
då skulle njuta fri kost och en vadmalsrock men samtidigt förmanades att då också »göra
skäl för maten • .
Allt eftersom de ekonomiska förordningarna om båtsmanshållet utfärdades och sattes i
verket, så började även rullorna att fyllas av folk, som organiserades i fasta kompanier. Dessa
utgjorde, då organisationen i slutet av Karl XI :s regering i huvudsak var färdig, 6 indelningskompanier från Blekinge och Södermöre, 21 roteringskompanier från kustlandskapen i Sverige, Åland och Södra Finland samt 3 kompanier från städerna. Av de senare bestod uppstädernas kompani av s. k. bysseskyttar, mindre lämpade som sjöfolk men använda som
kanonbetjäningar.
Karl XI :s båtsmansorganisation var grundad på jordbruket, och båtsmännen voro och förblevo ofta blott »Bondedrrenge dyppede i Vand • , som danskarna kallade dem.

Någon sjö-

vana kunde de sällan inhämta, då övningsexpeditioner knappast förekomma och rotehållarna
besvärade sig, om båtsmännen för ofta blevo uppfordrade till tjänstgöring och måste utrustas.
För att ständigt ha tillgång till sjövant manskap kompletterades båtsmanshållet därför med
värvat sjöfolk såsom volontärer och kofferdibåtsmän, till ett sammanlagt antal av omkring
1,200. Volontärerna voro avsedda som stam för fartygsartilleriet men gjorde tillika tjänst som
garnisonsinfanteri i Karlskrona. Vakthållningen vid örlogsflottan vintertid sköttes av vintervaktsbåtsmännen, varjämte borgerskapet i Karlskrona enligt reglemente av 1709 måste bidraga
härtill. 1716 uppgingo dessa båtsmän i volontärregementet. Från handelsflottan värvades de
s. k. kofferdibåtsmännen, som på grund av sin befarenhet och sjövana brukades i tackelkammaren och i krig skulle fördelas på hela flottan. De lämpligaste karlarna uttogos till underofficerare i skeppar- och styrmansstaterna.
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Denna besällningslista, undertecknad i amiraliletskollegiet i november 1720 och avseende sjöexpeditionen nästkommande år, ger en intressant bild av fördelningen
på de olika skeppen och andra fartygen av flottans folk. Specifikationen upptar under de olika rubrikerna: av överofficerare kommendörer, fyrverkarekaptener,
kaptener, kaptenlöjtnanter och löjtnanter, av underofficerare överskeppare, medelskeppare, underskeppare, överstyrmän, meclelstyrmän, lägre styrmän, konstaplar,
konstapelsmater och högbtltsmän, av gemene båtsmän och soldater samt av •ci1Jilbetiente• mästerskrilJare och barberargesäller; därtill komma timmermän och
seyelsömmare samt skeppspojknr; stabens officemre och personal äro förtecknade till vänster. - Sjöhisloriskr1 museet, Stockholm.

Karl XII företog som nämnts 1717 en rätt genomgripande omorganisation av flottans personal, som fördelades dels till amiralitetsstabea - flaggmän, kommendörer och vissa andra
officerare, samt tjänstemän - dels till 2 värv.1de regementen: artillerivolontär- och kofferdiregementena, och 5 indelta eller roterade regementen: slupsroddar-, Västernorrlands änterkarle-,
Smålands äntergaste-, Norra och Södra Roslags sjögaste- samt Ölands sjögasteregemente, vartill
kommo Södermanlands äntergastebataljon, uppstädernas bösseskyttar, Bohus två kompanier jämte
Skånes, Hallands och Blekinge stadsbåtsmän.
Bland åtgärder, som vidtogos för att anskaffa och utbilda personal till flottan, må också
nämnas bildandet av skeppsgossekåren, vilken - ehuru redan tidigare unga pojkar använts i
flottans tjänst - kan räkna sin upprinnelse från år 1685. Antalet skeppsgossar var under de
första åren 20 men ökades på \Vachtmeisters framställning till 100. De voro »omistandes »,
skrev han, »eftersom de stadigt böra vara på skeppen till att hålla dem rena med sopande
och svablande och vattenspolande under heta wmmaren >. De erhöllo likväl även annan utbildning såväl till lands som sjöss, och i början av 1690-talet inrättades en skola, där pojkarna
skulle bli • väl informerade i sin tro och krist:!ndom samt i läsande och skrivande». Anställningen som skeppsgosse tog i regel sin början vid 8 a 10 års ålder, och de karlskrevos vid
18 år, vilket alltifrån början synes ha försiggått under vissa högtidliga former. De överfördes
därpå till de värvade kompanierna och vintervakten och utgjorde en god rekryteringskälla för
detta manskap.
Ett medel att för örlogsflottan bättre utnyttja den SJovana. kustbefolkningen i Bohuslän,
Halland och Skåne var redan av Karl XI påtänkt men blev verklighet först genom förordningen 1704 om enrollering i flottan av sjöfolk från dessa landskap. De skulle i fredstid
njuta 4 d. smt. i wartgeld med tillstånd att idka seglation på privata fartyg men skulle vid
krig vara skyldiga tjänstgöra vid örlogsflottan mot månadshyra efter sin duglighet, vara fria
från värvning men underkastade straff, om de vid uppfordring försummade att inställa sig.
Enrolleringen utgjorde vid dess upprättande 1,715 man, steg senare till över 3,000 år 1712
men sjönk åter mot slutet av kriget.
Överhuvud blev det under krigets gång allt svårare att ersätta personalavgången med nytt
folk. Talande är en förordning från 1716, enligt vilken båtsmanslegan, som stigit till 70 a
100 d. smt, åter skulle nedsättas till de 1690 stadgade 20 d. smt, på det bönderna skulle
mäkta anskaffa det folk, som erfordrades. Kraven på personalens sjövana måste sänkas, även
officerarna voro otillräckligt utbildade. Betydligt överdriven men belysande för tillståndet vid
flottan i slutet av Karl XII:s regering är en rapport från den franske ministern i Stockholm, Campredon, i september 1717:
man.

» Chef

för flottan är baron Claes Sparre, en skicklig

Utom honom, greve Hans \,Vachtmeister (amiralgeneralens son) och hans kusin Carl

\Vachtmeister finns det ej några officerare, som varit utom Östersjön. Alla de övriga äga
blott den medfödda svenska tapperheten.

Matroserna ha ingen sjövana ; de äro från landet

hämtade bonddrängar».
Med dessa av både Campredon och danskarna så häcklade bonddrängar genomkämpade
flottan likväl med heder ett tjugoårigt krig. Sin sega livskraft har också Karl XI :s båtsmansorganisation visat genom att under 200 år oförändrad bibehållas som grund för flottans bemanning.
Civilstaten slutligen upptog enligt 1697 års stat för amiralitetet 93 poster, fördelade på följande personalgrupper och kontor: kammarbetjänte, justitiebetjänte, kanslibetjänte, sjömilitiekontoret, byggnings- och ekipagekontoret, artillerikontoret samt klere-siet.
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HANS WACHTMEISTER OCH ANDRA
KAROLINSKA MÄRKESMÄN.
Den man, som genomförde det storartade omdaningsarbete, som den svenska örlogsflottan genomgick under den
tjugoåriga fredsperioden i slutet av 1600talet, var amiralgeneralen Hans \Vachtmeister. Född 1641 såsom äldste sonen till
riksstallmästaren friherre Hans Wachtmeister, fick han som så många andra
svenskar denna tid sin militära utbildning i främmande tjänst, då han som
volontär i engelska flottan 1665 deltog i
kriget mellan England och Holland. Vid
det andra bremiska krigets utbrott följande år anslöt han sig till svenska armen
i Tyskland och begav sig efter freden till
Sverige, där han efter någon tid blev
kammarherre hos den unge Karl XI. Vid
det danska krigets utbrott 1675 begärde

Hans Wachtmeister af Johannislius - ett lwraktärsfullt porträtt
av den store amiralgeneralen, skuret i elfenben av J. Cavalier.
Privat ägo, Stockholm. (Andra porträtt av Hans Wachtmeister
äro dtergivna i bd 1, sid. 467, och ovan vid sid. 74.)

han att få tjäna vid flottan och började så sin långa, förtjänstfulla sjömilitära bana. Han deltog med utmärkelse i de följande
årens olyckliga sjöstrider och avancerade redan 1676 först till viceamiral och sedan till amiral. Att den tappre och energiske sjömannen även var en duglig lantofficer, visade han, då
han 1676, sedan flottan efter nederlaget vid Ölands södra udde återvänt till Stockholm, begav
sig till armen och deltog i striderna i Skåne. I slaget vid Lund anförde han Västgöta kavalleriregemente, fick under den heta drabbningen ej mindre än tre hästar skjutna under sig och
fullföljde i slagets slutskede , med god succes victorian, till vilken han märkligt kontribuerade,,
som det förmäles i det för honom 1687 utfärdade grevediplomet. Det var också under detta
fälttåg, som Wachtmeister, då ett krigsråd tillstyrkte, att konungen ej borde utsätta sig för
krigets faror, skall ha yttrat: , Hellre bär jag min konung efter ett tappert fäktande död i sitt
tält, än jag ser honom med oförrättat ärende nesligen draga upp igen i Sverige•.
På våren 1678 överlämnades befälet över flottan till sjöss åt Wachtmeister. Under den
återstående delen av kriget kunde något av vikt ej uträttas med den decimerade flottan, men
efter detsamma blev han själen i den storstilade nydaning av det svenska sjöförsvaret, som
åter gjorde Sverige till herre på Östersjön. De följande åren äro hans storhetstid. Ar 1679
uppdrogs åt honom att ensam förestå skeppsbyggeriet och ,av ingen annan än Kungl. Maj:t
dependera och hos Kungl. Maj:t därför göra reda och rätt , . Två år senare fick han amiralitetets alla medel om hand och blev därigenom alltmer den verklige chefen för detta kollegium,
ehuru Gustav Otto Stenbock till namnet kvarstod som överste amiral till 1683. Samtidigt förlorade kollegiet sin gamla betydelse, och makten och ansvaret vilade helt på \Vachtmeister.
Hans arbetsbörda blev dock alltför stor, och räkenskaperna och redovisningen för anförtrodda
medel blevo eftersatta. Från 1686 återupptog amiralitetskollegiet den civila förvaltningen, och
den kollegiala behandlingsformen återinfördes. För att han lättare skulle kunna ombesörja det
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nya båtsmanshållets inrättande, utnämndes vVachtmeister
1680 till guvernör över Kalmar län och Blekinge, 1681
blev han amiralgeneral och
riksråd (kungligt råd), 1683
generalguvernör i ovannämnda län och landskap samt
1687, som nämnts, greve.
Hans \,Vachtmeisters namn
är främst knutet till återuppbyggandet av örlogsflottan
och anläggandet av Karlskrona örlogsstation. Han utvecklade härvid stor energi och
handlingskraft, vars resultat
ej dröjde att visa sig, men
även en egenmäktighet och

Ett litet pikant bidrag till karakteristiken av för/id/landet mellan amiralgeneralen Wachtmeister och den unge kung Karl lämnar den situation, en okänd
mdlare, som man tror ganska troget, dtergivil pd ovansldende Karlskronabild
frdn 1698. Karl XII och hertigen av Holstein ha kommit till staden, där amiralgeneralen för dem omkring. Krönikan berättar, all liertigen plötsligt före slog sin svdger kungen, att de • par plaisir • skulle rida över en timmerhög.
Den unge oförvägne kungen var strax med, men den gamle Hans Wachtmeisler
fattade i konungens tygel och sade: • Nej, Herren skall intet rida dill • Hertigen: • Vad nu? Vdgen I neka Eder konung vad han vill göra? • Wachtmeisler: •Eders Durchl. kan själv rida däröver, om honom sd behagar, men
min konung skall icke göra del efter Er vilja.• Hertigen: • Veten I med vem
I talen?• Wachtmeisler : •Jo, vet jag all jag talar med hertigen av Holstein,
men Ers Höghet pdminne sig ock, alt han talar med kungliga rddel greve
·wachlmeister. Min konung kan rida sd, att han bryter halsen av sig, och
kanske I dd länken bliva konung i Sverige; men det skall icke ske sd länge
jag heter Hans och denne här sitter clär> , varvid han slog pd sin hirschfängare.
Konungen kastade dd om hästen, klc1ppade Wachlmeister pd axeln och sade:
• Nej, nej, kära gubbe, var intet ond, jag skall intet rida dit.• I bakgrunden
ser man arbetet pc! den under uppbyggnad varande amiralitetsklockstapeln
antytt; vid dess fot ses lvd personer, av vilka den ene väl skall vara stapelns
byggmästare, Karl Magnus Stuart, studera ritningen till densamma. Over
hertigens högra axel skymtar ett parti uv Kc1rlskronc1 stad. - 0/jemdlning,
daterad • A:o 1698 sepl. • och signerad med ett • C• . Privat ägo, Johannishus .
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brist på smidighet, som väckte
opposition. Men några silkesvantar dögo förvisso ej för att
i denna upprörda tid och under Sveriges finansiella nödläge förverkliga de omfattande och kostsamma planerna.
Det var sålunda främst omsorgen om flottan och försvaret, som dikterade hans resoluta ingripande på den stormiga reduktionsriksdagen år
1680, som utlysts för att ~rhålla medel till försvarets stärkande både till lands och sjöss.
Han och hans bror Axel voro
på riddarhuset konungens
språkrör, och deras ord hade
avgörande inflytande på besluten om förmyndarräfsten
och reduktionen, vilka så hårt
skulle drabba den gamla rådsaristokratien. Även den förändrade utrikespolitiska kurs,
som \Vachtmeisters svåger,
kanslipresidenten Bengt Oxenstierna, nu inledde, bragte de

Grefwe Bre{ för Kongl. Rådet H:r Hans Wachtmeister
I grevliga ätten Wachtmeisters ägo.

«

W ij CARL medh GUDZ Nåde Sweriges Giöthes och Wändes Konung, Storfurste till Finland, Hertig uthi Skåne, Estland, Lijfland, Carelen, Brehmen, Vehrden, Stettin, Pommern,
Cassuben och Wenden, Furste till Riigen, Herre öfwer Ingermanland och Wissmar; SA
och Pfaltz Grefwe widh Rhein i Beijern, till Giilich, Cleve och Bergen, Hertigh •..

Giörom witterligit, att såsom alle Kloke och försichtige Regenter i Wärlden, besynnerligen Wåre förfäder forna Sweriges
Konungar, hafwa altijd dem af sine Trogne Män, Tiänare och Vndersåtare i stort wärde och anseende hållit, jemwäll
med Atskillige NAdeteckn, ähreprijser och förmonner ihugkommit, som sig om ähra och dygd winnlagt, och med högste
Alfwar eftertrachtat att giöra till Regementets märckelige nytta och förkåfring, både uthi Krijg sampt andre wichtige
förrättninger deras Ofwerheet gådt nöije och bijstånd; Altså hafwe ock Wij fölliandes sådanne låfwärdige Exempel,
gärna låtit Oss benägna finnas hwariom och enom efter willkohr och wärde, Men enkannerligen dem som af fullkommen ijfwer och redeligheet, med Trogne, Tappre och nyttige Tiänster haa sökt att gå Oss Tillhanda, och sig uthi Wårt
K: Fädernesland meriterade giöra, all Kongel. Gunst och wällwillia, sampt framsteeg och förbättring af dheras Stånd
och wilkohr bewijsa, på det att icke allenast dee sielfwe måge hafwa att hugna sig uthaf en nådig ährkänstlo och
wedergällning, uthan ock andre därigenom opwäckias til dygd och Troohet; Och efter Wår Troo Man, Råd, Ammiral
General och General Gouverneur öfwer Callmare Lähn, Blekinge och Öhland Oss Ällskeligh, Wällborne H:r Hans Wachtmeister, Frijherre till Biörcköö, Herre till Pahl, Aunach, Jokunnig Ridderlig Familie, uthan ock sielf ifrån Vngdomen
och sitt uhrsprung af een uhrgammal förnähm och Nampnkuunig Ridderlig Familie, uthan ock sielf ifrån Vngdomen
beflijtat sig om ett ährbart och dygdigt Lefwerne som hans stAnd ägnade och hans förfäders Ähra och Exempel fordrade, Ty sedan han en god tijd här hemma uthi K: Fäderneslandet hade öfwat sig i bokelige Konster, haar genom
peregrination i främmande Land sökt än mehra så wäll i Språk och Seeder som Athskillige Ridderlige Exercitier att
giöra sig till Wår och Rijkzens Tiänst nyttig och capabel; Och som strax i begynnelsen lyste hoos honom stor lust och
begiärelsse till Krijswäsendet och Siömanskapet igenom hwilke säkre medel han förmodade framdeles att kunna styrcka
sin Lycka; SA instälte han sig efter fulländat reesa A:o 1665 uthi dhe då påstående fransoske, Engelske och hollendske
Siökrijgen, på dhet han måtte hafwa så mycket bettre Tillfälle af sielfwa grunden att see och lära, hwad en Siöman
tillhörer och wijd ett så considerabelt wärck wore till att giöra, och således blifwa med Tijden ett godt ämbne till Wår
och Fäderneslandzens Tiänst; bijwistandes dee märckwärdigaste Actioner och Combatter som imedlertijd dersammestädes
föreföllo, hwilket honom sedan genom Gudz nåd och bijstånd sampt dess egen dygd och Tapperheet, den frucht och
fördehl tillskyndade, att han är blefwen brukad uthj den ena beställningen efter den andra, dem han alle med stor
heeder och wällförtiänt beröm igenomgådt. A:o 1666 när det Brehmiske Krijget begyntes, wardt honom först en Capitenlieutenantz Charge under då warande Ofwerstens Wolmar Wrangels Regemente opdragen, hwaruthinnan han gaf Atskillige wackre proof af en rättskaffens, förståndig och behiärtat Soldath. Efter samma Krijgs ophörande förfogade
han sig hijt hem igen och blef Ahr (1670] för Cammar Herre hoos Oss antagen, uthj hwilken beställning han jemwäll med all flijth och troheet continuerade in till Åhr 1675, då han wijd begynnelssen af Krijget emellan Wårt Rijke
och Danmarck, till att wärckeligen wijsa den serdeles ijfwer och ambition uthj honom inplantat war, som en redelig
Patriot att hålla Lijf och blod ospard för sin Konung och K. Fäderneslandet, när och hwarest dhet bäst behöfdes, begaf sig under Wårt Ammiralitet, fölliandes om hösten samma åhr med Öhrlog Flåttan, som een Secund af Stora Cronan,
under fordom Kongl. RAdetz och Ofwerste Ammiralens Grefwe Gustaf Otto Stenbocks commendo, uthj tanckar wijd
Pommerske Cousterne att sökia dee danske; Men efter den wijdrige winden och wäderleeken sampt en förskräckelig
Storm både hindrade sådan dessein, jemwäll brackte flåttan på sijda hösten i största äfwentyr och tillskyndade folket
en swår siukdom; dy måste man således med oförrättat ährende wända tillbaka och utj Swänske Hambnarne söka
Flåttans rättelse och säkerheet; Sedan wardt han Tree Wickor därefter tillijka med Ammiral Siöblad, hafwandes med
sig Åtta Skiepp och Twå brandare uthj en serdeles dessein commenderat till Dantzich; Men emädan Gud alzmächtig till
sådanne Menniskelige Anslag icke wille förlähna lycka och framgång, ehuru stor Zele och åtrå han hade att giöra derwijd sitt bästa, så nödgades han efter mycken utstånden fahra och olägenheet, draga sig tillbaka Ath Swänska Skiären
igen; A:o 1676 updrogs honom Commendo af Vice Ammiral uthj Ammiral Ugglas Esquadron, Exercerandes han detsamma först med stort beröm uthj Slaget under Fallsterbo, sedan fyra dagar derefter under Öhland. Vthaf det tappre
och låfwärde Conduite som han för sin Persohn uthj så fatale olyckor tesmoignerade, blefwe Wij nådigst föranlåtne
äfwen dhet Åhret att kalla honom till Ammiral; Och sedan wijd flåttan då icke war något fruchtsammeligen till att
uthrätta; han ock icke gerna wijd så fahrlige conjuncturer ville låta någon occasion gå förbij; hwaruthinnan han måtte
kunna bewijsa Oss sin underdAnige Tiänst och Troheet, Skyndade han sig samma åhr om hösten till Oss på Marchen
Ath Skåne, dehls uthj några. dess Embetes förrättningar, men måst att hafwe den gloiren att föllia Oss och giöra sig
dehlachtig af dhe actioner där förelöpa kunde, hwilket honom och så wijda lyckades, att föruthan det han uthj hela
den Campagnen blef brukat wijd Athskillige Tillfällen, så wardt honom uthj dhen skarpa och blodige drabbningen för
Lund OfwerstLieutenantz Commendo wijd Wårt Wästgöte Cauallerie Regemente på wänstre flygeln anförtrodt; huru
store och reele proof han då wijsle af sin valeur, förfahrenheet och försichtigheet, dhet wittnar aldrabäst hans glorieuse bedriffter och dhet nådiga omdömme Wij deruthaf sedermehra giordt hafwe; Och bör dhet billigt med serdeles
beröm och eftertahl ihugkommas, hurusom när Wij förmedelst gndz nådige medwärckan uthj samma bataille Konungen
Aff Danmarck uhr fältet jagat, den danske Armeens wänstre flygel slagit och öfwer en mijhl förfölgt, men i medlertijd blef Ather Wår wänstre flygel aff dhe danske mächta häfftigt ansatt och uthj confusion bracht, hwilket mehrendels förorsakades af dhet stora nederlag Wij leede på Generals Persohner och OfwerOfficerare, uthj en så considerabel
fältslachtning, har han icke allenast med synnerlig courage och försichtigheet först bracht dhet honom anförtrodde
Regementet uthj god Ordning, uthan ock med nAgre flere brafwe Cavaillerers Tillhielp, uthj fiendens åsyn opmuntradt
hela den wänstra flygelen till Stånd och Tappert fächtande; Fullfölliandes han sedan in till afftonen, då Wij tillbaka
Kommo, med god Success victorien, till hwilken han ett märckeligit contribuerade, J medlertijd blefwe honom Trenne
hästar undan Lijfwet skutne, och kom han uthi skarpeste actionen att sittia på den fiärde; Genom detta sitt Tappre
och låfwärdige wällförhållande, som Wij med serdeles Nåde ährkännde, giorde han sig hoos Oss så wäll kiänd och
redommenderat, att Wij Twå Månader derefter, Nembligen uthj Februario 1677 uppå dess egen åstundan och begäran,
anförtrodde honom ett partie af fämtije hästar, med befallning alt sambla dertill alt dhet Manskapet han i Småland
kunde opbringa och der med uthj Blekingen giöra ett infall, hvilket han ock Säx wickor därefter tillijka med sin broder
General Majoren Axel Wachtmeister troligen och redeligen efterkom, ähröfrandes efter Atskillige uthståndne blodige
attaquer och drabbningar med stormande hand Tvänne mycket considerable fästningar, Nembligen Christianopel och
Carlshampn, hwilka med dess Garnisoner utj macht och Manskap skattades Tredubbelt starkare och således brachtes
icke allenast hela den Provincien uthj Wår devotion, uthan gafs Oss ock Lufft pA alla sijdor att hålla Christaianstad
bloquerat, jemwäll öppna en communication som emellan Oss och Swänske gräntzen icke uthan stor olägenheet heelt
afskuren war; Wijdare efter emoth wåren hans närwarelsse nödwändigt fordrades wijd Ohrlogs Flåttan, så instälte han
sigh uthj sin ordinarie beställning igen, under Wårt Rådz och Fält Marskalckz H:r Hindrich Horns commendo ; Men

emädan moth den aldrahögstes willie, till Siöss inthet war något lyckeligit mehra än tillförende att uthrätta och ährhålla, uthan fölgde den ena fahran och förlusten på den andra, så att största dehlen af Flåttan måste Salvera sig åth
Swänske Skiähren, sökte och ärhölt han låf att blifwa qwar med Tije Skiepp uthj Callmare Sund till hehla Smålandz,
Ohlands och Calmare Stadz betäckiande, hwilket ock igenom dhen högstes tillhiälp så wäll och lyckeligen aflopp, att
ehuruwäll hela dhen fiendtelige Siömachten, då till Wattns då till Landz uthj Tolff wickors tijdh honom på dhet häff.
tigaste antastade, kunde de dock icke blifwa honom öfwermächtig; derföre anwände dhe all sin force till förhäriandet
aff Ohland och Borkholms Slätts ähröfrande; Men som honom då äfwen Ett hundrade femtije Ryttare vthur Småland
och Östergötland till undsättning ankomma, förfogade han sig strax samma Natt med dhem i stillheet öfwer till Ohland,
hwarest Gud gaf honom den Lyckan att hela dhen fiendtelige Machten efter starckt mothstånd blef af Landet slagen
och in på sine Skepp förjagat, hwarpå resten af Ohland för fiendens häriande och anfall blef befrijat, och belägringen
för Bordkholms Slätt ophäfwen; Uthj betrachtande till sådanne och flere andre af honom ährwijste considerable, redelige och högtnyttige Tiänster, månde Wij A:o 1678 på Rijkzdagen utj Halmstad nådigst opdraga honom OfwerCommendo
aff WAr Ohrlog Flåtta, hwar wijd han ock alt sedan med största ijfwer och dexteritet icke mindre till Wårt synnerliga nöije och wählbehag än dess egit stora beröm continuerat; Och ändock det Åhret icke föreföll någre remarquable
actioner, uthan allenast enkla fåå Schermiitzler uthj Calmare Sund och wijd Borckholm, så underlät han lijkwäll icke
efter sin Eedz och Embetes plicht att hafwa alt stadigt itt wakande Oga på fiendens förehafwande, och därjämte betäcka de Swänske Cousteme för fientligit anlopp. A:o 1679 om Missommarsdagen råkade han utbj Combatt med Tolf
Skepp af dhen fiendtelige Siömachten, först under Södre Udden af Öhland, hwarest han deesamma så behändigt och
tappert angreep, att dee danske strax så godt som öfwerwundne blefwe, men igenom ett Kärt dereffter opwäxande förskräckeligit Stormwäder med Snöö och Mörker bemängte, kom denne fördehlachtige deseinen den dagen oförmodeligen
at studza, sedermehra war icke rådeligit serdeles efter en dehl af wåre Skepp wore skingrade, att sättia Flåttan uthj
hazard, utban fast mehra sachteligen att bringa den och dee som uthj actionen med fienden woro engagerade därifrån,
tillhopa i god ordning igen, hwilket ock lyckeligen nådde sin framgång i ty att sedan han Tredie dagen också hafwer
hafft Lowen af fienden och sin intention mycket försichtigt förbårgat, sökte han efter gifwen Seijn mäckta lyckeligen
och fördehlachtigt om Nattn Ath Calmare Sund sin retirade; Sustinerandes sedan därsammastädes fiendens stora macht
och anfall med den lilla flåttan han hade under sitt commendo så tappert och berömligen, först på den Södre sijdan,
sedan en tijd därefter på Norre sijdan om Calmare Sund, att oansedt skeppet Laxen i Siöön förlohrades och Nyckelen
sedan igenom sitt egit olyckelige förwållande inne uthj hambnen sprang, måtte dhe danske icke allenast lembna i
sticket Twänne Capitale Skepp, Nembligen Enigheeten af Åttetije stycken och Norske Leijonet sammaledes af Åttetije
Stycken, uthan jemwäll Sex Stycken brandare; Deruppå blef han uthj Decembris Månadt samma Åhr med Character
aff Ammiral GeneralLieutenant hedrat och benådat. När nu Krijget hade en ända och han wijd så månge blodige
Actioner och Entrepriser sig så märckeligen signalerat, kom han A:o 1680 hijt opp till Rijkzdagen, derwijd han sammaledes betygade åthskillige berömlige prof af sin underdånige devotion, Troheet och rättsinnigheet, till högste Wårt nöije
och Fädemezlandetz gagn, och bästa, hwarföre han ock i betrachtande deraf så wäll som för dess månge swåra uthståndne travailler, A:o 1681 med Ammiral Generals titul benådad blef, så ock strax därpå wärdig och capabel ansedd
att förträda Kongl. Rådz Embetet, hwilke bägge fömähme beställningar, bredwijd det honom confererade General Gouvernementet han ock ännu med störste gloire och sorgfälligheet förwaltar, syfftandes altijd med sine mogne consilier
sA i Rådet som wijd Ammiralitetet på dhet som länder till befrämiande af rättwijsan och conservation aff Wår Respect
och högheet, sampt Fädemeslandzens wällferd och förkåfring; Och på dhet han mehra Wärckeligen må skönia huru
mildt och nådigt Wij ansee hans ährwijste Zele, waksamheet, troheet och redeligheet uthj alla dess ombetrodde Tiänster
och förrättninger, hwilke den ene med den andre till Wårt serdeles nådige nöije och till Fädemeslandzens stora nytta
och fromma äre anstälte och fullgiorde, jemwähl desto mehra opwäckas och förbindes uthj sådant låfwärdigt upsåth
emoth Oss och WArt Kongl. Huus beständigt att framhärda, hafwom Wij aff egit bewåg och wällbetänckt Råd, sampt
Kongl. Macht och Myndigheet wehlat hans förre uhråldrige Ridderlige och Frijherre Stånd med Grefwelig dignitet och
wärdigheet förbättra; Giörom det ock här med i krafft af detta Wårt öppne breef således, att Wij aff gunst och nåde
i anseende till förberörde skiähl och motiver unne, skiänke och gifwe honom Kongl. Rådet Ammiral Generalen och
General Gouverneuren H:r Hans Wachtmeister, sampt alla hans ächta Lijfs- och bröstArfwingar både födde och ofödde,
och så Arfwinge efter Arfwinge Grefweligit Stånd, Nampn och Privilegier, och till en förbättring på hans förre gamble
Wapn, som hans fader och förfäder af Ålder fördt hafwa, så ock till en åthskillnadt ifrån andre Grefwelige sampt flere
Familier här i Rijket, förordne och tillägge Wij honom och dem en fyradubbel fördehlt Skiöld, deruthj hans förre och
gamhle Stamm Wapn, som är fördehlt A Twären i Twänne dehlar, af hwilke det öfre fältet som innehåller Twå Trediedehlar af Skölden är rödt, hwaruthj står en swart Tranfoth emellan tränne Sexuddade Stiärnor af gull, dhet nedre
fältet är blåt, hwaruthj ligger en dragen Sabel af Sölfwer med förgyll feste; Men af sielfwa Frijherre Wapnet är dhet
öfwerste fältet på högre sijdan blådt, hwarutj sträcker sig uhr Skyyn en bewäpnat Arm af Sölfwer, hållandes i handen
Aderton Estandarer aff Gull, dhet andre fältet näst där hoos på wänstre sijdan är aff Gull, och dheruthj Twänne swarte
Omewingar med tränne Styckekuhlor aff Naturlig färg emellan och under Wingarne. Det Tredie Nedersta Fältet på
högre sijdan är jemwäll af gull hwaruthj står een Trana af Naturlig färg med högre foten på ett Lood, hållandes också
ett Lod i den wänstre footen; Det fiärde Nederste Fältet på wänstre Sijdan är rödt och där uthj en i fullt harnesk
bewäpnat Man som sitter på en hwijtb bäst och håller uthj högre handen en fahna med blådt och guhlt fördehlt, och
försilfrat Korss uppå; Ofwan på Skiölden trenne öppne Tornerehiälmar aff Sölfwer med Guldhorder och een Grefwelig
Crona på hwardera hiälmen; Uthur den första hiälmCronan upstijga Tränne Schächter af Sölfwer, Uppå den andre och
medelsta hiälmCronan, kommer nu i stället för dhee Aderton Estandarer som Wachtmeisterske Familien i dess Frijherre Wapn tillförende brukat, att stå en Ammiralsflagga emellan Athskillige fahnor, Estandarer och andre Armaturer;
Ofwer den Tredie hielmCronan, är en bewäpnadt Arm af Sölfwer uthur en Skyy, hållandes en dragen Sabbel i handen
med förgylt fäste; Löfwärcket aff gull, blått Sölfwer och rödt, hwart om annat bemängt, aldeles som detta Wapn med
sine egentelige färgor här hoos repraesenterat och afmåhlat står; Hwilket Wapn mehrbem:te Wårt Råd Ammiral General
och General Gouverneur H:r Hans Wachtmeister och hans ächta bröstArfwingar, jemwähl deras effterkommande LijfsArfwingar i alla Tillfällen, Möthen, Samqwämen och Handlingar, skohle och måge föra och bruka, efter sin och deras
egen nödtorfft, willie och behag, och där hoos till ewerldelige Tijder, niuta, nyttia, bruka och behålla alle dee Privilegier, förmonner och rättigheeter som andre Grefwar här i Rijket, dock så wijda slijke Privilegier, förmonner och
rättigheeter intet röra denn Kongl. Rätten, förminska Wåre Jngälder, eller löpa emoth Kongl. Stadgar och Förordningar,
sampt Rijkzdags Besluten; Ty i sådant fall böra dee intet giälla, hwarcken för dee Grefwar som af forna Sweriges
Konungar eller af Oss redan giorde äro eller härefter giöras kunna. Och såsom Sweriges Lagh intet tillåter och Rijkzens tillstånd icke tåhl någon ewerldelig gåfwa och abalienation aff Wåre ock Cronones Godz till Grefweskap; Dy efterlätes offtabem:te WArt Rådh och dess ächta LijfsArfwingar att kalla och skrifwa sigh Grefwar till ·hans Ädel och acquirerade Godz J ohannishuus. Wij begäro fördennskuld här med aff alle Potentater, Keijssare, Konungar, Förstar, Herrar,
Frije Republiquer och alla andre efter hwars och eens högheet, Condition och Wärde respective, wänn- flijth- och gunsteligen; SA ock binde och befalle alle som Oss med Troo- och hörsamheet förplichtade äro, och för Wår shuld wehle
och skohle giöra och låta, att dee ährkänna mehrbemälte Wårt Råd Ammiral General och General Gouverneur H:r Hans
Wachtmeister och alla hans ächte Lijfs- och BröstArfwingar för rätta Grefwar; bewijsandes dem denn heeder och respect
som deth Ståndet tillhör. Till Yttermehra wisso hafwom Wij detta med egen hand Vnderskrifwit och med Wårt Store
Secretz witterlige härunder hängiande bekräffta låtit. Gifwit på Wårt Residensce Slätt Stockholm den Tijonde Dagh uthi
Decembris Månadt, Åhr efter Christi Bördh, Ett Tusend Seckshundrade och på det Åttetijonde Siunde.
CAROLUS

I Lars Wallenstedt.•

förut tongivande, franskorienterade kretsarna med Magnus
Gabriel De la Gardie i spetsen
i harnesk mot honom, därtill
uppmuntrade av de franska
och danska ministrarna, som
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fruktade den växande svenska
sjömakten.
Ända fran början hade ju
anmärkningar framställts mot
att förlägga flottan till en så
utsatt plats i en ännu till stor
del danskvänlig provins samt
mot att förflytta amiralitetet
så långt från Stockholm och
konungens omedelbara kontroll. Detta var tacksamma
ämnen att misstänkliggöra
vVachtmeister och hans konsekvent hävdade flottprogram.
Särskilt år 1683, då den utrikespolitiska krisen nådde sin
höjdpunkt med en fransk
eskader
Östersjön, greps
man av oro för flottans säkerhet i Karlskrona. Även konungen började intaga en ganska reserverad hållning mot
amiralgeneralen, och trots
dennes försäkringar, att Karlskrona vore fullt betryggande,
drogs flottan upp till Kalmar.
Karl XI och W achtmeister
lära härvid haft häftiga dispyter, varvid den förre t. o. m.
skall ha använt käppen som
argument. Först från sommaren 1688, då Karl XI åter besökte Karlskrona, kan dess
existens anses som säkrad.
Från denna tid började också
konungens animositet mot
Wachtrneister att vika. Hans
stora förtjänster om Sveriges
försvar fingo så småningom

Ett intressant aktstycke frdn dagarna för örlogsflotlans forcering av Flintrännan är Hans Wachlmeisters svar pd en skarp reprimand frdn Karl XII
för hans tvekan inför det djärva företaget, som lyckligt genomfördes ett par
dagar tidigare: • Slormächtigste Konung, allerndhdigste Herre . I dag billig
ehr mig Eders Kungl. Maij. breeff weh/ till handa kommit och sedan jag den
samma medh diupeste underdhånig respect wehl betrachtal, mdste jag wehmodig bekenna at det den första sensibelsta waril, sedan jag min weria dragit
och igenom min undersdlhlig plicl1t Eders Kungl. llfoij. des höghbeprisslige,
högberömlige Her. fader och fädernesslandet mit blodh, möda och sorg i så
många dhr obespart hollit, haffandes heer efter ingenting på min sijda wijdare at menagera, en för Eders llfaij. och heelu werden min conduite och
oskull ut kungiöra och hwidh nesta förfallande legenheet, om jng och werdig
skallas kan, at betyga huru jag icke inserieus wegra skull en någon hwem
som leffuer uthi tapperheet och trogen zele emolh Eders Kungl. Maij. min
allerndhdigsl e öfferheet, medh lwilke laurier jag hoppas nederleggias uthi min
graf/. - Eders Kungl. llfaij. min a/lerndhdigsle Herres och Konungs allerunder·
dhdnigste troplicl1tigste tienare och undersdtare. HANSS WACHTMEISTER.
- Pd skippet Prins. Ulrica och Malmöö redh den G juli ti00. • - Riksarkivet.
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ett allt allmännare erkännande. Vid utbrottet av det stora nordiska kriget var det till flottans
prestationer, man i främsta rummet fick lita. Hur den med heder fyllde sina uppgifter, skildras
utförligt i ett följande kapitel.
År li13 begärde den nu 72-årige amiralgeneralen avsked från sitt ämbete som flottans högste chef, som han innehaft sedan 1678. I ett brev, avsänt från Demotika i januari 1714 tackar
honom Karl XII för »så många prov av eder undersåtliga nit och iver för vår tjänst och det
allmänna bästas Yälgång» och uttalar förhoppningen, att »vi än ytterligare så länge någonsin
görligt är måge kunna nyttja edra trogna tjänster ». Han ombedes att som den äldste rådsmedlemmen alltid vara i Stockholm och bistå regeringen med råd och dåd. Det är ett vältaligt
bevis på uppskattning från den eljest på beröm så njugge konungens sida. Brevet nådde
dock aldrig adressaten. På uppresa till Stockholm i slutet av 1713 hade Wachtmeister blivit
skadad, då hästarna skenade av vägen, och den 15 februari 1714 avled han. Efter begravningen i Hiddarholmskyrkan fördes hans stoft till den sista vilan i Karlskrona, den stad, som
står som ett monument över hans livsgärning.
I augusti 1678 gav Hans Wachtmeister order till den eskader, som rekognoscerade fiendens förehavanden utefter blekingekusten, att även göra sig noga underrättad om farvattnen
och särskilt, om det vore lämpligt att dit förlägga hela flottan. Eskaderchef var dåvarande
majoren Kornelius Thijssen Ankarstierna (1655-1714), som sålunda alltifrån början var invigd i planerna på flottans stationering söderut. Han tillhörde den stora skara invandrade
nederländare, som under stormaktstiden spelade en så betydande roll i Sveriges inre och yttre
historia. Hans far hade blivit kapten i svenska flottan, och även hans två bröder skulle vinna
utmärkelse och adelsskap i flottans tjänst. Efter örlogshamnens grundläggning erhöll han det
maktpåliggande uppdraget att vara dess förste befälhavare och hade under de följande åren
den egentliga ledningen och uppsikten över de omfattande lokala anläggningsarbetena. Han
stod under denna tid i ständig kontakt med Wachtmeister, som under de första åren bodde i
Kalmar, och understödde troget denne i hans kamp för Karlskronastationen.
Vid krigsutbrottet 1700 var Ankarstierna, som 1692 blivit amiral och friherre, amiralgeneralens närmaste man, hade befälet över flottan vid landstigningsoperationcrna vid Humlebrek
och ledde sedan inskeppningen och överföringen av den svenska hären till Pernau. Från år
1705 anförde han de eskadrar, som skulle förstöra de ryska anläggningarna i Finska viken
och hindra uppkomsten av den ryska sjömakten. Ehuru detta misslyckades, kunde han likväl
i allmänhet hålla den ryska flottan blockerad. Hans sista expedition var 1712. Det säges, att
han då på grund av sjukdom måste bäras av fyra personer och hissas ombord på sitt skepp.
Samma år erhöll han avsked med amiralgenerallöjtnants titel och avled två år därefter.
Under det stora nordiska kriget utkämpades inga stora och avgörande sjöslag, men åtskilliga smärre drabbningar ha gått till historien, icke så mycket på grund av deras betydelse
utan fast mer som utslag av det sanna karolinska hjältemodet, som obekymrat om fiendens
antal bjöd honom spetsen i tveklös pliktuppfyllelse och glad offervilja. Hellre än att falla i
PLANSCH A 11/0TSTÄENDE SIDA. Konv"jerande skeppet Olands dramatiska möte med dlla engelska örlogsskepp
och en fregatt vid Orfordness utanför Suffolk och besättningens tappra strid i över fyra timmar mol en förkrossande
övermakt har dlskilliga samtida och senare konstnärer sökt dlerge med pensel eller penna (se kap. om Sjötdg).
Den vackra oljemdlning med detta motiv, som här dterges, mdlades 1870 av Albert Berg; den skildrar del moment i striden, dd Oland, omgivet av fientliga skepp och själv svdrl tilltygat och med mdnga besättningsmän
sårade men med eldgivningen ännu i full gång, just skjutit stortoppen av en av engelsmännen.
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Till vänster: En omkring 1680 öuer Hans Wac/1/meisler au A. Karlsleen präglad medalj. Pd ålsidan bär den
jämte Wachlmeislers namn bokstäverna • AM: GL . L • , d. u. s. •amiralis genera/is loco • eller amiralgenerallöjtnanl; frånsidan, som uisar Karlskrona med dess dominerande Fredrikskyrka, bär inskriptionerna •lmmobilis per
fot discrimina rerum • och • Comile uirtute• , ui/ka betyda • Ståndaktig under mdnga farligl1eter • och • Med tapperheten som följeslagare • . - Till höger: Suensl.a akademiens 1831 slagna medalj öuer • Gustav uon Psilander, Friherre, Amirnl• uisar på åtsidan ett drakskepp, uars bakstam sjunker i djupet men uars förstäv lyfter sig öuer de
vredgade udgornas svall. Omskriften har cuersatts med: • uälue sig lyckan ned, sinnet sig höjer dock> ; avskärningens
inskription •lnuiclus adversis, fala cecidit 1738• uill tillkännagiva att han, obesegrad au motgången, avled 1738.

ryssarnas händer sprängde Jonas Hökenflycht å r 1702 och Karl Gustav Löschern 1704 sig och
sina fartyg i luften, då de voro nära att övermannas under striderna på Peipussjön. Och
samma å r som den sistnämnda händelsen ägde på en annan krigsskå deplats en sjöstrid rum,
varvid ett ensamt svenskt skepp hade att kämpa mot en m å ngdubbel övermakt. Det var Gustav Psilanders berömda strid i Engelska kanalen.
Gustav von Psilander var född 1669, tjänstgjorde flera å r i den holländska flottan och deltog
som kapten i de första å rens svenska sjötåg mot Danmark och Balticum. 1703 erhöll han
emellertid befälet på skeppet Öland, som konvojerade de svenska handelsflottorna till Holland
och Frankrike under det pågående spanska tronföljdskriget. Det var under en dylik konvojering han i juli 1704 angreps av åtta engelska örlogsskepp och en fregatt och i enlighet med
sin instruktion vägrade att göra honnör för den brittiska flaggan. I över fyra timmar höll han
stånd och uppgav striden först när hans fartyg blivit vrak, dock utan att stryka flagg.
De svenska myndigheternas fruktan för att Psilanders resoluta uppträdande skulle medföra
komplikationer i det redan förut ömtå liga förhållandet till England var väl anledningen till
att det dröjde ända till 1710, innan han å nyo anförtroddes befälet över något fartyg. En som
obetingat tog Psilanders parti var dock Karl XII, som i en skarp not fordrade den engelske
eskaderchefens avstraffande. Efter 1710 avancerade Psilander snabbt, blev detta år holmmajor
i Karlskrona, adlades 1712 och utnämndes 1715 till amiral. Som landshövding på Gotland från
1716 avvisade han genom uppbå d av allmogen de ryska landstigningsförsöken på ön och visade
sig även som en betydande administrativ förmå ga, som bragte reda i förvaltning och räkenskaper. 1728 blev han förflyttad till Kalmar län och kallades slutligen 1734 till president i
amiralitetskollegiet, i vilken egenskap han verkade till sin död fyra år därefter.
Hans '\,Vachtmeister dog under en av de brydsammaste tider Sverige genomlevat, men han
slapp dock uppleva, hur det maritima läget kastades om och de ryska galärflottorna härjade
moderlandets kuster. Samma å r som han avled genombröt den ryska flottan för första gången
den svenska blockaden i Finska viken men först efter en strid, som räknas bland de ärcfullaste i Sveriges historia, det i kapitlet om flottans sjötå g skildrade slaget vid Hangö udd.
Befälhavare för den lilla svenska eskader, som där mötte den samlade ryska galärflottan, var
schoutbynachten Nils Ehrensköld (1674- 1728), som deltagit i det stora nordiska kriget från
dess begynnelse och under de föregående å ren fört flera fartyg i de under Ankarstiernas befäl
årligen utrustade eskadrarna till Finska viken. Inför den väldiga övermakten visade han ingen
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Skeppet Ölands strid vid Orfordness 1704. Oljemålning av Albert Berg 1870. Nationalmuseum ( deponerad å Sjöhistoriska museet).

tvekan. Det säges, att då han
på morgonen före drabbningen väcktes, befann han sig i
en , mäkta hård sömn, som
om ingenting varit på färde , .
Den ryske parlamentär, som
uppmanade honom att ge sig,
svarade han helt kort, att han
av sin konung ej fått n ågra
skepp att »skänka bort», och
den följande striden gav ju
eftertryck å t hans ord. Samma prov på karaktärsstyrka
och karolinsk frimodighet utmärkte honom under den
långa fångenskapens tid, då
han tillbakavisade tsarens alla
frestande anbud till honom
att gå i rysk tjänst. Stolt förklarade han, att han hellre
ville återvända till sitt fattiga
land än bo i ett palats i Petersburg.

Gustav von Psilander - • ett av dessa söndagsbarn, som fd räknas till folkets
gunstlingar och som förtjäna namnet nationalhjältar> . Forskningen har i
vdra dagar som rena legender stämplat de populära uppgifterna, att de övermodiga engelsmännen, som han i sin ryktbara strid till/ agade en så kännbar
förödmjukelse, efteråt prisat, bistått och belönat den svenske sjökrigaren,
men hans storhet, lika utmärkt i krigiska som i fredliga värv, liar ingalunda
reducerats. Personligen var Gustav von Psilander en anspråkslös och oegennyttig karolin av djup religiös ÖVCI'lygelse. - Den småländske bygdekonterfejaren E. Orm målade någon gång under von Psilanders sista år delta icke
alltför karaktärsfulla o/jefärgsportrält av presidenten i amiralitetskollegium.
Kungliga Orlogsmannasällskapet, Karlskrona.

Först efter freden fick
Ehrensköld återvända hem.
Där var han nästan glömd.
Sent fick man i Sverige klart
för sig, vad hans bedrift hade
betytt. Ryssarna hade under
striden förlorat halva sin galärflotta och fått uppge alla
planer att det året anfalla
Sveriges kuster. I slutet av
1721 blev Ehrensköld amiral
och direktör för hushållnings-,

ekonomi- samt utredningsverket vid örlogsflottan och upphöjdes 1726 i friherrligt stånd. Rastlöst verkade han för flottans återupprättande. Hans krafter voro dock brutna av såren och
fångenskapen, långa tider var han bunden vid sängen. I november 1728 avled han i en ålder
av 54 år. Men för alla tider skall han framstå som en äkta karolin, som alltid var sitt fosterland trogen och varken i med- eller motgång dagtingade med sin plikt och sitt samvete.
Men det är icke blott bragdernas män, som äro värda att ihågkommas. Väl så viktigt var det
organisatoriska och ekonomiska förvaltningsarbete, som mer i skymundan utfördes inom amiralitetskollegiet av dess synnerligen duglige överkommissarie Salomon von Otter (1647- 1732 ;
ett porträtt av honom är återgivet ovan sid. 00). Denne hade efter flera års tjänstgöring i kammarkollegiet, varvid han deltagit i det av räfstema föranledda utredningsarbetet, blivit ledamot
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Är 1712 blev Gustav Psilander, dd holmmajor i Karlskrona, adlad; av Ulrika Eleonora förlänades han sju dr
senare friherrlig värdighet. I /riherrebrevet, varav första och näst sista sidan med vapnet l1är avbildas och vari
pd övligt sätt den nye friherrens samtliga meriter rekapituleras, erinras naturligtvis ocksd om striden vid Orfordness 1704, där han visade •en särdeles bravoure och tapperhet sig till odödeligil beröm och heder, i det
han, när Älta Engelska Orlog skiep honom mött och pdstddt strykning, eij allenast straxt satt sig i motvärn,
utan och elfter yttersta möjligheten med sitt enda skepp /äcklat mot de dtta Engelska i runda nije glas, till
des han änteligen warit hel redlös skuten, och av ett engelskt skepp har mdst släpas till Baij de Nord, hwaräst
han ldtit reparera skeppet, och sedan dter därifrdn afseglat• . Om striden vid Orfordness erinrar även friherrevapnet;
ur den högra hjälmkronan stdr en svensk kronoflagga mellan dtta engelska. ::iitt ämbete som landshövding skötte
han enligt friherrebrevet • med all omsorg, flijt oclt rättrddighet till alla den ortens inbyggares nöije och ltugnad ...
I synnerhet har han dhr 1717 in julio, dd ryssarnes flotta, af tiugu skepp starck, ankrat under Gottland och wid
Ostergarn, och salt i land mer än 1500 man, sökt med allmogens upbddande, emedan lian ingen regulier milice dd
till hands hade, at giöra fienden all möijelig resistence, ldtit Iörhugga dem de störste wägarne, som lopp in i landet, samt sig sd där, som ock pd andra ställen i skogen förskantza, hwarest fiendens ankomst kunde wäntas, hwar
pd han sedermera genom ett, med klokheet och försichtighet öfwerlagt och sedan utsprid! rykte om förwäntad
succurs, injagat fienden sd mycket räddl1dga och skräck, at de den fölljande dagen i största hastighet begifwit sig
om bord pd deras skepp och seglat af, hwarigenom Gottland den gdngen f rdn fiendens äfwentyrliga attaque lyckeligen ble,, befrijat . . .• . - Handskrift pd pergament. Kungliga biblioteket.

och den ledande kraften i den kommitte, som år 1689 tillsattes att undersöka amiralitetets förvaltning och uppgöra förslag till dess styrelse och ekonomi. Det var ett drygt arbete, förmäler
han i sin självbiografi, >helst det funne sig åtskilliga förnäma män, som detta på allt sätt sökte
att contracarera>. Hans belöning uteblev dock ej, 1691 blev han adlad och två år senare befordrad till överkommissarie vid amiralitetet.
Som sådan skötte von Otter i nära tjugo år med fast hand kammarverket, som >hade sin
jämna gång allt intill den sista dagen, som jag avträdde överkommissariebeställningen>. Han
var Wachtmeisters högra hand, genom vars energi och organisationsfönnåga alla svårigheter
bemästrades. Han utrustade konvojskeppen på 1690-talet, upphandlade ekvirke för flottan i
Pommern och Mecklenburg, satte krigsmanskassan i stånd, inrättade en kammarrätt och en
lånekassa i Karlskrona. Kriget gav honom ökade mödor. Under aktionen mot Danmark upp13.

Sv. F. H. Il
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rättade han depåer för fartygens proviantering
och utrustning på olika håll i Skåne, därpå
följde armens överförande till Estland och sedan ständiga transporter av manskap, hästar
och tross till Livland och Pommern. Från år
1704 måste eskadern mot Ryssland utredas,
från 1709 jämväl huvudflottan mot Danmark.

I enskild ägo existerade ännu för 100 dr sedan en oljemdlning med Nils Ehrensköld.~ enda kända porträtt,
sedan länge försvunnet men lyckligtvis 1843 kopierat av
en okänd konstnär med signaturen • P. A.• pd ett par
blyertsteckningar, av vilka den bästa, ovan dtergivna, befinner sig i Wadströmska samlingen i Finlands Nationalmuseum. - På detta porträtt dtergdr ocksd C. A. Dahl,itröms litografi nedan av Ehrensköld ombord på en rysk
divisionschefs galär, dit den sårade sjöhjälten fördes
fången och sanslös och dit även tsar Peter och amiral
Apraksin anlände för att få se sin tappre motståndare.
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Ar 1711 blev von Otter förordnad till kammarråd i kammar- och kommerskollegierna,
och med en suck av lättnad lämnade han sin
gamla post: , Sålunda har jag som en träl måst
tillbringa min tid vid amiralitetsstaten in på
det 23 :e året, dock genom Guds nåd så, att
ingen rättsinnig man har mig något oredligt
eller oanständigt kunnat tillvita ,. Under de
följande åren hade han de mest skilda uppdrag, blev krigsråd och landshövding i Blekinge, bankofullmäktig och ledamot i upphandlingsdeputationen. Ej heller upphörde
hans befattning med flottan. Gång på gång
fick han konungens enskilda uppdrag att ombesörja flottutrustning och trupptransporter.
Oredorna inom amiralitetsförvaltningen hade
åter börjat, sedan han lämnat verket, och såväl under Karl XII :s regering som efter hans
död blev han kallad att som sakkunnig undersöka amiralitetets tillstånd och uppgöra förslag för dess iståndsättande. Belysande för
hans mångsidighet och för den stilla humor,
som lyser fram ur hans självbiografi, är berättelsen om hur han 1715 mottog kallelse att
vara kyrkoråd i Stockholms Storkyrka: »Då
kunde jag ej annat än driva skämt om mig
själv med mina vänner, att mitt öde skulle
vara till att bliva så mångahanda slags råd,
och tyckte det var nu inte mera övrigit än att
bliva skogsråd». Så erinrade han sig, att han
under sin landshövdingetid även i en skogsfråga »måste giva min mening som en redelig skogsråd vid handen: men allra längst har
jag varit sjöråd>. In i sin sena ålderdom blev
Salomon von Otter anlitad för mångahanda
värv, och det var i sanning efter en väl fylld
arbetsdag den gamle ämbetsmannen åttiofemårig fick lägga sitt huvud till ro år 1732.

LIVET OMBORD OCH I LAND ÅREN
1680-1720

R

eduktionen under Karl XI :s regering och den fortskridande utarmningen under Karl XII:s
_krig drabbade givetvis flottans folk liksom folket i övrigt. För flottans personal kommo

också de av Karl XI vidtagna åtgärderna i syfte att stärka sjövapnet och att giva det en duglig
bemanning, innefattande bl. a. ordnandet av båtsmansroteringen, att medföra stora förändringar,
som även grepo in i sjöfolkets vardagsliv och satte sin särskilda prägel på dess levnadsförhållanden under det här behandlade tidsavsnittet.
Det är osäkert, om någon samling av reglementen för exercis och tjänstgöring funnits under
detta tidsskede. Ur sedvana och praxis hade tidigare utbildats vissa regler, som tid efter annan
fått fast form i s. k. sjöartiklar, vilka vid sidan av sin uppgift att vara till ledning för rättskipningen inom sjöförsvaret även innehöllo förhållningsregler för livet och tjänsten om
skeppsbord och i land. Då sjöartiklarna ange de förhållanden, som vid tidpunkten för deras
utformande voro rådande, bli de till en utomordentligt värdefull källa för kännedomen om
sjöfolkets levnadsförhållanden. Den föreliggande framställningen bygger sålunda till stor del
på de av Karl XI år 1685 utfärdade sjöartiklarna, för vilkas tillkomst närmare redogöres
nedan. Här må endast ytterligare nämnas, att de voro i kraft till mitten av 1700-talet och
att de omfattade en mängd förhållningsregler, upptagna under 47 st. s. k. titlar.
Om sjöfolkets antagande i tjänsten lämna oss sjöartiklarna bl. a. följande upplysningar.
Den som antogs skulle vara väl förfaren i det som hans tjänst krävde. Det fick bland
sjöfolket icke finnas någon som var >dömd till skälm> eller som för någon missgärning varit
under skarprättarens hand. Den som tog hyra och utgav sig vara >full karl» men sedermera
icke visade sig motsvara fordringarna skulle erhålla avkortning av löneförmånerna till den
summa, som han ansågs göra skäl för. Däremot skulle duglighet hos såväl officerare som
manskap uppmuntras med höjning av lönerna.
När flottan skulle göras klar för årets kampanj, vilket skedde på våren, uppfordrades
>hemkallsfolket> till tjänst. Båtsmännen, utrustades då med matsäck eller respengar och marscherade eller färdades med skjuts eller sjöledes till samlingsplatsen. I en instruktion för
generalmönstringskommissarierna av den 20 mars 1680 tillhållas dessa att strängeligen se
till, att ingen uteblev från uppfordringarna. De båtsmän, som utan laga förfall försummade
att inställa sig, skulle genom landshövdingarnas försorg sändas till amiralitetet för att där
bestraffas, och deras rotepengar för det året skulle vara förverkade.
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Det var ofta svårt att få folk till flottan, varför omfattande värvningar och ibland under krigstid rena pressningar till sjötjänst företogos. I den ovan nämnda instruktionen bestämmes sålunda, att lösdrivare som funnos inom
båtsmanssocknarna och i städerna skulle utskrivas till båtsmän och bösseskyttar för att under vintervakten göra tjänst
vid amiralitetet. Vidare lämnas i denna instruktion den
upplysningen, att en del båtsmän och bösseskyttar brukat
begiva sig till Stockholm eller andra sjöstäder för att taga
hyra på främmande fartyg och lämnat sina familjer efter
sig, varigenom gatorna uppfyllts med tiggare. Då detta
medförde svårigheter att få besättningarna fulltaliga vid
ett hastigt allmänt uppbåd, anbefalldes generalmönstringskommissarierna att allvarligt förehålla hemkallsfolket att
ej utan amiralitetskollegii vilja och vetskap lämna sina
rotar. Den motvilja mot krigstjänsten, som måhända kan
spåras i dessa förhållanden, blev senare under Karl XII :s
krig än större. De ständiga utskrivningarna gjorde, att folket gärna höll sig undan i stället för att låta sig skrivas till
båtsmän, och avgången bland båtsmännen var också så
stor att det, även utan denna motvilja och trots att pardon
gavs förrymda båtsmän, var svårt att fylla vakanserna med
dugligt folk. Vid en båtsmansrekrytering i Kalmar län år
1717 hade sålunda landshövdingen uttagit bönder i en ålder
av 30 till 40 år. De kasserades dock såsom varande >styve
och obekväme till båtsmän>.
Under Karl XI :s tid vidtogos - såsom i annat kapitel
omtalas - flera åtgärder för förbättrande av sjöfolkets
yrkesutbildning. Sålunda inrättades i Karlskrona dels en
Karl XI:s sjöartiklar ulgdvos tillsammans
med avtryck av kungliga förordningar rörande amiralitelsjurisdiklionen och duellförbudet samt med böntexter.

artilleriunderofficersskola och dels en styrmansskola. En
författare betecknar detta som synnerligen angeläget, ,då

före denna tid teorien var okänd och praktiken ett hantverk utan principer- . .Även under vistelse på hemorten förekommo övningar. Bösseskyttarna i
Uppsala övades sålunda i laddning och skjutning med >stycken>. Sjöartiklarna ha också be-

stämmelser om folkets utbildning. Minst två gånger i veckan skulle manskapet genomgå
övningar, som bl. a. omfattade kanon- och gevärsexercis. Vidare skulle fartygsbesättningarna
bibringas kännedom om kompassen samt den stående och löpande riggen.
Arbetena på varven voro vid förberedelserna för årets sjötåg synnerligen omfattande och likaså, när fartygen efter slutad expedition lades upp för vintern. På vintern voro rotebåtsmännen hemförlovade, och de förekommande göromålen på örlogsflottan och varven samt vakthållningen där sköttes av »vintervakten,. Fördelningen a,v de olika arbetsuppgifterna för dagen
skedde vid den >parad>, som varje morgon anordnades vid Amiralitetshuset, då varvsfolket
skulle mangrant församlas för fördelning till arbete. Det var amiralitetsfiskalens och regementsskrivarens uppgift att se till, att alla voro närvarande. Olovligt uteblivande från arbetet liksom
tredska vid dess utförande bestraffades strängt. Skeppsbyggmästaren och mästerknekten hade
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Vi äro sorgligt vanlottade med svenska bilder frdn karolinsk lid belysande sjöfolkets liv ombord och i land;
ingen samtida och verkligt upplysande bild av svenska sjökrigare i deras miljö och dagliga arbete är känd. Ett
mycket obetydligt bidrag lämnar Erik Dahlberg pd ovanstdende detalj ur en förlaga till ett Stockholmsblad i
Sueciaverket: det är ett örlogsfartyg, förtöjt vid Skeppsbron med Skeppsholmsbron och ett parti av holmen i
bakgrunden. I förgrunden pd kajen och pd Skeppsholmsbron rör sig en del sjöfolk. - Kungliga biblioteket.

Pd ett av de stora Stockholmspanoramorna frdn 1692 i • Suecia antiqua el lwdierna• spela de officerare, bdtsocll timmermän, gravören W. Swidde pd Dahlbergs anvisning placerat in bland styckekranar, bockar, fyrarullalddor, timmer, block, ankaren och öltunnor pd ett hörn av flottans station i Stockholm, närmast rollen av staffage,
men ndgot ha de ocksd att berätta om sjöfolkets dräkter, maner och törst. Detalj av kopparstick ur Sueciaverket.

Det är väl inte flottans folk, som pd denna bild arbetar med putsning av kanoner, men mycket annorlunda kan
en arbetsscen av detta slag ej lia tett sig pd Skeppslwlmen eller Karlskrona örlogsvarv pd Karl Xll:s tid. - Kopia
av lavering av okänd konstnär frdn omkring dr 1700. Sjöhistoriska museet.
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Dessa tvd bilder av respektive förmärsen och storbramsalningen pd ett svenskt örlogsskepp frdn 1600-talets slut ge
en föreställning om den miljö, i vilken folket ombord utförde sitt arbete till väders. - Detaljer av modellen av
76-kanonskeppet Prins /{flrl frcln 1fi82. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

att övervaka timmermän och sågare och annat arbetsfolk på skeppsgården. Det var även deras,
jämte reparbanemästarens, ankarsmedens samt byggnings-, tackel- och smedjeskrivamas plikt
att tillse, att intet flottan tillhörigt material förskingrades från varvet. Sjöartiklarna innehålla
förbud mot att högre och lägre officerare för eget bruk använde sig av flottans manskap. Att
detta dock i viss utsträckning förekom framgår av ett kungligt brev den 30 september 1685,
däri vissa befattningshavare tilldelades ett visst antal s. k. passevolanter. De voro sammanlagt
60, av vilka 12 ställdes till amiralgeneralens förfogande. Det säges emellertid samtidigt uttryckligt ifrån, att båtsmän icke vidare fingo användas för dylika privata göromål.
Ett innehållsrikt avsnitt i sjöartiklarna handlar om belöningar för visad tapperhet under
strid och om fördelningen av bytet från tagna priser. Före plundrandet av ett övervunnet skepp
skulle krutkammare, kanoner o. dyl. ses till, så att ingen olycka drabbade fartyget, därefter hade
var och en rätt att som byte taga det som tillkom honom. Officerarna erhöllo de kistor, kläder,
penningar och övrigt, som tillhörde de besegrade motståndarna i motsvarande tjänstegrader,
och de gemena fingo dela de fientliga besättningsmännens tillhörigheter. Den som lyckades
erövra ett fientligt fartyg under drabbning erhöll det tagna fartyget, så när som på kanoner
och ammunition, vilket skulle tillfalla kronan. Även skeppet skulle erbjudas kronan, men det
belopp, som erhölls för detsamma, skulle delas i tre delar, av vilka en tillföll befälhavaren på
det segrande fartyget, en dess officerare och en den övriga besättningen.
De förändringar, som Karl XI genomförde beträffande båtsmanshållet, togo sig bl. a. uttryck
i detaljerade föreskrifter om båtsmännens rättigheter och skyldigheter.
Båtsmännens lön utgick dels i kontanter och dels i naturaförmåner. Ena hälften av den
kontanta lönen brukade utbetalas i mars eller den 1 maj och den andra hälften vid Mikaelsmässan. Enligt en förordning av den 23 maj 1690 var kontantlönen 8 daler s. m. årligen.
Rusthållaren skulle hålla båtsmannen med bostad. Enligt ovan nämnda förordning skulle
denna bestå av en stuga, mätande 8 alnar inom knutarna, jämte förstuga. Denna båtsmannens bostad torde från början ha varit en låg, knuttimrad stuga med torvtak, säkerligen icke
mycket olik de båtsmansstugor, som funnits kvar i sen tid. Dessutom skulle båtsmannen ha
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en liten loge och lada samt fähus för två kor.
\ idare skulle han erhålla ett halvt tunnland
åker eller, alltefter jordmånen, så mycket jord,
att han finge två tunnors årsväxt därav, samt
äng, som gav honom två sommarlass hö. Sin
jord och iing hade båtsmannen skyldighet att
sköta själv. Han hade även rätt till bete för
sina kor och andra kreatur samt till vedbrand
och gärdslefång. Rusthållaren skulle dessutom
tillhandahålla båtsmannen vissa beklädnadspersedlar (varom mera nedan) och för de dagar,
han vid uppfodring enligt tågordningen vore på
väg till samlingsplatsen, utrusta honom med
matsäck eller respengar. Givetvis förekommo
skiftningar i dessa bestämmelser. Naturaförmånerna ändrades allt som oftast efter tidsläget,
och lokala variationer i fråga om båtsmännens
villkor förekommo också. Bland de persedlar
som rusthållaren skulle bestå var även den
hängmatta, koj, som utgjorde båtsmannens sovplats ombord. Härtill kom också ett täcke.
Den tid, som båtsmännen voro uppfordrade,
var olika för olika kompanier. Som regel torde
tjänstgöringen ha omfattat 2-4 månader under
sommaren. Vintertid ägnade sig båtsmännen åt
skötseln av sina torp, gjorde dagsverken eller
sysslade med hantverk. Förordningar och bestämmelser, som avsågo att reglera förhållandet mellan dem och rusthållarna, vittna om att

En närbild frdn riggen pd del större av de lvd volivskeppen frdn Ockerö, en modell, som väl illustrerar däcks·
interiörer och riggdetaljer d ett örlogsskepp frdn del stora
nordiska krigets lid. Sjöfartsmuseet, Göteborg. - Bilden
nedan: Pd styrbordssidan av modellen av 76-kanonskeppel Prins Karl, byggt pd Kalmar varv 1682 av Gunnar
Roth, ses denna fallreps/rappa med en till övre batteridäck ledande, rikt skulpterad por/; på sidorna om tmppan respektabla mantåg. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

det inte alltid var så helt med sämjan. Torpets
skötsel, naturaförmånerna och de många utrustningsdetaljerna gåvo talrika tillfällen till
tvistigheter.

BEKLÄDNAD. MATHÅLLNINGEN OMBORD.
Några föreskrifter, som i detalj fastställde
klädedräktens utseende för flottans folk, synas
icke ha funnits. Uniformer i vanlig mening
torde ha införts för flottan först längre fram
på 1700-talet. Frågan om sjöfolkets beklädnad
har icke varit föremål för n ågon uttömmande,
vetenskaplig behandling, varför det är ytterst
svårt att mera än i största allmänhet få ett begrepp om hur beklädnaden var beskaffad under
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detta tidsskede. De upplysningar om klädedräktens detaljer, som stått att få, äro ytterst sparsamma. Av amiralitetskollegiets protokoll den 20 juni 1705 framgår, att ett prov på livrehattar
för volonteurer och vintervaktsbåtsmän godkänts och enligt protokoll den 6 februari 1708 hade
schoutbynachten Sparre uppvisat prov på knappar, som han ansåg vara bättre än dittills använda ihåliga, vilka brukade tillplattas och fördärvas, när karlen lade sig på rån.
Vad båtsmännens beklädnad beträffar, så ge oss föreskrifterna om de persedlar, som rusthållarna skulle tillhandahålla, ett visst begrepp om deras beskaffenhet. Då materialet för de
olika persedlarna var likartat, kunna vi kanske i detta fall tala om en viss uniformitet i klädedräkten. I Blekinge skulle båtsmannen årligen erhålla 3 daler 21 1/s öre s. m., för vilket belopp
kompanichefen skulle anskaffa bl. a. en hatt samt vart tredje år en >bullfång> (kapprock) .
Sedermera ändrades dessa föreskrifter så, att båtsmannen erhöll 5 daler s. m. för att förse sig
med undertröja, byxor, hatt och en yttertröja av modell, som fastställdes av amiralitetskollegium. Tröjan fick vara av vadmal eller kläde. Rusthållet skulle i fredstid hålla båtsmannen
med en vadmalskarpus och i krigstid med en blå mössa. Den ovannämnda förordningen år
1690 bestämde, att båtsmannen under krig eller när han uppbådades på tåg av roten skulle
erhålla följande persedlar: två par strumpor, ett par skor, två skjortor och en »buldansklädning» samt vart tredje år en bullfång och en blå mössa eller skotthatt.
Under tiden 1679-1721 fastställdes tre spisordningar, den första 1679, den andra 1714 och
den tredje 1716, av vilka de två första voro tämligen likartade, under det att den sista bjöd
på vissa nyheter i fråga om beräkningen av portionerna. - Enligt 1679 års spisordning erhöll
en kajutperson pr månad följande proviantartiklar: 1 kanna ärter, 3 ½ kanna gryn, 2 lispund
»kockbröd», 1 tunna »kajutöh, 10 marker smör eller fläsk, 1 mark ost, 1 lispund >saltgrönt
köth, 7 marker »bernfisk», 8 marker lax samt 10 marker sill eller Bergentorsk. För gemena
fastställdes kosten både till art och kvantitet något annorlunda. Sålunda erhöll en gemen person: 2 kannor ärter, 4 kannor gryn, 1 kanna mjöl, 2 lispund bröd, 3 marker smör, 1 ½ mark
fläsk, 10 marker torrt kött, 3 marker sill, 4 marker strömming och 2 marker salt. Därtill kom
2 1/s tunna »gement öh, vars halt skulle vara beräknad efter tre tunnor öl på en tunna malt.
Värdet av dessa månadsransoner ansågs, vad den förra beträffar, vara 9 daler och 24 ¾
öre s. m. eller i genomsnitt 10 1/2 öre om dagen. I det senare fallet beräknades värdet till 5
daler och 27 öre s. m . eller omkring 6 öre för dagsportionen. - År 1714 förändrades denna
spisordning, så att ransonen utökades något i fråga om huvudingredienserna. Däremot ströks
tilldelningen av sill och strömming helt och hållet. Enligt den nya spisordningen, som fortfarande beräknades pr man och månad, voro ransonerna följande: 3 kannor ärter, 1 ½ kanna
havregryn, 2 ¾ kannor korngryn, 2 lispund torrt bröd, 24 kannor dricka, 1 lispund salt kött,
5 marker smör, 6 ¾ marker fläsk och 1 mark salt. Värdet av dessa förnödenheter beräknades
till 4 daler och 5 öre eller pr dag omkring 4 ½ öre.
FAKSIMIL VID DENNA SIDA . 1716 års spisordning tillkom pd en tid, dd i en versifierad journal förd ombord
pd skeppet Prins Karl • mat, folk och pengar• inte utan skäl kallades • tre swdra ting, tre ting, som knapt i Swerje
fds• . Likväl frapperas man av all kronans kaka ombord inte var alltför knapp; den 6/s kanna (d. v. s. 1,ss liter)
ärter, som jämte 3 mark (d . v. s. 632 gr.) fläsk eller 8 mark (d. v. s. 1,685 gr.) salt kött utgjorde huvudrätten i det
sju man starka fatlagets middag sex dagar i veckan (pd söndagen fick man en skiva fläsk extra), kan inte betecknas som svältkost; av bröd fick varje fatlag pr femdagarsperiod c:a 17 kg., vilket motsvarar omkring 485 gr. pr
person och dag. Av smör fick man till kvällsvarden c:a 25 gr. (pd fredagar och söndagar det dubbla) pr person
och dag. Till middagsvällingen blev del för varje fatlag en daglig tilldelning av 0,Bs l. havregryn och till vattgröten
vid kvällsvarden (när denna ej bestod av blott smör och bröd) 2,!s l. korngryn. Närmare 2 l. skeppsdricka pr dag
tilldelades båtsmannen. - Kungliga biblioteket.
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Det äldsta • exercisreglemente, för flottan, som tryckts pd svenska, är en översättning 1698 - utförd av amiralen
Werner von Rosenfeldl - frdn ett ndgra dr äldre franskt original. Fastän det sdvitt känt icke officiellt antagits,
har det sannolikt begagnats ombord pd svenska skepp, och i den lilla skriften ha vi sdlunda troligen att söka de
äldsta kända räck0rna av kommandoord. Hur • exercitier med styckena• kommenderades - det fanns 68 kommandon/ - framgdr av följande citat ur Tourville-von Rosenfeldl: •Constapler stddr klar. 1 Proppen uhr Stycken.
2 Löös Tallior och Surtdng. 3 Rappa löparna. 4 Tag af Täck/oden. 5 Opna Fdnghollen. 6 Tag Prim Ndhlen.
7 Sätt uti Fdnglwllet. 8 Bryt Cardusen. 9 Ha ut/1 Primndhlen. 10 Släpp den uhr Handen. 11 Taag Kruthornet.
12 Lyft op. 13 Ha ulh Tappen med l\funnen. 1-i- Sid pd Fdngkruuth. 15 Tappen i Hornet igien. 16 Tag Wänstra
Handen lil hielp. 17 llliöhla Fdngkrutet med Hornet. 18 Häng Kruthornet med Gördelen. 19 Tag Täckloodel.
20 Lägg pd Fdng/1ollet. 21 Tag Kofool och Handspijkar. 22 Constapler richler eder Stycken. 23 Ricl1ler förut/i.
24 Richter Acl1terulh. 25 Richter rätt fram ålh skrdfwel. 26 Ricl1ter etfter l\fast-Tackel och Tygh. 27 Richter al
skiuta i sank. 28 Ricl1ter i Wallgdngen, poin blancq. 29 Lägger Kofool och lwndspijk pd öfwerlopel. 30 Tag
Lunlstaken. 31 Tag af Täck/odet . 32 Blds af Luntan pd een sijda. 33 Constapel är I klar. 34 Giefyr. 35 Fäst
Lunlstakan i Ofwerloppef. 36 Lägg Däck/odet pd Stycket. 37 Tag Wiskaren. 38 Säll wänstra Foofen öfwer högra
Stycktallian oc/1 Broken. 39 För Wiskaren i loppet. 40 Tummen på Fånghollel. 41 För Wiskaren in lil Bolnel.
42 Wrijd kring 3 gånger. 43 Holl ut/1 Wiskaren alt wridande. 44 Klappa af på Trumppen. 45 Tag Cardusen.
46 Bijl öpning der på. 47 Föör in i Stycket. 48 Tag Förladning. 49 Lägg på Cardusen. 50 Sätt Försättaren i
Stycket. 51 För Cardusen i til Cammaren. 52 Gif lree ansälning. 53 Ha ul/1 Försättaren. 54 Taag l(uhlan. 55 Lägg
in i Stycket. 56 Tag Förladningen. 57 Lägg på Kuhlan. 58 Sätt Försättaren i Stycket. 59 För Kuhlan på Krutet.
60 Sätt an en gdng. 61 Vilt med Försättaren. 62 Taag wänstra Poolen lilbakars öfwer Tallian och Broken igän.
63 Wänd om Wiskar~n. 64 Lägget neer på Ofwerloppet. 65 Tag Täck/odet. 66 Läg på Fänghollet. 67 Ställer eder
med Talliorna. 68 Tallia Stycket Bordwart igen. • Kungliga biblioteket. - Bilden till höger: Denna midskeppssektion av en fransk tredäckare frdn 1680-talet får försöka ge ett begrepp om arbetsmiljön ombord. Kring styckena ser man ndgra officerare (en rökande pipa - strängt förbjudet på svenska skepp!) och gemena; på däcket
under förvaras krut och projektiler, som i taljor hissas upp till batteridäcken. Tunnorna under rymma skeppets
vattenförråd; längst ner ses ballasten. Teckning i ett album i Service Hydrographique de la Marine i Paris.

Den av amiralitetskollegium den 6 februari 1716 utgivna spisordningen medförde den
nyheten, att maten beräknades pr dag och pr fatlag. Varje fatlag i senare tid kallat
backlag -

omfattade sju man. Kosten hade samma sammallJSättning som enligt 1714 års

spisordning, men kvantiteterna hade nu undergått en obetydlig minskning. Denna spisordning
omfattade två mål om dagen, som åtos middag och afton, varvid ärter ingick i det första
14.

Sv. F. H. Il
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Pd Björkholmen i Karlskrona std ännu en del bdtsmansstugor kvar frdn liden närmast efter stadens anläggning,
alltjämt beboeliga tack vare det material (i stor utsträckning gamla skeppstimmer av ek) som de äro uppförda av.

Ett uppslag ur Kungl. Maj:ts förordning av den 23 maj 1690, gällande rotarnas och bdtsmännens inbördes skyldig·
heter inom bdtsmanshdllet i hela landet med undantag av Västernorrland, Bohuslän, Södra Möre och Blekinge.

målet under veckans alla dagar, under tre dagar tillsammans med fläsk och under de övriga
tillsammans med kött. På söndagarna erhölls en halv portion kött extra. Bröd utdelades
gemen.samt till fatlaget och omfattade 2 lispund, som skulle räcka fem dagar. Till det senare
målet erhölls under fem dagar gröt med smör och under de två återstående smör enbart.
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Overst: Ett gammalt bdlsmanslorp i Täby i Uppland, en • stuga om otta
alnar innom knutar jämte far sluga• och ett stycke av del halva • tunnelands dker till träde och säde • och • äng till lvd sommar lass höö , ,
som hörde till bdtsmannens förmdner. - Ovan: Att exakt datera denna
gamla bdtsmansstuga i Runtuna i Södermanland är svdrt. Stugans plan
(skissen till höger) och dimensioner (yttermdtt c:a 4,1s X 7,ts m.) sammanfalla emellertid i stort sett med de föreskrifter, som voro gällande
under det här avhandlade tidsskedet, varför den mycket väl kan tänkas
tillhöra 1700-talets början. Under tegeltaket finnes ett torvtak och under
den sentida brädklädseln väggar av timmer. (Nordiska museets arkiv.)

Spisordningarna tala om en viss enformighet beträffande
kosten, och även om detta kan sägas vara kännetecknande
för denna tids mathållning i allmänhet i vårt land, där de
kulinariska utsvävningarna väl främst bestodo i kvantiteten,
får man förutsätta, att medhavda förråd av mat och dryck
hjälpte till att skaffa omväxling.
Brännvin, varav manskapet senare tilldelades en viss
kvantitet, finnes icke upptaget i spisordningen för denna tid.
Krogar i land, »marketentskepp> till sjöss och egna förråd
gåvo dock sjöfolket tillgång till denna dryck. Tobak omnämnes i sjöartiklarna i samband med åtgärder till förekommande av eldsvådor ombord. Officerarna fingo där icke
, dricka tobak , på annan plats än i kajutan eller hyttan,
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och manskapet fick hålla till under backen på överloppet. - Sjöartiklarna ha en bestämmelse om att
alla skulle vara nöjda med den kost, som tilldelades
dem enligt spisordningen och icke »däremot ondögde
eller med knorr sig märka låta>. Det fanns säkerligen ofta anledning till missbelåtenhet med maten ombord, dels emedan provianten icke alltid efter långvarig lagring var i gott skick och dels på grund av det
allmänna tillståndet i landet mot slutet av denna
period, då det hemsöktes av krig och en rad svåra
missväxtår. Som exempel kunna nämnas klagomål
från fartyg i den eskader, som från sitt operationsområde i Finska viken omkring årsskiftet 1711 anlände till Kalmar, vilka tala om brist på förnödenheter och stora inknappningar i provianttilldelningen
för besättningarna.

RÄTTSSKIPNING.

•llfats Rosenbom•, den välkända i trä snidade,
som fattigbössa allt fortfarande använda träfiguren utanför Amiralitetskyrkan i Karlskrona, har
ett dunkelt ursprung. År 1670 fanns i staden en
konstapelmat med namnet llfats Rosenbom, men
sammanhanget med denne är osäkert; mycket
talar emellertid för att träfiguren gdr tillbaka
till 1700-talets början. Sannolikt är det den
gängse bdtsmansdräkten vid denna tid som Mats
Rosenbom bär.

De sjöartiklar, som utfärdades den 2 maj 1685,
hade projekterats av amiralgeneralen Hans Wachtmeister och utarbetats av särskilda deputerade, varvid de föregående sjöartiklarna jämte de holländska
tjänat som underlag. Den 2 maj 1685 utkom också
en kunglig förordning om rättegångsförfarandet inom
örlogsflottan. Enligt denna skulle vid amiralitetet
finnas en amiralitetsrätt, i vilken den förnämste av
amiralerna presiderade och övriga flaggmän, amiralitetsjustitiarien samt erforderligt antal av de äldsta
officerarna voro bisittare. Amiralitetsrätten hade att
döma i alla svårare förseel~er. För mindre brott,
vilka enligt sjöartiklarna bestraffades med »slag för
masten, knuten, trähästen eller pålen» , kunde fartygs-

chefen och hans officerare eller också ledaren av arbetena vid varven utdöma straff samt låta
dem gå i verkställighet.
Den personal, som vid flottan omhänderhade rättskipningen, var enligt 1697 års stat följande:
en justitiarie (med en lön av 900 dalers. m.), en fiskal (400), en notarie (400), en >handlingsskrivare> {200) samt en gevaldiger (160).
Instruktion för justitiarien vid amiralitetet utfärdades likaså den 2 maj 1685. Enligt densamma hade denne ämbetsman att se till, att sjöartiklarna och andra förordningar efterlevdes och att den skyldige befordrades till laga näpst. Fiskalen hade närmast åklagarens roll.
Enligt ovannämnda bestämmelser upptogos och avgjordes således målen endast under en instans. Emellertid inrättades år 1717 en amiralitetsunderrätt och samma år en amiralitetsöverrätt såväl i Stockholm som Karlskrona, och dessa domstolars åligganden fastställdes i en
kunglig förordning av den 15 januari 1717.
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De straffsatser, som tillämpades vid flottan, voro, särskilt vad det gäller
kroppsstraffen, mycket svåra och bära på sitt sätt vittnesbörd om att tjänsten
var hård och att det var nödvändigt att bland de heterogena fartygsbesättningarna upprätthålla den strängaste tukt.
Dödsstraffen verkställdes enligt tidens sed genom hängning eller halshuggning. När skepp t. ex. voro kommenderade på långväga resor och ingen
möjlighet till kommunikation med amiralitetet fanns eller när någon under
operationer mot fienden begick mord eller beslogs med förräderi eller >uppstudsning till myteri>, ägde högste befälhavaren jämte !'lina officerare rätt
att utdöma dödsstraff. Under strid ägde fartygsbefälhavaren rätt att saklöst nedstöta dem som icke kämpade manligt och redligt. I andra fall skulle
de svåraste förseelserna behandlas av amiralitetsrätterna enligt det fastställda rättegångsförfarandet. Bland de brott, för vilka dödsstraffet tilllämpades, kan nämnas svårare disciplinbrott. För mord skulle liv för liv
givas, och skedde mordet med hjälp av •nidingsverk• eller »trolldom•, skulle
den skyldige dömas till stegel. Officerare, som underläto att in i det sista
försvara sitt fartyg, skulle straffas till »liv, ära och gods•.
Två av de mera hårda straffen, ,att dragas under kölen• och •att
springa rå•, finnas upptagna i 1685 års sjöartiklar, men de synas icke ha
tillämpats någon längre tid. Enligt ett kungl. brev av den 16 december
1688 utbyttes sålunda råspringningen mot gatlopp, och den andra av dessa
båda bestraffningsformer har säkerligen kommit ur bruk inom örlogsflottan vid ungefär samma tidpunkt. Hur det tillgick vid dessa bestraffningars
verkställande, skildras i ett följande avsnitt om livet ombord 1721-71.
Bland prygelstraffen var säkerligen gatloppet ett av de svåraste. Det utdömdes för en mängd förseelser, och det erbjöd också möjligheter till variationer i hårdhetsgraden, då antalet gånger, som delinkventen skulle springa
mellan de på två led uppställda och med prygelredskap försedda männen,
kunde bestämmas olika. Sålunda skulle vid stöld om skeppsbord eller på
holmen, då det stulnas värde understeg 30 daler, det stulna första och andra
gången återlämnas till målsägaren, varjämte böter uppgående till tredubbelt
tjuvgodsets värde skulle utgå. Kunde brottslingen ej betala böterna, skulle
han löpa gatlopp, en gång av och an för var 8:e daler, • dock likväl där
summan som han stulit haver vore något större, och gatloppen multiplicerades, då skall icke ett gatlopp räknas av och an, utan vart genomlöpande
för ett•. Tredje resan stöld medförde dock _livets förlust genom hängning.
Avstraffning med •spö för väggen> var den bysseskytts eller båtsmans
lott, som ej i rätt tid inställde sig vid mönstring, och straffet exekverades
Gevaldigern med sin stav spelade en uppmärksammad roll vid amiralitetsrättens sessioner;
bevarat är Karlskronagevaldigerns värdighetstecken, ett spanskrör beslaget mecl 51 lod
silver, skänkt till rätten 1701 av ingen mindre än amiralgeneralen Hans Wachtmeister
och 1764 reparerad pd bekostnad uv hans sonson, ddvarande majoren F. G. H. C. Wachtmeistcr, a{{t enligt inskriptioner pd slaven, som ocksd bär rikets och den wac/1/meislerska
ällens vapen jämte ingraverade deviser, delvis hämtade ur dldriga skrdförordningar, om
oväldig rättvisas skipande och rättens uppgift att vara • spakom til frid • och • ospakom
lil näpst • . - Amiralsboställel, Karlskrona.
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genom officerarnas försorg. Den som kassera des på grund av någon defekt men som trots
det »tog rota» skulle mista rygghuden och
köras »med bare ryggen av varvet, holmen eller
flottan >. Andra benämningar på prygelstraff
äro »slita spö» och , hudstrykning >. Att »daggen», som är en mera allmänt känd benämning på den tjärade tågända,

varmed förse-

elser till sjöss brukade bestraffas, var i verksamhet, framgår av bestämmelsen om straff
för uteblivande från arbete om skeppsbord,
som var >några slag av tjärutampen för masten>. Den skyldige bands då fast vid antingen
fock- eller stormasten, varefter avbasningen
verkställdes. Ett bestraffningsmedel av det mera
grymma slaget var »trähästen >, en bock av trä
med skarpkantad ås, på vilken brottslingen med
tyngder fastbundna vid fötterna fick sitta under viss bestämd tid. Denna bestraffningsme-

För att förebygga att • eho af Ridderskapet ock Adelen
samt Krigs-Befälet ock des Wederlikar • pd egen hand
skipade rättvisa utfärdades 1682 en förordning med förbud mot dueller. Förordningen förnyades • af en nddig
ömhet för alla Wdra trogne undersdtares wälfärd• genom
ett 1719 utgivet •Duellsplacat •, vars titelsida dterges ovan.

tod torde knappast ha tillämpats ute till sjöss
-

även om straffet utdömdes där -

straffningen verkställdes i land.

utan beDe hårda

kroppsstraffen voro mest förbehållna de gemena.
Officerare fingo som regel sona sitt brott på

annat sätt.

Vid sidan av dödsstraffet och frihetsstraffet förekommo för dem inga egentliga

kroppsstraff; de bestraffades i stället med avsked ur tjänsten, böter, degradering eller dylikt.
Penningböter, som utdömdes för de i sjöartiklama upptagna brotten, gingo som regel till
amiralitetskrigsmanskassan., vars medel användes för pensionering av gamla och orkeslösa, invalider och efterlevande till i tjänsten förolyckade sjömän.

OM HÄLSOTILLSTÅNDET OMBORD. PESTEN I KARLSKRONA 1710-11.
Levnadsförhållandena ombord på fartygen voro inte just ägnade att hålla besättningarna
vid god hälsa. Det var trångt om utrymmet, ventilationen var dålig, och det illaluktande slagvattnet, som skvalpade i hålskeppet, gjorde luften unken och rå. Det grasserade också sjukdomar
ombord i en omfattning, som ofta var skrämmande, och det dåliga hälsotillståndet på fartygen
kunde t. o. m. vara en fara för landet i dess helhet, då hamnarna ofta blevo de stora infallsportarna för farsoter.

Avgången bland sjöfolket på grund av sjukdom var mycket stor. År

17J0-11 , då pesten krävde ett stort antal offer, samt 1712, då en annan sjukdom, karakteriserad som »båtsman- och knektsjuka», grasserade, voro påfrestande för flottans folk. I den
>Relation rörande örlogsflottans slätta tillstånd>, som amiralitetskollegium avgav i oktober 1712,
lämnas några sifferuppgifter om hälsotillståndet på flottan detta år. Av det vid flottans avseglande till 11,030 uppgående manskapet voro 3,723 sjuka, och dessutom hade 728 gemena och
ett par hundra av befälet och underbefälet avlidit.
I övrigt voro de vanligaste sjukdomarna förkylningssjukdomar av många och olika slag,
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rödsot och skörbjugg. Den sistnämnda,
ett av segelfartygens gissel i alla tider,
hade väl oftast sin orsak i proviantens
beskaffenhet. De många saltade, rökta
och på annat sätt lagrade födoämnena,
ingalunda alltid av högsta kvalitet, tillsammans med dåligt vatten och surt öl
samt brist på vegetabilisk föda måste ha
kraftigt medverkat till att skörbjuggen så
ihärdigt härjade på fartygen.
Sjöartiklarna innehålla vissa uppgifter om >sjukas och skuddas skötsel och
helande >. Den som under tjänsten insjuknade eller den som sårades under
strid skulle erhålla fri läkarvård och åtnjuta full lön under sjukdomstiden. Det
var schoutbynachternas plikt att se till,
att de sårade blevo omhändertagna >och
icke uti otjänlige rum vräkte> utan fördes till de platser ombord eller i land,
som voro avsedda för sjuka. Officerarna
hade att föra förteckningar över de sjuka,
som stodo under deras kommando, och
de skulle vid resans eller sjötågets slut
Jämna redogörelse härför. Bardberarna
borde dagligen undersöka hälsotillståndet och vidtaga de åtgärder, som krävdes.
Som ovan nämnts, gick pesteri. åren
1710-11 över vårt land. Det var sista
gången denna sjukdom såsom farsot uppträdde hos oss, och det skedde efter en
paus på femtio år. Karlskrona härjades
svårt, och även örlogsflottans manskap
fick vidkännas stora förluster.
Enligt en uppgift skulle bland flottans folk ombord på skeppen, som lågo
på redden och i Karlskrona, över 6,000
personer ha avlidit under dessa båda år.
I Karlskrona voro förhållandena mycket
svåra. Allt gjordes dock för att hindra
smittans spridning; man rökte med enris
och tjära för att rensa luften från pestångorna, och de sjuka sökte man på allt
sätt att isolera. De tillhöllos att hålla sig
inomhus eller flyttades till de pestbarac-
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I flottans inventarier frdn 1600- och 1700-talen upptas i regel
för de större skeppen tvd och för de mindre ett tvdhandssvärd
ell vapen som upphört all användas i strid ocl1 troligen
utgjorde ndgol slags värdighelslecken eller, vilket ocksd antytts,
tjänat ndgol ceremoniellt ändamdl (tvd sddana svärd uppges,
ovisst med vilket stöd i källorna, ha placerats i kors ndgonslans
ombord som ett tecken till att striden skulle börja). Ndgra sddana svärd äro bevarade (jfr band 1, sid. 260); de bägge ovan
avbildade, respektive 1,225 och 1,330 mm. ldnga, det förra med
en klingbredd av inte mindre än 90 mm. och del senare med
devisen • llled Guds hielp• inhuggen i blodskåran, äro daterade
1798 och 1744. Vad l!fpen beträffar, gd dessa svärd tillbaka till
medeltida tvdhandssvärd; hertig Karls amiralssvärd, daterat
1750, är av liknande typ. - Nedan : Ett par läderväskor, begagnade inom flottan för depeschbefordran eller dylikt, försedda
med Karl Xl:s och Karl Xll:s monogram. Sjöhistoriska museet.
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Av inventarier ombord d svenska skepp frdn karolinsk tid är föga av intresse bevarat. Här avbildas en skeppslanterna av tydlig 1600-talstyp, med fönsterhinnor av horn (Sjöfartsmuseet, Göteborg), ett timglas (med tids längd 1 timme), försett med stroppar för upphängningen, och en skeppsklocka, gjuten 16S7 (bägge i Karlskrona
örlogsvarvs museum). Med timglaset (ofta ett större, fyratimmarsglas, jfr bd 1, sid. 978) mättes liden och vakterna ombord, och med skeppsklockan, som i likhet med kyrkklockorna ofta var en vackert sirad och med deviser
prydd malmpjäs, angavs den lid, de •glas•, som sanduret utvisade, och slogs det olika antalet glas. Skeppsklockan
ovan, enligt inskriptionen gjuten 1687 av l\Iickel Bader i Stockholm, är prydd med Karl Xl:s namnchiffer och
orden >So/i Deo Gloria•, d. v. s. Gud allena äran. Skeppsklockorna gingo ofta i arv frdn ett skepp till ett annat;
denna har senast tillhört briggen Gladan.

ker, som uppförts på Aspö. De döda bland kronans folk begravdes på pestkyrkogårdar, som
anordnats på Vämö och Aspö, dit ett särskilt fartyg dagligen transporterade liken. Alla arbeten på varvet försenades i hög grad. Vid ett tillfälle kunde inga drickskärl levereras till en
eskader, emedan alla tunnbindarna voro döda, och på Kungsholmen och Drottningskär gick
det så långt, att man ej kunde avdela folk för vaktgöring och flaggans hissande.
I en uppsats, ur vilken dessa uppgifter om pesten 1710-11 äro hämtade, beskrives hälsotillståndet ombord på fa1iygen ute till sjöss som långt ifrån tillfredsställande. Rapporter från
olika befälhavare tala om de besvärligheter, man hade att kämpa med. En av dessa var svårigheten att anskaffa tillräckligt stort antal fältskärsgesäller för den sjögående flottan. I augusti
1711 funnos i Karlskrona 21 sådana, men ändock fattades för huvudflottans behov 37 stycken.
Under slutet av år 1711 avstannade sjukdomen, och den 4 januari 1712 kunde landshövdingen rapportera, att Blekinge i stort sett var befriat från pesten. Men han klagade även i
fortsättningen vid flera tillfällen över pestens härjningar. Många skatte- och kronobönder samt
båtsmän hade dött i farsoten, varför åtskilliga hemmall6hrukare hade måst uttagas till båtsmän, vilket befarades medföra att deras hemman lades öde.

SJÄLAVÅRD.
Den svenska kyrkan upplevde under Karl XI :s regering en storhetstid, som fick sin prägel
av framstående kyrkomän och av konungens personliga intresse för kyrkans utveckling. De
stadganden, som komma till under denna tid, utmärkas av noggranna föreskrifter för upprätthållandet av tukt och ordning med stränga straffpåföljder för brott mot kyrklig lagstiftning ;
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Flera l1undra av svenska flottans officerare och gemena föllo under nordiska kriget i r!J.~k fångenskap. På den
.mm lida ryska gravyr, varnv ett utsnitt l1är dlerges, ses en flock ( F) , svenska soldater, matroser och officerare•
deltaga i ett lriumftdg i S:t Pelersburg i .,eptember 1720. 1 förgrunden ses de f!Jfll svenska fregnller, som uv
ry.~.rnrna erövrade.~ i slaget vid Ledsund ndgrn veckor tidigare (se sid. 153) , med struken flagg deltaga i del h<iglidligfl inldget. - Samtida koppar.~lick.

för flottans vidkommande kunna dessa drag spåras i bl. a. sjöartiklarnas bestämmelser rörande
de kyrkliga förhållandena. Organisationen av själavården inom flottan fick under det här avhandlade tidsskedet fastare former genom inrättandet av ett amiralitetskonsistorium i Karlskrona (se härom under samma rubrik i sista perioden).
Sedan gammalt tjänstgjorde präster inom flottan, dels de i de ordinarie staterna upptagna predikanterna och dels preclikanter, som under sjötåg i växlande antal kommenderades
ombord på skeppen. Antalet av de i staten för amiralitetet upptagna var i stort sett konstant.
Ar 1679 var det tio. I fortsättningen synes det utan större variationer ha hållit sig till omkring
sex, däribland en finsk präst, vilket vittnar om att det finska inslaget bland båtsmännen icke
var obetydligt. Lönen för dessa, bland vilka även superintendenten inräknades, uppgick 1686
till 1,080 daler s. m.
Sjöartiklarna innehålla instruktioner för såväl amiralitetskonsistoriet som för de till amiralitetet knutna prästerna. Varje morgon och afton skulle korum hållas ombord på fartygen,
, på det att en sann gudsfruktan uti sjöfolkets hjärta inplantas måtte, . Tecken till korums
hållande skulle givas från »överste amiralens, amiral generalens eller överste hövdingens ,
skepp och sedan repeteras vidare. Korum hölls såväl till sjöss som när fartygen lågo i vinterhamn. Alla vanliga högtidsdagar och åtminstone varje söndag samt dessutom, om tillfälle
därtill gavs, en gång under veckans lopp skulle en predikan hållas.
15.

S\'. F. H. Il

Eftersom präster icke
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Amiralitetskyrlcan, Ulrica Pia, i Karlskrona, enligt en teckning 1686 av dansken Jens Sörensen (se ovan sid. 61),
dret efter .kyrkans uppförande; pd teckningen (Sökortarkivet, Köpenhamn ) läser man jämte en del notiser om
studskyrkan, stadens borgare och näringar: • Amiralkierchen, den staar ofuen pd klepe och steenberg/1, opsatt
ofuer een dal/ ( = dal), som udj bierget war, och under alle firre fodstycher undermuret saalediss al under samme
kierchen er blefuen 3 1/: al. höyt al gaa under golued. Derinde under ordeneris alle söolficerernes begrafuelsestceder>. - Till höger Erik Dahlbergs original till ett av Jan van den Aveelens stick 1698 i Sueciaverket, visande
Holmkyrkan, sedd frdn väster, sddan den sdg ut 1696, • en stor trälada,, där 5jöfolket samlades till gudstjänst om
helgdagarna och ett par gdnger i veckan till bönestunc/er. Rangliga biblioteket.

funnos på varje skepp, ålåg det befälhavaren på det fartyg, som saknade predikant, att tillse,
att därtill lämpad person läste afton- och morgonbönerna vid korum och ledde psalmsången.
Besättningarna skulle mangrant vara församlade vid dessa gudstjänster och åhöra predikan
och bönerna knästående. All försumlighet, allt :, gäckeri och apespel av gudstjänsten » var
belagt med straff. Detta gällde såväl präster som befäl och gemene man. Präst som utan laga
förfall underlät att p.ålla gudstjänst, när tecken därtill givits, erlade i böter, för försummad
predikan, två månaders, och för korum, en månads sold. Den officer, som icke infann, sig till
gudstjänsten, skulle böta en halv daler s. m. för varje gång, och gemena, som uta~ laga förfall gjorde sig skyldiga till samma försummelse, skulle första och andra gången straffas •med
några slag för masten » men vid tredje resan >sitta i järn ett dygn vid vatten och bröd>.
Under predikan och gudstjänst skulle >med allt yppigt leverne samt collats och gästabud
hållas föredrag , . Brott häremot ledde till bestraffning inte blott av värden utan även av gästerna. Vidare var det vid dessa tillfällen förbjudet för köpmän och marketentare att bedriva
handel. Framför allt fick icke öl, vin eller brännvin utskänkas.
Även i land följdes sjöfolket av kyrkans omsorger. I en resolution på prästerskapets besvär den 10 mars 1719 säges sålunda, att båtsmännen, som vistas hemma, böra vara sina
sockenpräster hörsamma och infinna sig till katekesförhören samt vid möten hava bevis om
framsteg i •sin salighetskunskap och huru de sina salighetsmedel brukat>.
Sjöartiklarna innehålla förbud mot missbrukande av Guds namn och mot svordomar, lögn
och bedrägeri. En. intressant inblick i tidens andliga föreställningsvärld ger oss följande passus:
»Efter all lycka och välsignelse konimer av Gud, och allt folk bör honom känna och dyrka,
såsom han sig uti sitt heliga ord uppenbarat och kungjort haver, därför skall härmed allt
avguderi vara förbjudet, och inga avgudadyrkare, trollkarlar eller vapendövare på vår skeppsflotta eller bland sjöfolket lidne varda, utan där någon beslås att dyrka och tillbedja avgudar, döva vapen och värjor och umgås med trolldom, vidskepelser och slika okristliga konster; Emot honom skall som omständigheterna äro till procederas efter Guds och Sveriges allmänna lag, .
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Seden all pryda kyrkorna med volivskepp är gammal. De äldsta bevarade svenska votivskeppen äro frdn tiden
omkring dr 1600. Frdn 1600-talels senare del och 1700-lalets början härröra de tre här avbildade. Votivskeppen,
som mest förekomma i kustsocknarnas kyrkor, torde som regel ha tillverkats av sjömän, vilka velat ge sin kyrka
en prydnad. Detta bes/yrkes av en och annan bevarad inskription och av att skeppen, trots en ibland tydligt
märkbar valhänl/1et hos tillverkaren, oftast äro utförda med en pdfallande riklighet i detaljerna. - l'olivskepp
frdn Ockerö (nu i Sjöfartsmuseet, Göteborg), Roslagskulla kyrka, Uppland, och Hanhals kyrka, Halland.

De här nämnda förbrytelserna peka på några i folkets tro levande vidskepliga föreställningar, som säkerligen under denna period, liksom tidigare och även senare, hade ett fast
grepp om människornas sinnen. Att , döva vapen och värjor, , d. v. s. att genom allehanda
trollkonster och signerier få vapnen att förlora sin kraft, ansågs säkerligen av gemene man
vara en utförbar realitet. En rik flora av svartkonstböcker och i allra sista tid av sägenuppteckningar ger oss belägg härför. I samband härmed må också en förmodan uttalas, att åtskilliga av de på land vanliga folkliga sederna med deras tillbehör i form av festliga bruk och
svart övertro tillämpades av sjöfolket i hamn och ute till sjöss och att motsvarigheter funnos
till de till senare tiders segelsjöfart knutna sederna, som t. ex. avsågo att skänka lycka åt ett
nytt skepp eller en ny resa.
Att förbudet mot trolldom o. dyl. så kraftigt underströks i 1685 års sjöartiklar får med
all sannolikhet ses mot bakgrunden av trolldomsutövandet på 1670-talet i Sverige, vilket under
de stora häxprocessernas dagar hade fått karaktären av en farsot, som gripit omkring sig med
rasande fart, spritt sig över landet och medfört att hundratals människor avrättats och tusentals misstänkts och anklagats för sin vantro. Epidemien hade varit av sådan art, att myndigheterna haft de största svårigheter att bemästra den, och de mest rigorösa åtgärder fingo tillgripas, innan det gick att få folket att återvinna besinningen. År 1676 hade denna våg av
vidskepeJse äntligen lagt sig, men den torde i alla fall ha varit tillräckligt aktuell för att
kunna inspirera till sjöartiklarnas förbud mot avguderi och trolldom.
AMIRALITETSKRIGSMANSKASSAN.
För dem som skadats under sjötåg, för gamla och orkeslösa och för änkor och barn efter
tjänsten förolyckade sörjdes genom den år 1642 inrättade amiralitetskrigsmanskassan. Kassans medel hade under förmyndarstyrelsen efter Karl X Gustavs död lånats av kronan och
använts på olika sätt, och även under Karl XI:s tid anlitades kassans tillgångar av amiralitetskollegium, trots att anmaningar att reservera dessa åt dem de voro avsedda för icke saknats. Karl XI fann sig sålunda i ett brev till amiralitetskollegium den 12 september 1685 för-
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an låten att förklara: >tycke Vi alldeles intet väl vara att röra de fattigas medel, evad fara ock
å färde är> . Ett reglemente för kassan utfärdades 1691 med bestämmelser om pensionerna~

storlek. Sålunda erhöll en kapten, som erhållit blessyrer, så att han blivit »förlamad, , 180
daler silvermynt årligen, och var han gammal och »orkeslös », erhöll han 144 daler. För
gemena voro summorna resp. 36 och 24 daler. Änkor och barn erhöllo understöd under fem
år, under det att rotebåtsmännen på ålderdomen ansågos böra underhållas av sina rotehemman.
Reglementet för amiralitetskrigsmanskassan översågs och kompletterades ånyo några år
senare. Det kan vara av intresse att se, vilka som kommo i åtnjutande av , gratial> eller
understöd enligt detta reglemente, som utfärdades den 28 april 1696. Det var för det första
de, såväl av officerare som gemena, som vid aktioner mot rikets fiender erhöllo sådana blessyrer, alt de icke vidare kunde uppehålla sina tjänster, ävenså de som trots svåra skador,
förlust av någon lem e. dyl. , likväl kunde vara i tjänst samt de som med vederbörligt tillstånd för sin utbildning gått i främmande örlogstjänst och vilka på enahanda sätt skadats.
Vidare utgick understöd även till dem som blivit arbetsoförmögna vid andra tillfällen än kri giska aktioner, vid olyckshändelser på skepp, varv o. dyl. Pension till gamla och orkeslösa
bestreds även av medel från amiralitetskrigsmanskassan, som också under fem år efter dödsfallet sörjde för änkor och barn efter m än, som fått sätta livet till under tjänsten. En tidsbild
lämnar det kassans beslut, att hustrur och barn till sjömän, som råkat i fångenskap hos danskarna och av dem försålts till venetianarna, skulle pensioneras som änkor och faderlösa.
Ersättningarnas storlek varierade för olika tjänstegrader. För dem som blivit »förlamade»
utgick följande belopp: för kapten 15 daler silvermynt pr månad, överlöjtnant 10, underlöjtnant 8, överskeppare 7, medelskeppare 5, underskeppare 4, överstyrman 7, medelstyrman 5,
lärstyrman 4, konstapel 7, konstapelsmat 5 och högbåtsman 4 daler silvermynt. Lots utan
bondehemman erhöll pension som en medelstyrman, lots, vilken hade hemman, som en lärstyrman. Till gemen båtsman, rotebåtsman, värvad eller indelt, utgick 3 daler silvermynt pr
månad, och samma ersättning kom gemena hantverkare och timmermän, som skadats och blivit arbetsodugliga, till del. För mästare eller därmed jämställda hantverkare bestämdes beloppet till 5 daler silvermynt. » Orkeslösa och gamla > erhöllo pension, som var något lägre än
ovannämnda summor. Rotebåtsmän erhöllo intet från kassan utan borde underhållas av sina
rotehemman, sedan de på grund av ålder måst lämna sin tjänst. Även civilanställda, såsom
präster, läkare, apotekare, trumpetare, skallmejblåsare m. fl. erhöllo gratial från amiralitetskrigsmanskassan, varvid beloppen för högre befattningshavare av konungen själv fixerades
efter förtjänst och meriter. Ur kassan utgick också begravningshjälp till de efterlevande. Utländska officerare i svensk tjänst och värvat manskap hade samma förmåner som de övriga.
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En bdtsman till väders. Detalj ur kopparstick i A. Rdlamb,
• Skeps Byggerij• (169,5).
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SVENSKA FLO'fTANS SJÖTÅG 1680-1721

TAKTIK, SIGNALER OCH BEFÄLSTECKEN.

V

i ha nu kommit till det tidsskede, då skeppsartilleriet intagit platsen som den helt dominerande faktorn i strid seglande flottor emellan. Om äntring var numera knappast tal,
och framsändandet av brännare kom just ej heller i fråga annat än mot förankrade fartyg i
trängre farvatten. Och dock var, åtminstone med våra ögon sett, kanonen alltjämt ett föga
effektivt vapen med ringa skottvidd och högst elementära riktningsmetoder.
Som den artilleristiska kraften var koncentrerad i skeppens bredsidor, framtvangs följdriktigt en stridsformering, vari batterierna kommo till sin fullaste rätt. Härvid äro vi framme vid
tillämpandet även hos oss av den tidigare omnämnda ligne de bataille, som redan under 1660och i0-talen erhållit sitt elddop i västmakternas flottor. Denna stridsformering utgjordes av en
kölvattensordning, i vilken fartygen följde så tätt på varandra, som vindförhållanden och
segelföring m . m. medgåvo, dock i regel högst en kabellängd, motsvarande inemot 200 m. I
början ställde man hos oss ej så stora fordringar på linjens styrka och likformighet, i det att
även så relativt svagt bestyckade fartyg som 26 a 30 kanoners fregatter fingo sig plats där anvisad. Men det skulle ej dröja länge, förrän även dessa förvisades till övriga lättare fartyg på
linjens från motståndaren vända sida, och c:a 50 kanoner fixerades som gräns nedåt för linjeskeppets bestyckning. I stridsformering lågo fartygen i regel under små segel och ringa fart
upplovade så nära vinden som möjligt.
Som seglations- (marsch-) ordning i rum sjö och dragande vind använde man sig av en
bred frontlinje, i vilken dennas samtliga fartyg på parallella kurser seglade i jämnhöjd med
varandra, och detta var även den vanliga ankarordningen på öppna redder eller ute till sjöss,
varest flottorna ofta nog redo för sina ankaren i avvaktan på gynnande vind. Ty kryssa
gjorde man ej gärna, då därmed just intet stod att vinna. I trängre farvatten föllo emellertid
underlydande fartyg ned i kölvattnet bakom respektive förhandschef, varigenom det uppstod
lika många i jämnhöjd seglande kolonner som antalet divisionschefer. Att använda obruten
kölvattensordning som marschformering kom ej gärna i fråga annat än vid segling i eller
nära bidevindsläget. Rätt snart började man emellertid att under alla förhållanden använda
en marschformering på tre, ja ned till två jämnsides framgående kolonner.
Förspelet till en drabbning hela flottor emellan utgjordes i regel av de båda motståndarnas
manövrar i syfte att vinna det eftersträvade utgångsläget i lovart. Deltas främsta fördel var
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ju, alt innehavaren härifrån såg sig i stånd att påtvinga den andra parten sina egna kamp•
metoder, samtidigt som han bereddes tillfälle att bestämma det initiala stridsavståndet. I andra
hand vanns av detta läge den fördelen, att rök och brinnande krutrester av vinden drevos ned
mot och försämrade sikten för lästyrkan. Denna å sin sida hade fördelen, att motståndaren
under närmandet kunde effektivt beskjutas mer eller mindre långskepps, vidare att understa
batteriet i frisk kultje under längre tid kunde betjänas samt slutligen att skadade fartyg, som
nödgats lämna linjen, blott behövde driva ur densamma för att erhålla nödig betäckning. I
praktiken visade det sig emellertid ofta mycket vanskligt att ernå det eftersträvade utgångsläget, utan att föreliggande möjlighet att tvinga motståndaren till strid därigenom försatts eller
ej läte sig i önskvärd utsträckning utnyttja. Och härvid förlorades mycket.
Utan tvivel var den sålunda allmänt tillämpade linjetaktiken den, som i formellt avseende
häst fyllde fordringarna på maximal kraftutveckling under strid, men en gängse ängslan att
bryta den egna tätt slutna formeringen föranledde allt för ofta flottcheferna till en så utpräglad defensiv hållning, att några genomgripande resultat av sjöslagen mera sällan stodo att
vinna. Detta förhållande tillika med ett från franskt håll emanerande betraktelsesätt, enligt
vilket varje huvuddrabbning snarast betraktades som ett oundvikligt ont, som man var fullt
till freds med att ha kunnat draga sig ur utan att ha lidit några större förluster, bidrog också
till att resultaten av dessa strider ofta blevo anmärkningsviirt små. Man seglade med flottorna
rangerade i kölvattensordning på parallella kurser under små segel med vinden ungefär tvärs
och bombarderade varandra tills ammunitionen tröt eller dagsljuset tog slut. Visserligen kunde
härvid enskilda fartyg bli utsatta för allvarliga haverier, men om krossandet av någon större
eller ens mindre del av motståndarens styrka kunde ej gärna bli tal. Genombrytningarnas och
dubbleringarnas tid hade ännu icke kommit.
Sedan fartygens i linjen storlek väsentligen ökats på antalets bekostnad, begränsades den
fulltaliga flottans eskadrar numera till tre, corpus samt avant• och arriärgarde, och dessas chefer placerades i mi,tten av respektive styrkor för att vinna bästa översikten över desamma.
För , Hans Kongl. Maj :ts vid Stockholm varande Skepps- och Galejeskader> utfärdades,
vad rör sistnämnda materiel, år 1717 för första gången speciella taktiska föreskrifter, vilka
emellertid voro starkt influerade av att galärerna än så länge ej uppträdde självständigt utan
opererade i intim samverkan med eskaderns övriga fartyg, bland vilka befunno sig såväl örlogsskepp som fregatter. Av dessa separatbestämrnelser framgår, att man i princip tänkt sig tvenne
stridsformeringar nämligen en, varuti galärerna ryckt upp i luckorna mellan de större fartygen ,
och en annan, i vilken de rangerades i en andra träffen bakom dessa. Den inledande artilleristriden fordrade en bred frontformering, då galärernas huvudbestyckning var koncentrerad i
förstäven. Såsom en sista fas av drabbningen kvarstod här alltjämt äldre tiders ombordläggning och äntring.

PLANSCH A IIIOTSTAENDE SIDA. Denna översiktsbild ( •För teckning utaf kongl. swenska ohrlougs Flåttan, huru
starck af skepp, stycken, och besättning som A:o 1689 först uti juli manat till anckar på Ystadt reed låg, hade
ordre alt atlaquera den kongl. danska ohrlougs //åttan, som då låg uti Kiöchc bugt, emedan konungen af Danmark
hade det högförstel. holsteinska landet under sin contribution• ) av den rustade flottan 1689 - sammandragen pd
Ystads redd för att i den holsteinska tvistefrågan ge bättre resonans åt de svenska kraven gentemot Danmark
- ger ett sidende bevis för den osedvanliga kraft, med vilken Karl XI bedrev flottans återuppbyggnad efter
katastroferna under det skånska kriget. Som synes kunde nämligen redan nu 33 skepp läggas i linjen förutom
de 6 fregatterna utanför densamma, må vara att styrkan hos några av de förra nog var i knappaste laget för
att där till fylle st försvara sin plats.
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Ankarordning för svenska flottan pd Ystads redd i juli 1689. Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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Några sidor ur •Seine Bre/ och Ordres, för Hans Kongl. Maij:lz wijd Stockholm warande Skieps- och Galeje
Esquadre, under förestående krigs ex pedition> (1717 ). Endast själva formuläret var tryckt; de olika signalerna
som av lättförståeliga skäl inte voro desamma från ena expeditionen till den andra, infördes för hand vid sjötdgets början. Det här delvis återgivna exemplaret är daterat den 7 maj 1719. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Såväl örlogsflottan som stockholmseskadern meddelades för varje sjötåg gällande taktiska
förhållningsregler medelst av vederbörlig chef utfärdat, till sin stomme tryckt och av chefen
efter behov kompletterat , Seine Bref och Ordres,, med hänvisningar till för hand utarbetade
signaltabeller. Båda ha bevisligen hämtat sina modeller från de föreskrifter, som på 1690-talet
voro gällande för de då förenade engelska och holländska örlogsflottorna. Det är också från
själva sekelskiftet 1700 som man kan iakttaga verkningarna härav i och med att amiralen
Ankarstierna för en stor konvojexpedition 1699 utgav ett sejnbrev, som praktiskt taget var
en ren översättning av det engelsk-holländska och som i sina grundlinjer skulle komma att stå
sig under det närmaste halvseklet. Dagsignalernas antal, örlogsflagg-, vimpel och -gös oberäknade, uppgick till 11 flaggor och 4 vimplar, vilka var för sig hissades på toppar, salningar,
vant, mesanspri och »Companstock» (flaggspel), varigenom erforderligt antal kombinationer erhöllos. Den helröda s. k. »blodsflaggan, hissades frå n 1690-talets slut på förtoppen som signalorder till allmänt anfall ; visad på flaggspelet akterut angav den exekution av ådömt dödsstraff.
I vissa fall kompletterades flaggsignalerna genom högst två samtidigt avgivna lösa skott. För
vissa ankrings- och lättningssignalers avgivande använde man sig av stor- och förmärsseglens
lossgörande, vilket alltid skedde i samband med skottlossning. Vid nattsignalering slutligen brukades >fyrar» , d. v. s. lanternor, som uppsattes litet varstädes i riggen och på kampanen; i förbindelse härmed kunde avgivas ända upp till 12 skott.
För att lättare kunna särskilja egna fartyg under pågående strid tillämpade man en bestämd ordning för befälstecknens förande. Således förde alla fartygschefer inom första eskadern vimpel på stormasten, inom andra på fockmasten och inom den tredje på kryssmasten.
Eskadercheferna själva förde samtliga den svenska örlogsflaggan på stortoppen, under det att dem
underlydande divisionschefer, i regel en vice amiral och en schoutbynacht, förde samma flagga
på för- respektive krysstoppen (jfr föreg. pi.). En under Karl XII :s näst sista regeringså r, eller
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1717, utfärdad vidlyftig bestämmelse om befälstecknens utseende och förande torde ha varit
den första i sitt slag. Som de redan strax efter konungens frånfälle blevo upphävda, lämnas
de emellertid här åsido, så egenartade de än voro i all sin brokighet.

DET STORA NORDISKA KRIGET 1700- 21. VÅR ÖRLOGSFLOTTA GÅR
DÄRUR OBESEGRAD.
t700

Di'l på våren 1700 de på Nord-Europas politiska himmel skockade ovädersmolnen urladdade sig över den av sina grannar så hjärtligt avundade svenska stormakten, gällde det för
denna senare närmast att under samverkan med övriga garantimakter - de i personalunion
sammanförda sjömakterna - avvärja det danska hotet mot hertigens av Holstein suveräni-

tet. För att vinna detta begränsade mål borde ju enbart en samfälld flottdemonstration ha
varit tillfyllest. Men inför risken av att under ett fortsatt transbaltiskt fälttåg nödgas lämna
ett militärt obrutet Danmark i sin rygg, beslöt Sverige för sin del att, med anlitande jämväl av sina huvudstridskrafter till lands, söka tillfoga sin granne i söder ett så kännbart slag,
att något vidare ingripande från dennes sida i kriget, för den händelse detta skulle utveckla
sig i en ogynnsam riktning, vore uteslutet. Härför fordrades emellertid till en viss utsträckning
de förbundnas medverkan. Då, såsom fallet blev, en sådan i det avgörande ögonblicket undandrogs svensk krigsledning, såg denna sig dessvärre ej i stånd att nå det sålunda uppställda
målet, vilket allt längre fram, då krigslyckan skiftade, skulle för Sverige medföra de beklagligaste följder.
Enligt den svenska krigsplanen skulle Danmark genom samtidigt insättande av tillgängliga
lant- och sjöstridskrafter klämmas mellan två sköldar: under det att en från Skåne överskeppad svensk här söderifrån genom Holstein trängde in i Jylland, skulle de danska öarna hållas
i schack av de förbundna flottorna. Den danska flottans oskadliggörande framstod härför såsom sjöoperationernas främsta mål. Krigsrörelserna började tidigt på våren i och med att
några redan på tysk botten stående svenska regementen inryckte i Holstein, i avvaktan på att
bliva förenade med den svenska huvudhär, som under den unge konungens eget befäl var
avsedd att dit övergå från Ystad. Att denna överskeppning av trupper aldrig kom till stånd
och den holsteinska kontingenten på den grund blev stående där den stod är att tillskriva den
omständigheten, att svenska flottan mot beräkning ej lyckades få något fast grepp över den
danska, som ständigt vek undan och därigenom i det längsta lyckades bibehålla en viss grad
av rörelsefrihet.
Som ett led i de gemensamt med Sachsen och Ryssland uppgjorda överfallsplanerna mot
Sverige hade den danske konungen i slutet av maj 1700 beordrat ett trettiotal skepp och hälften så många fregatter under befäl av generalamirallöjtnanten Ulrik Gyldenlöve till Hanöbukten med uppdrag att observera den svenska flottans rörelser samt omedelbart gå till anfall, för
FAKSIMIL VID DENNA SIDA. Denna synnerligen överskddliga sammanställning av de signaler, som i vederbörligt sejnbrev påbjudits av amiralgeneralen i och för 1711 drs sjötdg med huvudflottan, torde tala för sig själv.
Av dokumentet framgdr, hurusom ej mindre än nio hisspunkter kommo till användning för flaggsignalers avgivande, nämligen samtliga toppar, mesanspriet, kampanstocken och gösstaken å ena sidan samt kryssmärsen jämte
stor- och förbramsalningarna cl den andra. Siffrorna utmärka allestädes antalet av de skott, som jämlikt bre•
vet ingingo i flertalet signaler. Den ndgot mystiska teckningen mellan fock- och stormasternas under- och märsrdr avser uppenbarligen att ange märsseglens lossgörande samt i vad avser förmärsseglet jämväl deltas skotning,
allt hänförande sig till sejnbrevets bestämmelser. När och Iiur det i fiendehand ytterst värdefulla dokumentet
hamnat på andra sidan Oresund är inte bekant. - Riksarkivet, Köpenhamn .
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den händelse den lämnade Karlskrona. Skedde icke
detta, skulle han undersöka, huruvida det icke lät
sig göra att attackera fartygen inne i själva hamnen,
vilket direktiv väl ändå näppeligen kan tagas på fullt
allvar. Knappt inseglad i Östersjön nåddes Gyldenlöve emellertid den 29 maj av en hemkallelseorder,
föranledd av ryktet om en engelsk-holländsk flottas
avsändande till danska farvatten.
I själva verket befann sig också en dylik på viig,
bestående av 10 engelska och 13 holländska skepp
under amiralerna Rooke och Almonde, av vilka den
förre anförtrotts det högsta befälet. Den 9 juni anlände denna respektingivande sjöstyrka till Göteborg,
varest Rooke trädde i förbindelse med de svenska
myndigheterna i och för fastställandet av planen för
de kommande gemensamma krigsrörelserna. Härvid
framträdde redan från början djupgående divergenser i uppfattning om operationernas politiska slutmål.
Under det att konung Karl med skärpa höll före,
,att man gärna undviker till att göra vidare vidlyftiga deklarationer hos Danmark och i stället skrider
till verkliga och rigorösa operationer utan det ringaste dröjsmåh, hänvisade Rooke .å sin sida till honom
förelagd instruktion, som begränsade hans uppgift
till återställandet av freden i Norden, varken mer

Ulrik Christian Gyldenlöve, son till Christian V och
Sofie Amalie Moth, var som generalamirallöjtnant
frdn 1697 och genera/amiral frdn 1711 under nästan hela det stora nordiska kriget den danska flottans chef. Sin största insats som befälhavare gjorde
han vid upprivandet av den svenska transportflottan vid Rrigen 1712; försiktigheten var annars hans
ledstjärna under operationerna. - Oljemdlning av
H. Rigaud. Frederiksborg, Danmark.

eller mindre, och att han för detta måls ernående ej vore sinnad att använda mera våld än vad
det i och för sig tämligen oklara läget oundgängligen fordrade. Och vidare nekade Rooke på
det bestämdaste att ställa sig under den svenske amiralgeneralen Wachtmeisters överbefäl, vilket av den svenska regeringen av prestigeskäl bestämt påyrkades. Som i denna tvist ingen ville
vika, blev slutet, att de två sjöstyrkorna under samråd skulle operera var för sig, vilken anordning givetvis berövade den samfällda straff- och medlingsexpeditionen ej så litet av dess
slagkraft.
Under loppet av den vecka dessa un.derhandlingar pågingo, förflyttade sig den engelsk-holländska flottan till Själlands nordspets och gick där till ankars i avvaktan på att den svenska
flottan genom Stora Bält skulle söka förening med densamma. Närmaste motåtgärd från dansk
sida blev nu Gyldenlöves beordrande till norra delen av Öresund, samtidigt som Rooke meddelades, att varje försök att intränga i detta farvatten komme att med vapenmakt förhindras.
Så långt hade händelserna på denna front utvecklat sig, när den starkaste flotta, som
någonsin utrustats i svensk hamn, den 16 juni avseglade från Karlskrona för att med all sin
kraft blanda sig i leken. Den utgjordes av ej mindre än 34 skepp och 11 fregatter förutom
småfartyg och kommenderades av amiralgeneralen Hans Wachtmeister, tillika chef för första
eskadern, med sin flagg hissad på 108-kanonskeppet Konung Karl; över de båda övriga eskadrarna fördes befälet av amiralerna Ankarstierna och Taube. Ombord i flaggskeppet medföljde
den unge konungen själv, beredd att vid ankomsten till Ystad taga befälet över den därifrån
planerade överskeppningen. Men dessförinnan skulle den danska flottan slås ur sjön, och det
16.

Sv. F. H. Il
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•.-l. Den 17 juni gick flottan till sjöss; för motvind kom flottan ej förr än den 22 juni på höjden cw Ystad, dur
kungen gick i land. B. Där flottan fällde ankar samma dag (bör vara den 27 ). C. Holländska och engelska
flottans station, när den svenska kom till B, dd även danska flottan , som ldg vid D, retirerade för den allierade
flottan och ankrade vid E för att hindra de svenska gd fram och konjugera sig, som de även bjödo till för hindra med batterier pd Sallholmen. F. Där flottan fällde ankar pd Malmö redd den 4 juli, sedan den trängt
sig mellan Saltliolmen och skdnska vallen förbi Södre Flint. G. Där allierade flottan tog station den 7 juli och
samma dag konjugerade sig med den svenska; sedan gingo de den 10 juli till segels all uppsöka den danska,
som retirerade till H under Köpenhamns kanoner samt följd av den allierade till I och där bombarderade. K.
Stället pd Seeland vid kvarnen l'änta gott, där Karl Xll landsteg den 25 juli. L. Dess läger och retranchement;
den 11 aug. bröt Karl XII upp och marscherade på 3 kolonner till lägret M vid Runsta krog (Rungsled); kolonn
n:r 1 var kavalleriet, n :r 2 infanteriet, n :r 3 gick på landsvägen och bestod av bagaget. Den 19 började armen
bryta upp ur lägret vid M och lran.f porlerades över till Skåne.• Alt märka är hurusom på ovanstående skiss
den svenska transportflottans väg är utlagd norr om Ven, under det att man allmänt tidigare utgått från att
överfarten skedde söder om samma ö. - Skissen med citerade förklaring ur en avskrift pd Kungliga biblioteket av Gen. major Carl Stuarts berättelse om svenska flottans sjötdg i Oresund dr 1700 •.

var närmast för att fortast möjligt komma i kontakt med denna, som Wachtmeister nu satte
kurs mot de skånska kusterna. Som Gyldenlöve vid denna tid redan dragit sig in i Sundet,
kom denna framstöt emellertid att förfela sitt mål, vilket föranledde Karl att från Ystad bege
sig till Malmö för att komma händelsernas brännpunkt närmare. Efter att ha kommunicerat
med Rooke befallde konungen härifrån sin flotta att ofördröjligen bege sig till Sundets slutna
del för att där söka förening med, de förbundnas. Härmed var planen på fortsatt överskeppning av svenska trupper till kontinenten skrinlagd.
Den 27 juni inseglade Wachtmeister i Öresund samt intog tills vidare ankarplats i höjd
med Limhamn, vilket i sin ordning föranledde Gyldenlöve att draga ned sin styrka till Drogdens norra mynning och Rooke att intaga danskarnas sålunda övergivna tidigare ankarplats
norr om Ven. Då det under härigenom uppstått läge gällde att åstadkomma en förening
mellan de förbundna flottorna, vidhöll Wachtmeister i princip sin tidigare angivna ståndpunkt,
nämligen att denna borde ske genom svenska flottans uppsegling genom Stora Bält, då han
utgick från att en forcering av den väl försvarade Drogden ej gärna kunde ske utan stora förluster och Flintrännan vid denna tid ej ansågs farbar för större fartyg. Men konungen, som
ej ville utsätta operationerna för den tidsförlust en kringsegling av Själland skulle medföra,
gav Wachtmeister kategorisk order att söderifrån omedelbart upptränga genom Sundet - farled fick han välja själv. Sedan Wachtmeister med tungt hjärta hemsänt de fem mest djupgående skeppen, vilka under inga förhållanden kunde framföras vare sig genom Drogden eller
Flintrännan, lät han så med berömvärd skyndsamhet provisoriskt utpricka sistnämnda led och
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Sedan den förenade svensk-engelsk-holländska flo ttan under öresundskampanjen 1700 förgäves sökt tvinga den
ldngl underlägsna danska flottan till strid och denna i början av juli slutligen intagit ett tryggat läge innanför
huvudstadens defensiva skyddsanordningar, beslöto de samverkande amiralerna alt genom stillaliggande beskjutning söka skada del eftersträvade mdlel för de gångna veckornas operationer. I denna avsikt utfördes under nätterna 10-11 samt 16- 17 juli, med an/ilande i första hand av specialfartyg, ett samfällt bombardemang mot de
inneslutna fartygen och mellanliggande befästningar, dock utan all därvid ndddes ndgol nämnvärt resultat. Samtida kopparstick (förmodligen avseende del första bombardemanget den 10-11 juli) av J . Friedlein. Kungliga biblioteket.

lyckades under natten till den 4 juli verkligen föra återstoden av sin flotta genom den svårnavigabla rännan utan andra m issöden än att tre skepp erhöllo Jindrigare gnmdkänning. Den
åtrådda föreningen kunde nu äga rum och försiggick under högtidliga former nordost om Ven
den 7 juli.
I den nu inträdda situationen blev danska flottans vakthållning vid Drogdens norra mynning meningslös, och hela styrkan drog sig därför in på inre redden i gott skydd bakom
blockskepp, hornstängsel och kustbefästningar. Härmed var också operationernas första skede
till ända utan att den första avsikten därmed från svensk sida, nämligen oskadliggörandet av
motståndarens sjömakt, nåtts. Ännu ett försök i sådan riktning skulle emellertid göras, ehuru
även detta med negativt resultat. Under tvenne gemensamt utförda nattliga bombardemang
sökte sålunda de förenade flottorna den närmaste veckan förgäves att komma det eftertraktade
bytet till livs. Endast genom Köpenhamns intagande kunde uppenbarligen den danska flottan
betvingas, och detta nya mål satte sig Karl nu före; men härvidlag gällde det ofrånkomligt att
få de främmande amiralerna med på noterna. Det var emellertid endast med största tveksam-
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het, som Rooke förmåddes ansluta sig till den plan på truppers landsättande på Själland, vilken
under tiden utarbetats av generalkvartermästaren Stuart och som från början avsågs försiggå
såväl från Ystad till Kögebukt som från Landskrona till någon lämplig plats på Sundets motsatta strand. På grund av ogynnsamma vindförhållanden blev dock förstnämnda transport inställd och därför avsedda trupper dirigerade till Landskrona, varigenom den för landstigningsexpeditionen i norr avsedda styrkan kom att uppgå till c:a 10,000 man förutom de 2,000 knektar,
som redan voro embarkerade på flottan. Till omedelbar täckning av transporten avdelades 7
skepp och 5 fregatter (varibland en engelsk och två holländska) under befäl av andre eskaderchefen, amiral Ankarstierna.
Den 24 juli på morgonen lämnade under då rådande frisk sydvästlig kultje den första
kontingenten om 3,000 man Landskrona, inskeppade på ovan nämnda fregatter, jämte ett antal
seglande kofferdifartyg. Denna transport förenade sig fram på eftermiddagen med skyddsskeppen, varpå hela konvojen gick till ankars under Ven. Under den följande natten överflyttades härifrån eskaderns knektar till den roddflottilj, som för utförandet av själva landstigningen improviserats av flottans skeppsbåtar, förstärkta med i Skåne hopbragta småfartyg
av allehanda slag. Själv embarkerade Karl på jakten Sofia, åtföljd av bl. a. \Vachtmeister och
Stuart; från skeppet Västmanland ledde Ankarstierna de nu förestående flottrörelserna.
Tidigt på morgonen följande dag, den 25, satte sig transporten med tillhörande eskort i
gång och kämpade sig i rådande motvind så småningom fram till den utsedda landningsplatsen mellan Kågerups herrgård och Tibberups by strax norr om Humlebrek. När eskorten
kl. 4 e. m. kommit till ankars i höjd med Tibberups backar, voro några försvarare ej synliga,
men under den timme, som ytterligare förflöt, innan roddfartygen hunnit förena sig med
skyddseskadern, hade en dansk skvadron tagit ställning på stranden. Sedan denna i en handvändning skingrats av fartygsartilleriet, kunde landstigningen ostört igångsättas och utföras
utan någon nämnvärd förlust. Sedan ett brohuvud sålunda var etablerat på den fientliga kusten, överfördes utan dröjsmål den ena echelongen efter den andra, tills invasionshären uppnått
den styrka, som ansågs erforderlig för nedslående av det danska motståndet på Själland.
Oavsett att hertigen av Holstein för sin del den 8 augusti genom fördraget i Traventhal
gjort upp sina mellanhavanden med Danmark, anträdde Karl ävenledes nu marschen mot
Köpenhamn, men sedan de främmande amiralerna förklarat sig förhindrade att fortsättningsvis
stå till förfogande annat än i och för de svenska invasionstruppernas återtransport till Skåne,
nödgades han resignera och med harm i hjärtat för denna gång sticka svärdet i skidan.
Efter att ha biträtt vid denna överskeppning, återvände flottan till Karlskrona; här som i Karlshamn -

lik-

utrustades nu med all kraft den för mötande av fienderna i öster avsedda

expeditionen. Den för fälthärens överförande uppbådade transportflottan lämnade den 1 oktober 1700 under skydd av en örlogseskort om åtta skepp och tre fregatter sina utrustningsorter
FAKSIMIL VID DENN. I SIDA. Upphovsmannen till denna ovanligt klara och vederhäftiga framställning au landstigningen pd Själ/and och de svenska, engelska och holländska flottornas bombardemang au Köpenhamn 1700,
dduarande styrmanslwplenen ocl1 lotsdireklören Nils Ström - sedermera adlad Strömcrona - hade uid krigsutbrottet lcommenderats till tjänstgöring pd amiralgeneralskeppet Konung Karl (här kallat Carolus), och det är
frdn denna prominenta post lian • ad uiuum • tecknat sin bild au den aktion, under vilken den unge konungen,
själv en au cle första i land, med orden • detta skall hädanefter bli min musik> säges J1a hälsat kulornas vinande.
Listan på de svenska skeppens rangering upptar sduäl bestyckning och besättning som befälhavare; till höger en
motsvarande förteckning på de engelska och holländska skepp, som dellogo i aktionerna, och en pd hela den
rustade danska flottan med de bägge 110-kanonskeppen Friedericus Quartus och Christianus Quartus i spetsen.
- Akuarellerat kopparstick. Privat ägo (viceamiral F. Tamm), Stockholm.
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Av dessu bägge samtida ryska kopparstick visar det vänstra Nöteborgs erövrande av ryssarna dr 1702; pd det
högra ser man, hurusom två svenska fartyg, brigantinen Astrild och jakten Gäddan, i Nevamynningen överraskas av ett lzundratal ryska lodjor och av dem övermannas, varvid de svenska cheferna sprängde sina fartyg i
luften: brigantinen • fläcktes alldeles• men pd jakten , avlyftes endast däcket>. Endast den ene chefens, löjtnant
!Vilhelm, kropp dterfanns; den begravdes högtidligen pd bekostnad av tsaren, som i fortsättningen bevisade den
tappre fallne den äran att bära hans sabel.

och satte kurs på Rigabukten. Befälet fördes av amiral Ankarstierna från skeppet Västmanland, på vilket fartyg jämväl konungen i Karlshamn embarkerat.

Redan den 6 oktober var

flottan utan missöden framkommen till P ernau, i vilken hamn utskeppningen genast igångsattes, varefter konungen i spetsen för en utvald här på 8,000 man ilade till Narvas undsättning. Med flottans hemsegling voro årets sjötåg till ända.
Under de nu närmast följande åren, 1701- 03, inskränktes stora flottans verksamhet i stort 1701- 03
sett till tryggandet av de sjötransporter, som oundgängligen erfordrades för upprätthållandet
av fällhärens förbindelser med hemlandet.

Några större fordringar ställdes emellertid ej här-

under på vårt sjövapen, så länge motparten ej förfogade över någon flotta, som kunde bestrida
Sverige dess hittillsvarande överhöghet över Östersjöns alla vatten.

Däremot uppstod på de

ryska gränssjöarna Ladoga och Peipus ett litet sjökrig för sig med utnyttjande av därstädes
organiserade roddflottiljer. Såsom typiska för hithörande vapenskiften må erinras om de drabbningar på Peipus, vid vilka två käcka sjöofficerare, kommendören Karl Gustav Lösehem och
kaptenen Jonas Hökenflycht, vunno ovansklig ära, då de avbröto en hopplös strid genom
att spränga sig och sina fartyg i luften hellre än att överlämna dem i fiendens händer. Något
nämnvärt inflytande på krigföringen i stort fick detta insjökrig emellertid icke, sedan den baltiska fronten så blottats på trupper, som olyckligtvis var fallet. Redan 1703 hade också därvarande svenska besittningar, med undantag för ett fåtal fasta platser, gått förlorade. Alldeles
särskilt hade Nevans behärskande gjorts till föremål för tsar Peters ansträngningar. Sedan- på
hösten 1702 den för flodens försvar avdelade, av lätta seglande fartyg sammansatta Viborgseskadern tvingats tillbaka, hade det också blivit möjligt för ryssarna att bemäktiga sig den vid
Ladogas utlopp i Nevan belägna gamla svenska fästningen Nöteborg (Schliisselburg), och i maj
1703 var turen kommen till Nyens skans nära Nevans mynning i Finska viken. I denna befästnings omedelbara närhet lades nu grunden till Rysslands blivande huvudstad, S :t Petersburg, och på ön Retusaari (ryska Kotlin) utanför flodmynningen vi!1togos anordningar för upprättandet av en bas beslutat skapa.

våra dagars Kronsfadt -

för den flotta, som Peter redan nu hade

Men detta skulle dock icke få ske utan energiska motåtgärder från svensk

sida, företagna både från land- och sjösidan, men särskilt från den senare.
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1lrkangclsk vid Norra Ishavet, Peter den stores enda mot västmakterna öppna hamn under stora nordiska krig et
och svenska flottans nordligaste krigsskddeplats - under kommendör Henrik Lewes misslyckade expedition 1701 .
Samtida kopparstick. Quennerstedtska samlingen, Lunds universilctsbibliotek.

Under tiden hade från den nu återupprättade örlogsbasen i Göteborg utrustats en expedition,
som genom sin säregna karaktär låtit mycket tala om sig, nämligen sjötåget mot Arkangelsk på
sommaren 1701. Avsikten med detta företag var att rikta ett överraskande och förintande slag
mot denna enda hamn, över vilken tsaren ännu var i stånd att draga till sig krigsförnöden heter från västmakterna. Den för uppdraget avsedda lilla eskadern bestod av tre fregatter och
några småfartyg under befäl av den som sjöman högt ansedde kommendören Henrik Lewe
(adlad von Löwen), vilkens standert blåste på fregatten Varberg. Samtliga fartyg voro ny byggda och väl bemannade, då de nu utgingo på sin första expedition, av vilken man med
allt fog väntade en lysande framgång. Att dessa förväntningar emellertid skulle komma på
skam, kan uteslutande tillskrivas brott mot den sekretess rörande företagets karaktär, som
blivit vederbörande ålagd och som var en ofrånkomlig förutsättning för dess lyckliga förande
hamn.
Sin instruktion likmätigt skulle Lewe vid framkomsten till Dvinas mynning »sätta staden
samt alla ryska skepp och fartyg i brand, plundra, nedslå och ruinera, fånga och borttaga
efter krigsmaner allt vad de kunde >, varförutom chefen gavs fria händer att, om omständigheterna härför voro gynnande, jämväl ödelägga själva hamnen. Efter att i slutet av maj hava
avgått från Göteborg anlände Lewe med sin styrka den 26 juni utanför inloppet till Arkangelsk.
En här ombordkommen rysk tolk åtog sig att föra småfartygen över baren, varefter dessa i
sin ordning skulle hämta lotsar till de större fartygens innavigering. Men nu började motigheterna. Först och främst satte tolken två av fartygen på grund, varest de utsattes för en så
mördande eld från ett batteri i land, att de måste övergivas av sina besättningar, och vidare
blev det uppenbart, att ryssarna, med kännedom om vad som varit att vänta, ordnat ett så
starkt strandförsvar, att varje forcering av inloppet var utsiktslös. Med överraskningsmomentets bortfallande var hela företaget också dömt att misslyckas, och det var endast att taga
konsekvenserna av denna oväntade omständighet, då Lewe såg sig nödd att med oförrättat
ärende återvända till Göteborg.
Konungen, som från krigsskådeplatsen i öster med livligaste intresse följt utvecklingen av
detta dristiga företag, var emellertid icke väl tillfreds med expeditionens ledning och anbefallde
därför, att Lewes förhållande skulle göras till föremål för undersökning vid krigsrätt. Att denne
härvid frikändes från allt ansvar var endast en akt av den enklaste rättvisa. Verkligt skyldiga
till den snöpliga utgången voro de befattningshavare, som av klandervärd lösmynthet blottat en
militär hemlighet av avgörande betydelse för företagets framgång .
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011 Relu.rnari (C) vid Nevaflodens utlopp - tsar Peters brohuvud mol Ostersjön och sprdngbräda för hans snabbt
växande sjömakt. I förgrunden syna.~ ndgra under anfall sladda svenska skepp (D). De ryska sjöslridskraflermt
(F) lw sö/;I skydd bakom lräkaslellel Kronslott (med flagg J1issad) och skansen Ioa1111 (pd Relusaari) jämte dem
emellan anordnad spärr. Jl S:t Pelersburg, B Nyens skans. - Samtida kopparstick.

Det var på sommaren 1704, som den för vakthållning i Finska viken avsedda s. k. nyenska 1704-00
eskadern under befäl av viceamiralen Jakob de Prou gjorde sin första attack mot getingboet
på Retusaari. Hans styrka bestod av ett skepp, fem fregatter och några småfartyg, och instruktio11en Jydde att , betäcka Hans Maj:ts sjökuster för fientliga invasioner och infall,. Någon
direkt befallning alt anfalla Retusaari förelåg sålunda icke, men för de Prou var det från början klart, att hotet härifrån mot det svensk-finska försvarsväsendet ju förr dess hellre måste
avlägsnas, varför han genast efter ankomsten till sin station verkställde en forcerad rekognoscering av platsen. Vid en den 8 juli företagen beskjutning av befästningarna fann han emellertid dessa vara av sådan styrka, att de ej kunde betvingas med de sjöstridskrafter, som stodo
honom till buds, vadan han, utan att ha kunnat uträtta något väsentligt, nödgades draga sig
tillbaka.
I sin till konungen ställda rapport rörande denna fruktlösa framstöt underströk de
Prou med skärpa, att i fråga om anläggningen , en mäkta stor angelägenhet bor, att densamma
på ett görligt sätt måste sökas ju förr ju hellre att ruinera och över ända kastas, till att i så
måtto kunna förbjuda honom, att han icke med tiden efter dess fattade uppsåt måtte bringa en
sjömakt i Östersjön Eders Kongl. Maj:t och Dess rike till skada och omkostnad,. Huru berättigad var icke denna varning, skada bara, att man på vederbörlig ort ej insåg faran i hela
dess vidd. Anfallen upprepades visserligen, men icke med den kraft, som här varit erforderlig
tillika med intimaste samarbete mellan här och flotta.
Under juni månad 1705 gick nyenska eskadern, denna gång bestående av sju skepp och
fem fregatter och kommenderad av amiralen Kornelis Ankarstierna, tvenne gånger till anfall
mot Retusaari utan att dock lyckas bättre än sin föregångare, varförutom eskadern nu led mycket allvarliga förluster i manskap. Operationerna började med att eskadern, omedelbart efter
ankomsten till Finska viken någon av de första dagarna i juni, begav sig till Björkösund utanför Viborg för att där ombordtaga från finske överbefälhavaren rekvirerade 1,000 knektar jämte
för landstigning lämpad båtmateriel. Några knektar kommo emellertid ej tillstädes, vilket måhända bort föranleda anfallets uppskjutande, men sådant var nu en gång för alla icke fören -
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Sedan den i slutet av 1709 till Skdne övergdngna danska hären efter ett framgdngsrikt fälttåg i denna provins
i febr. 1710 jämväl framträngt över gränsen mol Blekinge i uppenbart syfte att rikta en stöt mot Karlskrona
och den där infrusna svenska flottan, vidlogos under amiralgeneralen Hans Wacl1tmeisters ledning de mest omfattande dtgärder till den hotade örlogsbasens skydd: batterierna istdndsattes och nya uppkastades, varjämte
blockskepp med an/ilande av issdgar utlades pd lämpliga platser i en ring runt staden för att skydda denna
för överraskning. Här återges en kopia av Nils Ströms plan över defcnsionsverket •, upptagande också tablåer
<iver de kanoner - 473 stycken - och det manskap - inalles 4,806 man - som stodo till amiralgeneralens för fogande för flottans, örlogsbasens och stadens skydd. - Kungliga Orlogsmannasällskapet, Karlskronc1.

ligt med Ankarstiernas kynne, utan han fortsatte likafullt till Retusaari, som nåddes den 5
juni. Här fann han, sin motståndare i en mycket stark ställning. Mellan den på en sandbank
tätt söder om inseglingsrännan uppförda träfästningen Kronslott och batteriet Ioann på Retusaaris sydligaste del voro på ömse sidor av ett bom- och palissadstängsel alla tillgängliga bestyckade fartyg embosserade på ett sätt, som uteslöt varje tanke på forcering. Utsikterna för en
landstigning voro ej heller stora, då djupförhållandena voro synnerligen ogynnsamma och starkt
avbräck dessutom kunde förväntas från ett på öns nordspets uppfört batteri om ej mindre än

12 kanoner. Ankarstierna lät sig emellertid ej härav avskräcka, utan gick omedelbart med
huvuddelen av sin styrka till ankars utanför embosseringen för att hålla motståndarens fartyg
bundna, medan från en detacherad styrka ett landstigningsförsök gjordes längre ut mot västra
udden. På grund av det ringa vattendjupet kunde landstigningsbåtarna emellertid ej nå stranden, och endast ett sextiotal man lyckades genom att vada taga sig i land under beskjutning
från strandbatteriet. Också kunde blott ett fåtal av dessa åter ta sig ombord, då anfallet såsom förfelat avbröts. För Ankarstierna återstod under sådana förhållanden intet annat än att
slå till reträtt, men han var redan då besluten att bättre rustad med det snaraste återkomma
för att ta revansch.
Sedan han i sådan avsikt från den ingermanländska armen tilltvingat sig begärda knektar, var eskadern natten mellan 15- 16 juni mycket riktigt åter på stället, men huvudstyrkan intog nu ankarplats norr om Retusaariön, under det att å terstoden av eskadern sändes till
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En okänd samtida tecknare har pd delta blad gett en •sannfärdig framställning av de bdda nordiska flottorna i
den s. k. Kögebukt den 4, 5 och 7 okt. (24, 25 och 27 sept.) 1710• . Enligt texten började striden med att • den
kungl. danska flottan, under befäl av hans höga excellens herr generalamirallöjtnant Ulrik Christian Gyldenlöve,
gick den annalkande fienden J1jältemodigt till mötes. Skeppet Dannebrog gjorde härvid i början en lysande insats, ehuru nämnda skepp genom egen eldgivning hade olyckan att bliva det oskyldiga o/fret för de förtärande
ldgorna, men dessa tvungo dock den kungl. svenska flottan tillika med d(!ss generalamiral, herr greve Hans Wachtmeister, att med kvarlämnande av tvd i luften sprängda kapitalskepp, brddstörtat gripa till flykten•. Bokstavsbeteckningarna i översta bilden: •A. den i Kögebukt d. 4 okt. (24 sept.) 1710 liggande kungl. danska flottan; a. Stevns;
B. den anseglande kungl. svenska flottan•. - lllittbilden: •A. den mot fienden framgdende kungl. danska flottan,
vars tätfartyg, skeppet Dannebrog, rdkade i en skarp träffning med det svenska generalamiralsskeppet och därpd
med hela det svenska arriärgardet; B. kungl. svenska flottan; a. kungl. svenska amiralsskeppet Tre Kronor; b.
schoutbynachtsskeppet Prinsessan Ulrika, bdda d. 5 okt. (25 sept.) stuckna i brand pd kusten av Dragö; c. det
genom ihdllande konträra vindar genom egen eldgivning antända och som en följd härav den 4 okt. (24 sept.)
1710 i luften sprungna skeppet Dannebrog; d. det svenska amiralsskeppet i Ruuths eskader, kallat Tre Kronor;
e. greve Wachtmeisters schoutbynachtsskepp, Prinsessan Ulrika, bdda tillhörande det fientliga arriärgardet och
den 4 okt. (24 sept.) upplupna pd Dragö rev och därstädes satta i brand den 5 okt. (25 sept.) • . - Understa
bilden: •Den kungl. svenska flottans 7 okt. (27 sept.) inträ/fade brddskande flykt under den kungl. danska flottans förföljande • . Givetvis misstar sig tecknaren pd denna punkt - här var icke frdga om att gripa till flykten
utan fastmer att söka bättre manöverrum för en fortsatt tvekamp. - Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn .

öns motsatta sida för att hålla de ryska roddfartygen i schack under förestående landsättning
av trupper från den nordliga gruppen. Då denna manöver påföljande dag skulle utföras, fastnade emellertid landstigningsbåtarna på ett en bra bit från strandkanten löpande rev, varvid
folket hoppade i sjön för att vada i land. Som djupet härvid hastigt ökades, bar det sig ej
bättre än att åtskilliga hundraden drunknade, samtidigt som andra föllo offer för beskjutningen
från land - i allt uppgick förlusten till 600 döda och ett hundratal sårade. Ej en man kom
17.
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iland. Efter detta, det tredje misslyckade försöket att komma anläggningarna på Retusaari till
livs från sjösidan, lämnades ryssarna att i fred fortsätta utbyggandet av detta mot Östersjön
riktade brohuvud. Och det skulle komma att dröja hela 85 år, innan dundret från svenska
salvor åter skulle giva eko mot Kronslotts vallar.
Men till Finska viken återkom Ankarstierna ännu fyra år i följd för att som det hette >beskydda Kongl. l\faj :ts sjökusten och detta oftast under mycket svåra klimatiska och nautiska
förhållanden. En strävsam tjänst som icke bör förglömmas!
1710-14

Nederlaget vid Poltava gav signalen till Danmarks återinträdande i kriget. I november 1709
landsattes under flottans skydd 15,000 man vid Råå fiskläge, vilka i en handvändning underlade sig större delen av Skåne och därpå marscherade mot Karlskrona i avsikt att förgöra
den där liggande flottan. Hotet var också överhängande och de mest vittomfattande åtgärder
vidtogos för stadens försvar, bl. a. genom utläggandet av blockskepp på de isbelagda fjärdarna. Komna till Karlshamn nödgades dock danskarna av Stenbock att anträda det återtåg, som
slöts med nederlaget vid Hälsingborg den 28 februari 1710 och danskarnas utdrivande ur riket.
Efter det den sedvanliga nyenska eskadern under amiral Wattrangs befäl på våren 1710
expedierats till sin post, utrustades, så fort sig göra lät, i Karlskrona ytterligare 16 skepp och
4 fregatter, som under amiral de Prous befäl sändes till de skånska farvattnen för att observera den sålunda återinträdda fiendens förehavanden till sjöss. I själva verket hade den danska
flottan vid denna tid erhållit i uppdrag att skydda den transport ryska trupper, som tsaren
förbundit sig tillhandahålla i Danzig för överskeppande till lämplig punkt på svenska kusten
eller alternativt till Själland. Först i början av september hade man emellertid härvid kommit
så långt, att Gyldenlöve med 30 skepp och väl ett hundratal transportfartyg kunnat lämna
Sundet, men ej hunnit längre än till Bornholm, innan han av en storm tvingades tillbaka till
Kögebukt. Här gick han nu till ankars med hela sin flotta samt en del av transporten, under
det att återstoden av denna senare fortsatte till Danzig. Efter att hava fått känning av denna
danska framstöt återvände de Prou till Karlskrona med sin styrka. Denna fick nu ingå i den
samlade flotta om 21 skepp jämte fregatter, vilken under själva amiralgeneralens befäl sändes
att genom nedkämpande av den danska flottan korsa motståndarens planer. Själv kommenderade '\Vachtmeister härunder första eskadern från Göta Lejon; de båda övriga eskadrarna
fördes av de Prou på Enigheten och amiral Wernfelt på Sverige.
Efter att den 21 september 1710 ha lämnat Karlskrona, anlände flottan den 24 på förmiddagen till Sundets södra mynning, varifrån den i Kögebukts inre del i oordning förankrade fiendestyrkan kom i sikte. Under rådande friska sydostliga vind styrde svenskarna kl. 11 f. m. ned
mot fienden. Väl inkommen i bukten formerade Wachtmeister sin flotta i slaglinje och styrde
först sydvästlig kurs i riktning mot ankarplatsen i buktens södra del. Sedan en del av danska
flottan kommit till segels och, i avsikt att söka kryssa sig ut i öppet farvatten, satt kurs upp
emot Amager, gjorde Wachtmeister emellertid en samtidig vändning med hela flottan och lade
PLANSCH Å MOTSTÅENDE SIDA. Vila Orn, som under sin tappre kapten, Johan Caspar Prinlz, dren 1i12-15
kryssade i Ostersjön och i sinom tid skulle bli Tordenskjolds chefsfarlyg, var pd stora nordiska krigets lid den
svenska flottans bästa seglare, och motsvarande egenskap inom den danska marinen tillerkändes den samtida fregatten Hejren, av svenskarna benämnd Bld Hägern. Den 28 augusti 1714 möttes de bägge ryktbara fregatterna.
Tre och en halv timmes forcerad jakt kostade det Vita Orn, innan den efter en timmes strid fick bukt med sin
ndgol underlägsne motstdndare, sedan denne lldrt pressad löpt in pd Prrestö fjord norr om Jl,Jöen, varvid chefen,
kaptenlöjtnant Rosenpalm, samt 80 av den till 120 man uppgdende besättningen nödgades ge sig till fdnga; 40
man följde fregatten i djupet . - Akvarell av C. W. Svedman. Ostergötlands museum, Linköping.
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Flottans sena utlöpande 1711 - först i november kunde undsättningsexpeditionen till Pommern komma wag väckte Karl Xll:s stora misshag. I ett brev frdn Bender, daterat den 4 november och som vanligt, när det gällde
militära angelägenheter, avfattat pd chiffer, anlänt till amiralitetskollegium den 10 april 1712 och här citerat efter
kollegiets egen dechiffrering läser man: • Carl med Gudz Ndde etc. Wdr synnerlige ynnest och nddige benägenheet
med Gud Alsmäcktig, Troo män Wdr Rdd Herr Grefwe Ammiral General och General Gouverneur sd ock samtelige
Ammiraler. Wij hafwe med Särdeles missnöije mdst förspörja, att den till Pommern anbefalte transporten, i
rättan tijd intet har kunnat afgd, för den orsaken skuld, att med fldttans utl1redande, sd ldngsamt har tillgdtt;
Wij wete föruth, att I till Eder ursäckt läre förebära ogiörligheten att försee Fldttan med alla nödwändigl1eeter,
sd länge inga tillräckelige medel der till äre wordne anordnade, och att brist warit pd Timmermän, hwilka des
uthan intet kunnat tillhopa kallas, sd länge ingen tillgdng har warit till deras underhdllande; Men sd är oss
dherjämpte intet obekant, att om mun allena till fltlttum klargiörande, och till intet cmnat hade brukat de förhanden warande timmermän, Jiade man med dem mel1ra kunnat uthrätta än skedt är, och om man hade giordt
sin flijt sd hade wäl sd mdnga medel kunnat anskaffas, som till dheras och andre nödige liantwärckares underhdld giortz behof, sd att den förewändningen aldeles intet giör tillfyllest, och fast än fldttan med alla nödwändigheter wid dessa medellöse tijder, sd fullkomme/igen som wederbort, intet kunnat uthredas, sd hade heela wärket derföre intet bordt studza, hälst emedan Eder intet har kunnat wara okunnigt att den danska flåttan med
ganska swag besättning war uthlupen, hwi/ken där igenom lijkwäl har förorsakat stoor Skada, i dy fienderne
intet har understdtt sig, att ryckia in uti Pommern, om transporten i Rättan tijd öfwerkommit, uthan Jiade twärt
om wdr armee warit i stdnd, icke allenast sddant att hindra, uthan och inbryta uti det Fiendtelige, och der taga
winter qwarter, förutan andra hinder, som oss dherigenom uti wdrt förehafwande äre wordne förorsakade. Wij wele
för denne gdngen alt sddant d sijdo sättia, allenast för tilkommande dhr, anwändes större flijt, till fldttans tijdige
utllredande, sd att icke allenast dhe af Fienden inkräcktade orter instängde och blocquerade, samt den finske stranden betäckies, uthan och den för nästkommande dhr, anbefalte transporten sd tijdigt öfwerskaffas, att den md wara
i Pommern, innan fälttdget begynnas. I läre därigenom förbättra, hwad i dhr wordet eftersatt. Hwar med wij be/alle Eder Gud Alsmäcktig synnerl. nddeligen wid Bender d. 4 November 1711. CAROLUS. I C. Fcif • . - Riksarkivet.

sig på parallell kurs med motståndarens för att avskära denne vägen ut ur bukten. På denna
slagbog mötte Wachtmeister ungefär mitt buktens mynning den danska första eskadern, som
redan hunnit vända och nu låg på sydlig kurs. I täten för densamma och till synes något
i lovart befann sig skeppet Dannebrog, chef kommendören Iver Huitfeldt, som jämte några
sekundanter vid passerandet av den svenska centern blev från denna beskjuten. Redan vid en·
av de första salvorna utbröt eld på fartyget, ovisst om den uppkommit genom motståndarens
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•Planritning över den mellan lserhölft och Ruden av kungl. svenska kommendören Henck med blindankaren och
försänkta fartyg spärrade passagen till Greifswalds omgivningar, eller det s. k . Wester Tiefe, varest den 91 (19) juli
1712 det första anfallet ansattes. A. /(ung/. danska eskadern under anförande av herr viceamiralen Sehested.
B. Kungl. svenska eskadern under befäl av herr kommendören Henck, som ville göra motstdndaren ovannämnda
passage stridig. • Den undre bilden (n :r 2): •Första anfallet• . Det var för att täcka landsättandet av den under
utrustning varande Stenbockska undsättningshären, som Hencks eskader sökte hdlla farvattnet närmast ost om
Stralsund fritt frdn varje danskt intrdng. Sedan detta misslyckats dterstod intet annat än att debarkera trupptransporten pd Riigens nordkust, vilket i och för sig mdste betraktas som ett äventyrligt företag, vars risker snart
nog skulle bli uppenbara. - Laverad tuschteckning av okänd konstnär . Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn.

beskjutning eller genom egna bakflammor. Det olyckliga fartyget gick kort därpå till ankars,
vilken åtgärd enligt dansk uppgift skall av chefen ha vidtagits för att hindra att elden spridde
sig till egen styrka. Sedan elden nått krutdurken., sprang fartyget i luften, varvid endast tre
man av den 550 själar räknande besättningen blevo räddade till livet. Täten av de båda övriga
danska eskadrarna hade ungefär samtidigt med det svenska avantgardet nått upp till landgrundningen under Amager, vilket tvingade båda styrkorna att vända. Härvid inträffade den
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N:r 3: • A. Kungl. danska eskadern passerande det s. k . Oster Tiefe och tuingande sin motstdndare, den kungl.
svenska att öuergiva sin fördelaktiga position i Neue Tiefe och den 4 aug. (24 juli) 1712 gripa till flykten . B. Den
mot Palmerort retirerande kungl. svenska eskadern • . N:r 4: •Kungl. suenska eskaderns slutliga reträtt under Sira/sunds fästning den 17 (6) sept. 1712. C. Det kommendör Carlsson anförtrodda detachementet, som eftersatt fien den. • - Pd dessa bägge bilder framställas slutfaserna au den hdrdnackade strid, som under eftersommaren 1712
rasade mellan grundgdende svenska och danska sjöstridskrafter för erndende av herraväldet över Greifswalder
Bodden. - Lauerad tuschteckning av okänd konstnär. Det Kongelige Bibliotek, Köpenltamn.

olyckan att två svenska skepp, Tre Kronor och Prinsessan Ulrika Eleonora, vägrade att gå
igenom vind och vid den dem nu påtvungna undanvindsvändningen grundstötte så hårt, att
de där blevo stående utan att kunna taga sig loss. Vinden hade under tiden friskat så pass,
att det understa lagets kanoner ej kunde brukas, vilket föranledde Wachtmeister att kl. 5 e. m.
avbryta striden och med flottan gå till ankars nordost om Stevns, varvid motståndaren jämväl
intog ankarplats i Kögebukt, dock något längre in än i morgonens läge. Under de två närmast
följande dagarna fortsatte vinden att blåsa så hårt, att något återupptagande av striden ej
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Viceamiral Christian Sehesled, som med stor
skicklighet ledde den grundgdende eskader, som
av Gyldenlöve avdelades för Sira/sunds betvingande och striderna om Rugen. - 0/jemdlning av
okänd konstnär. Det Nationalhistoriske Museum ,
Frederiksborg, Danmark.

gärna kunde ifrågakomma, utan nöjde sig de båda
flottorna med att tills vidare observera varandras
förehavanden. Under denna tvungna overksamhet
inträdde det egendomliga intermezzot, att den skingrade delen av transportflottan, dock alltjämt utan
trupper ombord, intet ont anande seglade rätt i armarna på den svenska flottan, med den påföljd att
flertalet av dess fartyg i en handvändning kom att
byta ägare. För att hindra att de grundstötta skeppen skulle falla i danskarnas händer hade Wachtmeister under tiden låtit bränna desamma sedan besättningarna väl bärgats.
Den 27 september bedarrade stormen, och man
kunde ha väntat sig, att Wachtmeister då skulle gått
till förnyat anfall på den i lä alltjämt liggande motståndaren. Men härav blev ingenting. Efter de övriga flaggmännens hörande beslöt amiralgeneralen i
stället att söka rumt vatten och där avvakta fienden, »dels emedan ändamålet att förhindra de ryska
hjälptruppernas ankomst till Danmark av sig självt
redan förfallit, dels ock därför att man icke fann det

rådligt i ett så trångt farvatten inlåta sig med fienden inom hans fördelar». Svenska flottan
lämnade alltså sitt fördelaktiga utgångsläge och höll några dagar sjön, varefter den ankrade på
Ystads redd, alltjämt i avvaktan på att de danske skulle komma efter. Gyldenlöve å sin sida
följde på avstånd ned mot Falsterbo men var säkerligen högst tacksam över att se sig befriad
ur svenskarnas grepp och var ej heller sen att söka skydd i Köpenhamn. Under sådana förhållanden fann \Vachtmeister det vara meningslöst att längre hålla sjön utan återvände därför
till Karlskrona, där flottan avrustades efter ett mycket påkostat men föga glansfullt sjötåg. Ty
ndgot större kamplust än vad som här visades från svensk sida hade otvivelaktigt kunnat med-

föra avgörande fördelar för den anfallande styrkan i I~ögebukt. Det skulle tyvärr också dröja
länge, innan ett så gynnsamt tillfälle återkom för att få en framgångsrik uppgörelse till stånd
med den rivaliserande sjömakten i söder.
I Finska viken hade Wattrang å sin sida som chef för nyenska eskadern samma år ej heller
mycket kunnat uträtta för att stödja försvaret av återstående fasta platser, vilka en efter annan
föllo i ryssarnas händer, först det av fiender aldrig tillförne intagna Viborg, sedan Riga, Pernau och Reval. Viborg föll emedan ryska roddflottan lyckades forcera drivisen och intränga i
Viborgsviken två dagar innan Wattrangs eskader anlände. Härigenom erhöll tsaren en fast utgångspunkt för fortsatta framstötar mot det inre av Finland, vars öde härmed kan anses beseglat.
Även 1711 avsändes som vanligt en eskader för vakthållningen i Finska viken. På grund av
den sedan föregående år i vårt land då alltjämt rasande, från Balticum överförda böldpest som
överallt, men särskilt vid de stora truppuppbåden, förlamade all verksamhet, kom denna sjöstyrka dock ej på sin post förrän långt fram på hösten. Och huvudflottan, som fått i uppdrag
att undsätta Pommern kunde först i slutet av november Jämna Karlskrona. Det var emellertid
en högst respektabel styrka om ej mindre än 24 skepp och 4 fregatter, som denna gång utgjorde
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, Sannfärdig avbildning av pd kvällen den 29 (18 ) september 1712 av kungl. danska fregatter oc/z smdfartyg under
ögonen på den fientliga ltuvudflottan verkställt brännande oc/z förstörande av den senares mellan Dornbusclz oclt
Witmond (Wittow) förlagda transportfartyg, av vilka vid pass en fjärdedel ltade lyckan att undkomma; alla övriga
blevo övermannade i det att 42 blevo brända, 15 tagna oclt 40 a 50 jagade pd land, varibland en brigantin om 18
kanoner, som själv stack sig i brand oclt sdlunda ej kunde uppbringas. A. Kungl. danska flottan under befäl av
ltans exc. generalamiralen Ulrik Cltrislian Gyldenlöve. B. Kungl. svenska huvudflottan, vars cltef var hans J1öggrevliga exc. herr Hans Wachtmeister. • - Den här efter anteckning pd bildoriginalet anförda uppgiften pd svenska
fartygs/ örluster är högeligen överdriven. I själva verket förlorades högst en tredjedel av de till största delen f. ö.
redan urlastade transportfarlygen. Men även denna förlust var under rddande förltdllanden kännbar nog, md vara
att följderna för Stenbocks fälttdg ej närmelsevis voro av den storleksordning man pd sina hdll velat förläna dem.
Laverad tuschteckning ur samma serie som bilderna d bl. a. sid. 132 och 133. Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn.

säkerhetsvakt gentemot dansk sjömakt. Denna hade emellertid då för länge sedan rymt sjön,
och expeditionen försiggick utan några som helst störningar liksom en ännu senare på vintern
avsänd dylik.
Under år 1712 framstår avfärdandet av den stenbockska undsättningsexpeditionen till Pommern såsom det centrala i östersjökriget. Redan tidigare hade, inför förebuden till ett sådant
företag, ryska och sachsiska trupper börjat från landsidan belägra Stralsund, som i första hand
kunde tänkas komma till användning som utskeppningsort vid de svenska truppernas överförande till kontinenten. Det kom härvid på Danmarks anpart att söka avspärra fästningen
jämväl från sjösidan, och till den ändan infann sig på högsommaren viceamiralen Sehested på
platsen med en för ändamålet synnerligen väl avpassad eskader av grundgående fartyg. Före
sig fann han emellertid en från Karlskrona utsänd mindre sjöstyrka av motsvarande slag under
befäl av kommendören Mikael Henck, som dock av övermakten snart nog tvangs att ta betäckning under fästningens kanoner. Sedermera infann sig även Gyldenlöve med 16 skepp i de
riigenska farvattnen med en transport av belägringsartilleri, som lyckligen landsattes.
Så stodo sakerna på den pommerska fronten, då inför det allt bestämdare ryktet om att
den länge bebådade överskeppningen nu var omedelbart förestående, Gyldenlöve ett stycke fram
i augusti lämnade Riigen och i stället intog station vid Bornholm för att kunna iakttaga, vad
som i sådant avseende var i görningen. I själva verket hade vid denna tid den stenbockska
hären blivit sammandragen i l{arlskrona och Karlshamn och väntade nu endast på att södra
Östersjön skulle bliva så rensad från fientliga sjöstyrkor, att en transportflotta om ett hundratal fartyg utan alltför stora risker kunde sändas tiU sjöss. Det var för att trygga denna vanskliga överskeppning, som den åldrande amiralgeneralen den 23 augusti med en flotta om 24
skepp och 3 fregatter utförde en forcerad rekognosceringstur mot de tysk-danska farvattnen
och vid Bornholm mycket riktigt stötte ihop med Gyldenlöves observationseskader. Denna var
ej sen att taga jakt och stannade, förföljd av svenskarna, ej förrän vid Drogdens södra inlopp,
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varest den intog en så stark ställning till ankars, att den ej med fördel lät sig attackera,
allt i väntan på förstärkningar norrifrån.
I valet mellan att här söka hålla den danska flottan bunden eller på närmare håll lämna
transporten ett omedelbarare skydd, föredrog Wachtmeister, helt säkert på mycket goda
grunder, det senare förfaringssättet och begav sig i anslutning härtill med flottan till de
bornholmska farvattnen. Det är att märka, att den sehestedska eskadern vid Riigen, så länge
Wachtmeister stannade i Sundet, besatt full handlingsfrihet, varjämte intet hindrade danska
kattegatteskadern att för sådan händelse turnera den svenska flottan genom Stora Bält. Vid
Bornholm kvarblev Wachtmeister sedan under det att transportflottan överförde sin dyrbara
last av 7,500 knektar med träng till Riigens nordvästra kust, varest vid Wittow innanför
Dornbusch trupperna och större delen av de medförda förråden utan några som helst störningar blevo utskeppade. Återstående 3,000 man skulle överföras i en senare fora.
Medan debarkeringen pågått, hade Wachtmeister med sin flotta legat förankrad tätt utanför transporten för att omedelbart kunna ingripa till dennas skydd, om och när så skulle påfordras. I själva verket uppstod ett sådant krav i utskeppningens elfte timme, då endast en
del av förråden ännu befunno sig olossade ombord. Helt överraskande uppträdde nämligen
den 16 september en dansk flotta om 23 skepp och 6 fregatter under Gyldenlöve på skådeplatsen och styrde i den rådande friska nordvästliga kultjen ned på debarkeringsorten. Då
Wachtmeister givetvis ej kunde mottaga strid med fartygen för sina ankaren svajande med
stävarna mot den annalkande fienden, lättade han omedelbart och ordnade sin flotta för strid
på babords bidevindslinje, under det att motståndaren svarade med samma manöver, utan att
dock gå in på eldgivningsavstånd. De två följande dagarna förlöpte under en serie manövrar
för framtvingande av drabbning från svensk och för ett undvikande härav från dansk sida,
allt under det att utskeppningen fortsatte. Också hade Wachtmeister helt säkert sett sig i stånd
att hålla den danska flottan bunden, tills denna blivit fullt avslutad, såvida icke vädrets makter på tredje dagen sammansvurit sig mot honom på ett sätt, som gjorde det möjligt för Gyldenlöve att i sista stund tillfoga transporten ett kännbart slag. Härmed förhöll sig så, att vinden den 18, då flottorna befunno sig ett gott stycke från land i nordlig riktning från Wittow,
kastade om till sydväst, varigenom svenska flottan ej längre såg sig i stånd att ligga upp till
sitt skyddsföremål. Härav begagnade sig skickligt nog Gyldenlöve genom att framsända ett
antal fregatter mot de nu försvarslösa transportfartygen, av vilka en del logos och andra
brändes eller kördes på land, sammanlagt dock ej mer än 1/a av hela antalet. Ej ens så stor
hade förlusten emellertid blivit, om icke många av skepparna uppträtt så huvudlöst, som här
var fallet. Det hade ju endast behövts att vid den annalkande faran omedelbart sätta segel och
taga betäckning bakom den i lä varande skyddsstyrkan, varom för övrigt signalorder givits.
Den 19 september 1712 på eftermiddagen hade den svenska flottan efter ideligt kryssande
äntligen nått upp på stridsavstånd från motståndaren, och några lag blevo nu även på långt
håll växlade, innan mörkret föll på och skilde flottorna. Vinden hade nu skrotat sig till sydost,
och för denna låg Wachtmeister under natten bi för ~må segel, beredd att vid inbrytande dager
återupptaga striden. Men härav blev intet, sedan den danska flottan under natten satt till alla
klutar och ställt kosan mot Öresund. Då således ej längre någon fiende fanns inom räckhåll,
tog även Wachtmeister sitt parti och återvände till Karlskrona, dit ankomsten ägde rum den
21 september. Det bittra klander, som från några håll riktats mot amiralgeneralens sätt att leda
hela denna operation, är helt visst obefogat.
Längre fram på hösten gjordes tre olika försök att överföra den återstående transporten,
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>Förklaring över bokstäverna: A. De 3:ne svenska örlogsskeppen liggande under Hog/nnd till ankars; utsända att rekognoscera av viceamiralen Erik Joh. Lillies eskader,
som med de övriga skeppen ldg i Helsingfors. B. De kommand e ryska skeppen, som bestodo av ndgra duktiga örlogsskepp å 56 kanoner oclt de mindre av 40, 36, 30
eller 24 kanoner. C. De svenska 3:ne skeppen i sin linje en echiquier till en distans av 100 famnar akterligt och 80 famnars längd sidvarts: nämligen (Jsel å 56 kanoner,
kommenderad av kommendören Karl Raab, Estland 48 kanoner, kapten Körning, och Verden 54 kanoner, kapten Anton Johan Wrangel. D. Den ryska flottan bestående
av 13 örlogsskepp. en fregatt och en brigantin. E . Det stora ryska skeppet, som kom långt efter. F. Det grundet fienden måste vika för kl. 5 om morgonen och avstd
från äntringen den fienden tänkte fullgöra på skeppet Verden. G. Det grundet kommendörskeppet Oset stannade pd med stående segel kl. 8 om morgonen, men avkom lyckligen genast utan all det .~d noga observerades och lämnade rum för ryska amiralsskeppet 11/oskwa, som fick sd hdrd stöt att del eflrr besättningens räddning av de andra fientliga skeppens slupar blev salt i brand och avböjde lusten att vidare förfölja de svenska skeppen. K. De ryska skeppen, som av svenska kanonaden fingo grundskott och mdste hdlla sig i lovar/ om flottan all kränga. L. De 3:ne svenska skeppen sedermera ankrade vid grunden Benderna utanför Helsingfors
att observera fiendens r örelser. 1713 den 5 juli hade samma division kryssat västvart om Nargön och erövrat engelska skeppet Bollingbrock, som var väl bestyckat,
jämte 2:ne engelska och en holländsk lmlrnre, lastade med allehanda dyrbara varor, destinerade till Pelersburg och uppbringade dem till Helsingfors. Den 8 juli Jiade
samma division legat till ankars under Ekholmen alt rekognoscera om fiendens tillstdnd i Revat, varefter skeppen ankrade den 10 under Hogland. • - Laverad tuschritning av okänd konstnär. Kungliga Orlogsmannasällskapel, Karlskrom1.
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men varje gång tvingade de hårda höststormarna undsättningsexpeditionen att vända. Det var
på själva nyårsdagen 1713, som den sista av dem med oförrättat ärende återkom till Karlskrona.
Göteborgseskadern hade alltsedan den misslyckade vitahavsexpeditionen 1701 och intill Danmarks återinträde i kriget 1709 huvudsakligen fått användning i handelsskyddets tjänst. Efter
sistnämnda tid blevo jämväl andra uppgifter denna sjöstyrka förelagda, och främst bland dem
stod uppdraget att söka avskära de ytterst viktiga sjöförbindelserna mellan Danmark och
Norge. Det var i sådant syfte som schoutbynachten Karl Georg Siöblad med fyra större och
tre mindre fregatter den 1 maj 1712 anföll en på Fladstrands (nu Fredrikshamn) redd förankrad dansk sjöstyrka, bestående av ett skepp och fyra fregatter. Med akterlig vind höll Siöblad
härvid ned på de längst till lovart liggande fartygen och koncentrerade sin eld på dessa, varefter
han under fortsatt eldgivning passerade den danska linjen utan att dock någon större effekt
härav kunde förmärkas. Anfallet upprepades detta oaktat icke, vilket kan synas oförklarligt,
då fördelarna vid detta tillfälle avgjort voro att finna på svensk sida. En strid på nära håll
efter verkställd ankring hade här sannolikt givit ett utmärkt resultat.
1713- 14

Sedan under år 1713 otvetydiga liknelser förebådat en förnyad intervention från sjömakternas sida i den svensk-danska konflikten, fann den danska krigsledningen det vara rådligast
att såväl detta år som det följande kvarhålla huvudflottan i Öresund. Detta medförde i sin
ordning, att under ifrågavarande period några mera omfattande krigsoperationer ej kommo till
stånd i södra Östersjön. Däremot överförde amiralgeneralen under sommaren 1713 ånyo ~n
omfattande svensk undsättningsexpedition till Pommern hans sista sjötåg varigenom
Stralsunds fästning blev så förstärkt, att de förbundna funno lönlöst att fortsätta belägringen.
Sehesteds riigeneskader hade dessförinnan i saknad av stöd från huvudflottan tvungits hemsegla.
Tyngdpunkten av de svenska operationerna till sjöss kommo på den grund att under här
angivna år åter förflyttas till Finska viken, varest tsaren för varje dag lyckades vinna allt
starkare fotfäste för sin spirande sjömakt. De ryska sjörustningarna 1713 omfattade också
flera hundra roddfartyg förutom ett tiotal skepp med tillhörande fregatter, med vilka flottors
tillhjälp han framträngde längs den finska kusten, i förbifarten landsättande en ansenlig härstyrka i Helsingfors. Det var för att söka sätta stopp för denna ryssarnas hotande framfart, som i början av juli månad viceamiralen Erik Lillie med åtta skepp och några fregatter
anlände till Hangöudd, varifrån han detacherade kommendören Karl Raab med tre skepp att
spana i ostlig riktning. Den 11 juli på morgonen överraskades denna lilla styrka till ankars
vid Hogland av en mångdubbelt starkare rysk eskader, på väg att förena sig med den i Reval
under utrustning varande delen av ryska högsjöflottan. Raab tog genast jakt och stred med
sina fartyg formerade i flankordning tappert under hela sex timmar mot den förföljande fienden, varunder tre av dennes skepp i tur och ordning måste lägga bi för att reparera och andra
ohjälpligt sackade efter. Till slut voro endast de båda ryska amiralsskeppen inom skotthåll, då
Raabs eget skepp, Osel, stannade på grund. Genom att öka segel kom skeppet dock loss under
det att förföljarna, såsom mera djupgående, där blevo stående så fast, att ett av dem, Moskva,
måste övergivas och sättas i brand, varmed också Raab var räddad. Så till vida lyckades Lillie
utföra sitt uppdrag, som han hindrade de ryska kusthärjnfogarnas överflyttande till Åbo skärgårdsområde. Under vintern upplades Lillies styrka i Stockholms skärgård.
Då på våren 1714 en från Karlskrona i liknande syfte expedierad, och med Lillies eskader
sedermera förstärkt sjöstyrka under amiral Wattrangs befäl anlände till Finska vikerus mynning, hade det militära läget därstädes väsentligen försämrats genom allvarliga motgångar på
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Den blodiga träffningen pd Rilaksfjärden nära Hangö udd den 27 juli 1714, varvid en liten svensk eskader under
befäl av den käcke schoutbynachten Nils Ellrensköld med en tapperhet utan like höll stdnd mot en mångdubbelt
överlägsen rysk rodd/lotta, representerar ett av de vackraste bladen i vdr flottas hävder. Pd bilden ses de svenska
fartygen till höger med skottprdmen Elefanten i mitten. - Rysk gravyr. Finlands Nationalmuseum, Helsingfors.

lantfronten. Det finska fastlandet var översvämmat av ryska trupper, och ryssarnas blickar
voro nu närmast riktade mot Åbo och Ålands arkipelager. På den svenska spärrstyrkan vid
Hangöudd ställdes därför större fordringar än någonsin förr. Wattrang, som disponerade över
18 skepp och några fregatter jämte en från Stockholm nu för första gången utrustad roddeskader, intog till den ändan en stark position vid detta >Finlands strategiska höm» under flitigt utsändande av spaningsavdelningar under befäl av Lillie och den likaledes underlydande
schoutbynachten Nils Ehrensköld.
Den ryska flottan räknade detta år 16 skepp och 8 fregatter jämte hundratals roddfartyg
med 20,000 man trupper ombord. Tsaren själv kommenderade segelflottan och generalamiralen Apraksin rodd.fartygen . Efter ankomsten till Tvärminne började Peter, som önskade undvika öppen drabbning, att vidtaga åtgärder för de lättare rodd.fartygens släpande över näset
vid det s. k. Draget, vilket emellertid visade sig vara outförbart. Ryktet om detta ryssarnas
förehavande hade emellertid nått Wattrang, som för att möta upp på motsatt sida den 25 juli
avsände Ehrensköld med skottpråmen Elefanten och 6 små galärer, varigenom vakthållningen
vid udden helt kom att vila på de större seglande fartygen. I en nu uppstånden vindstilla,
som fullständigt förlamade dessa fartygs rörelser, lyckades så den ryska roddflottan att mitt
för motståndarens ögon delvis hållande sig tätt under land och delvis långt till sjöss, lista
sig förbi udden med förlust av blott en enda galär, som grundstött. Ehrensköld, som härigenom kommit i det mest brydsamma läge, tappade emellertid ej huvudet utan förlade sin lilla
styrka i en mycket stark ställning mellan tvenne holmar i Rilaksfjärden, beredd att mot-
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taga stöten från en mångdubbelt överlägsen motståndare. Den 27 juli på f. m. började ryssarna anfallet genom framsändandet av 35 galärer och, när dessa slagits tillbaka, nya 80,
men även för dessa blev det ett drygt arbete att få bukt med de som lejon kämpande svenskarna. Först efter tre timmars förbittrad strid blev Elefanten sist av alla övermannad, men
då hade också av 940 svenskar flertalet stupat eller svårt sårats, däribland Ehrensköld, som
fången fördes till Petersburg. Av ryssarna stannade väl 3,000 på val platsen, och endast ett
60-tal galärer voro i stånd att fortsätta framträngandet mot norr; ryska rapporter uppgiva
icke så stora förluster. Att det var Ehrenskölds hjältemodiga kamp, som detta år frälste de
svenska kusterna från ryssens påhälsning, torde vara ställt utom allt tvivel. Det gjorda offret
hade därför ingalunda varit förgäves.
1715

Sedan konung Karl på hemfärd från sitt långa ofri.vHliga uppehåll i Turkiet i slutet av 1714
tills vidare slagit sig ned i Stralsund, skulle det ej dröja länge, innan de förbundna återupptagit sin
1713 avbrutna belägring av denna starka fästning. Självfallet kommo sjöoperationerna under det
år, som skulle åtgå för dess betvingande, att taga starkt intryck av denna slutkamp om Sveriges
transmarina besittningar. Detta hindrade emellertid icke att de första flottrustningarna för 1715
års kampanj gällde motåtgärder mot den ryska sjömaktelliS allt kännbarare tryck mot det svenska
rikslandet. Sålunda sändes tidigt i april schoutbynachten greve Karl Hans Wachtmeister med
fyra skepp och två fregatter till de dansk-tyska farvattnen för att där passa upp på de ryska
fartygsförstärkningar från England, om vars snara ankomst konungen på diplomatisk väg blivit
underrättad. Ändamålet med denna expedition blev emellertid aldrig meddelat amiralitetskollegiet, som förvisso icke skulle ha underlåtit att på det kraftigaste avråda densamma såsom
varande alltför riskabel, då ju en vida starkare dansk eskader, efter vad man visste, redan befann sig i sjön. Mycket riktigt blev också Wachtmeisters styrka den 13 april i Femerbält
tagen i ryggen av viceamiralen Gabel med åtta skepp och tre fregatter och efter en hopplös sju
timmars artilleriduell tvingad att följande dag sätta upp fartygen på stranden vid Biilk i mynningen av Kielfjorden, där han sökte genom masternas kapande och kanonernas hyvande överbord göra dem oanvändbara för fienden. Genom hot att eljest ej giva pardon förmådde Gabel
emellertid de svenska besättningarna att upphöra med skadegörelsen, vilket hade till följd, att
samtliga fartyg utom ett i sinom tid kunde bärgas och införlivas med den danska flottan - en
dubbel förlust alltså för den svenska kronan. Hela expeditionen var som synes huvudlöst planlagd och vad som ytterligare ökade svedan av detta eskaderns uppoffrande till ingen nytta,
var det fast otroliga förhållandet, att en avsevärd del av krigsfångarna mot all krigssedvänja av
danskarna såldes till Venedig som galärslavar.
För att möta ryssarna på den östra sjöfronten avsändes i början av maj 1715 amiral Lillie
med 17 skepp och några fregatter att kryssa i Finska vikens mynning. Och vidare avdelades
viceamiralen friherre Karl Hans Wachtmeister att med 4 skepp och några fregatter jämte ett
50-tal bevärade , skärbåtar, bilda en direkt skyddsvakt för Stockholms skärgård. Här förblev
emellertid allt lugnt, så att då amiralen Klas Sparre längre fram på sommaren med återstoden
av flottan utgick för att täcka en transport till Pommern, Lillies eskader förenades med denna
för återstoden av detta års kampanj.
Striderna om Stralsund tilldrogo sig från denna tid det allt uppslukande intresset. I denna
dragkamp måste ön Riigen komma att spela en mycket framträdande roll, och med hänsyn
härtill hade försvararna också dels på densamma uppfört ett antal kustbefästningar och dels
i det s. k. Binnenwasser åter sammandragit en lättare eskader. Det ålåg återigen det danska

140

• April Action pd Collberger Heide och Femern 1715 d. 12/:s april emellan den Kongl: Svenska Esqadern, commenderad
af Herr Schoulbynachlen Grefve Wachlmeister och den Kongl. Danska Esquadern af Herr Schoulbynachlen Gabel.
Ordre de balaille af svenska skeppen: A. Prinsessan Hedvig Sopl1ia, Schouib:n Grefv: Wachlmeisler, Cap: Falk.
B. Nordensliernan, A:ml Cap: v : Gerdten. C. Södermanland, A:t Cap : Aberg. D. Götheborg, A:I Cap. Lejonankar.
E. Hvila Orn, Cap: Printz. F. Falken, Cap. Spalding. Ordre de bataille af danska skeppen: 1 Printz Christian,
Sclwut:b Gabel, Com: Cap . Hop. 2 Prinlz Carl, Comd:ren Dykman. 3 Printz Vilhelm, Com: C: Hagdorn . 4 Delmenhorsl, Com: Cap: Bi/le. 5 Nettelblad, Com : Cap: Kdds . 6 Fyen, Com : Cap Schindel. 7 Laland, Cap: Höjer.
8 Island, Com : C: Paulson . 9 Råå, Cap: Sievers . 10 Hoijenhall, C. Gyntelberg. 11 Lövendals Galeij, C: Visell .•
(I själva verket ägde drabbningen rum 18 / :~ april.) - Akvarell av okänd konstnär. Ostergötlands museum, Linköping.

sjövapnet att vid de förbundnas förestående generalattack på fästningen söka slå hål på sjöfronten. För
detta ändamål återupplivades i första hand den tidigare nämnda sehestedska eskadern, som, skyddad av
den danska huvudflottan, den 7 juli uppenbarade sig
i dessa farvatten och började vidtaga förberedelser
för forcering av Österdyb. Slumpen gjorde, att nästan samtidigt härmed den svenska huvudflottan under Sparre med tillhörande konvoj kom i sikte styrande ned mot udden Perd på Riigens ostkust, varest
även den avsevärt underlägsna danska linjeflottan
alltjämt uppehöll sig. Denna senare var ej sen att
söka rymden och utbytte i förbifarten på långt håll
några lag med de svenska, innan den för fulla klutar
begav sig till Möen för att där invänta förstärkningar.
Sparre å sin sida gick till ankars i Prorerwiek för
att under urlastningen lämna skydd åt transportflottan mot varje företag från Sehesteds eskader, som
i sin ordning sökt tillflykt på grunt vatten vid Usedoms norra udde. Just som denna styrka något senare attackerades av fem detacherade skepp, varibland Öland med kungen själv ombord, från ena
sidan och stralsundseskadern från den andra, åter-

Greve Karl Hans Wachlmeister, som förde befälet
under den olyckliga expeditionen vdren 1715 och
jämte sill folk logs till fdnga efter slaget i Femerbält, blev vid sin återkomst från fångenskapen
redan året därpå för sin tapperhet utnämnd till
viceamiral och 1719 till amiral. Han var son till
amiralgeneralen och svärson till Magnus Stenbock.
Oljemålning. Privat ägo .

uppträdde den 28 juli 1715 helt dramatiskt på vädjobanan den nu ansenligt förstärkta danska
linjeflottan under amiral Raben i tydlig avsikt att denna gång verkligen erbjuda slag. Sparre
tvekade ej att antaga utmaningen, varför han i all hast sammandrog sin styrka samt formerade
densamma på slaglinje nordost över för babords halsar under rådande nordvästlig vind. Sedan
den fientliga flottan hållit ned och lagt sig på parallell kurs med sin motståndare, började en
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Den heta, men i taktiskt avseende oavgjorda sjödrabbning under Riigen den 28 juli 1715, varunder en svensk
flotta om 20 skepp i slaglinjen växlade skarpa hugg med en jämnstark dansk styrka, var, förutom genom sin
intensitet och storleksordning, anmärkningsvärd därigenom, all del här var första gdngen i Ostersjön, som den i
västmakternas flottor ldngt tidigare tillämpade linjetaktiken /ann sin fulla tillämpning. - Tuschteckning (i explikationen har det felet begdtls att skeppet Smdland uppförts i arriärgardet i stället för Osel) av okänd konstnär.
Kungliga Orlogsmannasällskapet, Karlskrona.

..

·
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Som ett led i det kombinerade slutanfallet mot Stralsund 1715 koncentrerades
i början av september samma dr en dansk eskader under viceamiral Sehested
utanför stadens östra inlopp för all genom ndgot av deltas tvenne leder, Osterdyb och Nydyb, söka forcera sig väg in pd den av en svensk eskader försvarade Grcifswalder Bodden. Det gällde här att täcka erforderliga transporter av belägringsartilleri i första hand och överförande av trupper till Riigen
i andra hand. Ovansldende • plan• visar sjöstyrkornas rörelser under den
avgörande strid, varunder Sehested den 19-14 september tilltvingade sig väg
genom Nydyb och sdlunda lyckades lösa sin allt annat än lätta uppyifl.
Samtida kopparstick. Kunyliga biblioteket.
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löpande strid, som varade från
kl. 2 till kl. 8 e. m. på understundom ganska nära håll.
De båda flottorna voro
under denna märkliga strid,
den första i detta krig, då ett
avgörande från båda håll söktes, alldeles jämnstarka, i det
att antalet skepp å bägge sidor
uppgick till 20. Under Sparre
kommenderade som eskaderchefer amiralerna Lillie och
Henck, vilka båda stupade på
sin post, och samma öde drabbade en av Rabens underamiraler, Jost Juel. På ingendera
sidan gick något fartyg förlo rat, men såväl haverier som
manskapsförluster voro större
än vad man blivit van vid
sedan ombordläggningstaktiken övergivits. Det svenska
flaggskeppet Göta Lejon hade
sålunda erhållit 40 träffar i

Dd Karl XII pd kvällen den 10 december 1715 i en roddslup lämnade Sira/sunds brygga för alt efter 15 drs frdnuaro dteruänaa till sitt svenska rike, Jiade lian beräknat att vid mynningen av det västra utloppet kunna embarkera pd ndgondera au de tud mindre segelfartyg, som enligt order där skulle avvakta lians ankomst. Sedan en
stark isbildning emellertid tvingat dessa fartyg till sjöss, nödgades han vid Jellen i stället den 11 december gd
ombord pd en gammal laslga/jot, Va/fisken, med vilken resan anträddes. Sedan följande dag av en slump det
ena av de uppassande fartygen, brigantinen Snappupp, anträffats, gick lwnungen med svit ombord i denna med
anlitande av en för ändamd/et sjösatt roddslup. Det är sistnämnda episod, som Jacob Hägg här ovan med konstförfaren ltand framställt pd denna oljemdlning frdn 1924. Privat ägo, Stockltolm. - Nedan det porträtt au Karl
Xll, som kort efter konungens dterkomst till liemlandet mdlades av J. H. Wedekind; vid konungens ena axel
ses en del av Trälleborg och över den andra Snappupp. 0/jemdlning. Privat ägo .

vattenlinjen samt hade 60 man i döda och sårade. Två
svenska skepp nödgades under striden lämna linjen
och ett tredje måste efter dess slut tagas på släp.
Konungen, som från S. Perds udde följt slaget, uttryckte sin tillfredsställelse med flottans konduit och
befordrade i samband härmed Sparre till överamiral.
I starkt behov av reparationer och komplettering av
besättningarna återvände båda flottorna till sina respektive baser.
Utan tvivel var det danskarna, som skördade den
strategiska vinsten av detta vapenskifte. Befriad från
kontrollen av Sparres flotta kunde nämligen Sehesteds
eskader nu återtaga arbetet på att söka tränga in på
Bodden, vilket också lyckades, må vara att det skulle
dröja ända till mitten av september, innan operationen var fullt genomförd. Intet hindrade därefter överskeppningen av förbundna trupper till Riigen, och
härmed var också Stralsunds öde beseglat. De förhoppningar om att kunna bemäktiga sig konungens
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person som därvid fästs, skulle dock icke bli infriade.
I en öppen roddslup begav sig Karl natten 10- 11
december 1715 från den hårt trängda fästningen
genom det tillfrusna västra loppet till Jellen, varest
han embarkerade på en gammal till hands varande
lastgaljot. Efter att i öppna sjön ha gått över på ett
sjövärdigare fartyg anlände konungen den 13 december på morgonen till Stavsten invid Trälleborg, och
satte där efter femton års frånvaro åter sin fot på
rikssvensk mark.
Ej mindre än sex undsättningsexpeditioner hade
under hösten fåfängt sökt arbeta sig fram mot höststormarna till Pommern, men elementen hade blivit
dem övermäktiga. Och när den sjunde och sista strax
före jul äntligen nått målet, möttes den av underrättelsen om Stralsunds fall, med anledning varav den
i stället anlöpte Wismar. Men sedan även denna stad

171G

Friherre Karl Hans Wachtmeister - kusin till sin
grevlige namne - fick som vice amiral dr 1715
befälet över en kombinerad örlogs- ocl1 skärgdrdsflotta till skydd för ostkusten och förde 1720 befäl
över den i Ålands hav stationerade eskader, som
hade samma uppgift sig anförtrodd. Tjugotvådrig
hade han som sekond på skeppet Oland med tapperhet deltagit i striden vid Orfordness; han dog
1791 som president i umiralitetskollegium. - Oljemdlning av David von Krafft. Knutslorp, Skdne.

några månader senare nödgats giva upp, hade Sverige förlorat sin sista utpost hinsidan Östersjön.
Som ett led i fälttågsplanerna mot Norge 1716
anbefallde konung Karl redan vid årets början, att
huvudflottan skulle utrustas i så god tid, att den i
början av mars skulle kunna gå till sjöss. Avsikten
var att söka innestänga den danska flottan, så att

denna ej skulle bli i tillfälle att överföra truppförstärkningar till Kristianiafjorden. På grund
av penningbrist förmådde man emellertid ej att få flottan segelfärdig förrän mot slutet av april.
Den bestod då av 14 skepp och 6 fregatter samt ställdes under befäl av amiralen friherre Karl
Hans Wachtmeister, vilkens handlingsfrihet dock i viss grad inskränktes genom de befogenheter, som tilldelats konungens på flottan medföljande förtroendeman, översten Gustav Fredrik
von Rosen. I själva verket medförde denne konungens hemliga order om expeditionens må], vilket ej bekantgjordes, förrän flottan väl kommit till sjöss. Då vVachtmeister, efter att från
Bornholm ha injagat en dansk observationseskader i Öresund, anlände till Drogdens södra
mynning erfor han, att undsättningsexpeditionen till Norge redan avgått samt att resten av
de danska sjöstridskrafterna intagit en mycket stark ställning på Köpenhamns inre redd.
Som huvudmålet för hans framstöt sålunda av sig självt förfallit och en forcering av Drogden
dessutom ansågs outförbar, vände Wachtmeister sig nu i stället mot öster för att söka uppfånga en från Danzig väntad rysk hjälpsändning till det nu allvarligt hotade Danmark. Denna
transport hade inför ryktet om svenska flottans närvaro i farvattnen dock redan vid Bornholm
vänt och begivit sig till Reva!, vilket allt föranledde Wachtmeister att återvända till Karlskrona, där hans flotta i hela två månader förblev stillaliggande. Detta är så mycket mer förvånande som en ypperlig anledning till förnyad framstöt otvivelaktigt förelåg, då tsar Peter på
eftersommaren själv förde en skeppseskader till Köpenhamn. Endast ett undermåligt underrättelseväsen kan förklara en dylik underlåtenhet. I Öresund förenade sig ryssarna med en
dansk och en engelsk-holländsk eskader till en flotta om tillhopa ett 60-tal skepp. Avsikten
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hade varit att med tillhjälp av denna väldiga
armada utföra en rysk-dansk landstigning i
Skåne, men tack vare en mellan de förbundna
uppstånden oenighet kom hela företaget dess
bättre att rinna ut i sanden och flottorna åtskildes utan att ha uträttat något väsentligt.
Först i senare delen av september utgick
\Vachtmeister åter på en kortare kryssning.
Framforslandet av förnödenheter till krigsskådeplatsen i Norge ägde under sommaren
1716 i betydande utsträckning rum sjövägen
från Göteborg till nordligaste Bohuslän. För
att avklippa denna förbindelse, sände befälhavaren för den danska blockadstyrkan utanför Svinesund, viceamiral Gabel, den under
namnet Tordenskjold numera adlade kaptenen
Peter Wessel till Köpenhamn för att ur fjolårets sehestedeskader utvälja härför särskilt
lämpade fartyg, med vilka han borde angripa
fienden i trakten av Strömstad. Då han i sådan avsikt i slutet av juni med två skottpråmar, två lätta fregatter och tre galärer anlänt
till det sålunda anvisade området, nåddes han
av underrättelsen om att en svensk, starkt
skyddad transport befann sig i Dynekilen
mellan Strömstad och Svinesund. Sin obetvingliga offensivanda Iikmätigt beslöt Tordenskjold omedelbart att gå till anfall.
Chefen för den svenska skyddsstyrkan,
bestående av skottpråmen Stenbock, åtta heloch halvgalärer samt sex dubbla slupar, var
schoutbynachten Olov Strömstierna. Denne
hade förlagt hela sin styrka jämte transporten
i vikens inre del, varest ett visst skydd kunde
påräknas från det batteri om sex 12-pundiga

Peter Tordenskjold, vilken redan 1712 som kaptenlöjtnant
och befälhavare pd Lövendals galej skar sina första lagrar
i det nordiska kriget och åren 1i16-19 slog det ena hdrda,
djärva slaget efter det andra mot de pd västkusten förlagda eller opererande svenska sjöstridslaafterna. Kopparstick av 0 . H. de Lode efter samtida original. - Under
Karl XII :s sista dr visade sig Olof Nilsson Knape, adlad
Strömstierna, som redan 1712 erl1dllit officiellt vitsord för
sitt •berömliga nit och välförlidllande i fråga om Göteborgs skärgårds defension •, som en • Tordenskjolds värdige motståndare oaktat underlägsna slridskraftero (Oscar
Fredrik). Mdlning av okänd konstnär. Göteborgs museum .

kanoner, som blivit anlagt på en här befintlig
holme. Vid inloppet voro däremot inga särskilda försvarsåtgärder vidtagna, och bevakningen lämnade mycket övrigt att önska, vilket skulle komma att hårt straffa sig. Den 27
juni 1716 trängde nämligen Tordenskjold helt
överraskande in i viken och lyckades efter en
kort strid fullständigt övermanna sin motståndare. De fartyg, som ej blevo uppbringade,
brändes eller sänktes på stället, må vara att
19 .

Sv. F. H. Il
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En större och väl skyddad transport av krigsmateriel och proviant, avsedda för den vid Fredrikstens fästning dd
koncentrerade svenska fälthåren, hade mot slutet av juni mdnad 1716 inlöpt i en halvvägs mellan Strömstad och
Svinesund belägen, djupt inträngande vik benämnd Dynekilen, varifrdn lasterna landvägen skulle vidarebefordras till Ide/jord samt vidare över denna till krigsskddeplatsen. Här överraskades den illa bevakade transport flottan den 27 juni av en dansk sjöstyrka under Tordenskjold, som i grund rev upp densamma; de fartyg, som
ej logos blevo av egna besättningar sänkta eller brända för att ej falla i motstdndarens händer. - Kopparstick
av 0 . H. de Lade.

flertalet av de senare av svenskarna framdeles upptogos och åter insattes i tjänst. Operationerna vid Fredrikssten blevo genom denna allvarliga motgång träffade i sin livsnerv, och Karl
var ej sen att taga konsekvenserna härav, i det han hävde belägringen och tågade ur landet.
Det norska fälttåget var för denna gång slut.
1717-19

Under de två nu närmast följande åren, 1717-18, låg, som en följd av pågående svenskryska fredsförhandlingar, östersjökriget helt och hållet nere. En del av karlskronaflottan var
visserligen rustad, men visade sig föga till sjöss, och liknande var förhållandet med stockholmseskadern, som dock för säkerhets skull inrättat sig och intagit stationer för positionsförsvar i skärgården.
Så mycket livligare tillgick det under angiven tid på vår västra sjöfront, där det också var
Tordenskjold, som svarade för underhållningen, dock nu med mindre framgång än tillförne.
Såsom schoutbynacht hade denne oförbrännelige fribytare 1717 erhållit högsta befälet över
den danska kattegattseskadern och gjorde med denna den 2 maj mot själva Göteborg en framstöt, som dock genom en skottpråms försenande ej kunde ansättas så överraskande, som hade
avsetts, och på den grund förlorade det mesta av sin kraft. Också kunde Älvsborgs fästning,
kompletterad av de i själva älvmynningen i försvarsställning förankrade göteborgsfregatterna,
avvisa anfallet med förlust av två galärer för den anfallande styrkan. En mot Strömstad den
4 nästföljande juli av Tordenskjold verkställd attack blev likaså med stora danska förluster
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Torclc11s kjolr/s här ovan ( gravyren till vänster) återgivna anfall mot anläggningarna vid Göta älvs my1111i11g den ,j
maj 1717 blev på eftertryckligaste sätt avvisat tack vare påpasslighet och effektiva försvarsåtgärder frdn de anfallnas sida. llfot den i och för sig mycket belysande kartskissen må den anmärkningen framställas att dess upp·
hovsman låtit Gamla Älvsborg byta plats med Lilla Bil/ingen; vidare ingingo ej ndgra • Orlogsskibe• i den svenska
styrkan, men väl svdra fregatter, och slutligen sjönk ej galären Louise utan togs som god pris och införlivades i
götebol'gseskadern. Efter det misslyckade försöket att överrumpla Göteborg i maj 1717 vände Tordenskjold sina
vapen mot Strömstad (gravyren till höger) i förhoppning om att där kunna revanschera sig för den sålunda lidna
motgången. liten även här blev han den 4 juli mottagen med så heta salvor, att han kunde skatta sig glad
att mer/ livet och sina illa slwmfilr1de fartyg undkommr, från detta i clumtlristighetens tecken utförda anfall.

tillbakaslagen. Vid detta tillfälle deltog emellertid ej några svenska sjöstridskrafter i striden,
utan detta sköttes på ett glänsande sätt från den befästa Laholmen av den beprövade karolinen, generalmajor Johan Giertta, i spetsen för en i hast sammandragen garnison på 1,800 man.
Att Tordenskjold misslyckats i- 1717 års operationer kostade honom under påföljande år
befälet över kattegattseskadern, vilket givetvis bidrog till att under sommaren 1718 relativt
lugn rådde i de bohuslänska skären. Den nye chefen, schoutbynachten Rosenpalm, nöjde sig
i stort sett med att gentemot det av Karl förberedda norska fälttåget etablera en sträng blockad
av Svinesund, varigenom all förstärkning sjövägen av en på ldefjord opererande flottilj svenska
småfartyg omöjliggjordes. Ej heller deras norske motståndare kunde erhålla hjälp, då svenska
kustbatterier behärskade den trängsta delen av Svinesund. Under sådana förhållanden tog man
sig å båda sidor före att släpa roddfartyg över land, svenskarna från Strömstad till Hällesmörk
och norrmännen vid Rösnäskilen. Den på så sätt över Strömsvattnet m. fl. insjöar framskaffade förstärkningen omfattade helgalären Luren, två halvgalärer samt några s. k . dubbla slupar

147

och salte den svenska eskadern i stånd att, vid flera tillfällen under konungens eget höga
befäl, spela herre på Idefjorden och underlätta förberedelserna till fälthärens uppmarsch mot
Fredriksten. Också kunde denna fästnings fall vilken dag som helst väntas, då den 30 november 1718 på kvällen en kula, varifrån den nu kom, avklippte hjältekonungens liv och kriget
härigenom gled in i ett helt nytt skede.
På västkusten tog detta sig uttryck i en väsentligen livligare stridsverksamhet från dansk
sida, där Tordenskjold åter anförtrotts ledningen av en hit avdelad sjöstyrka. Som ett led i
operationsplanen för år 1719 ingick en blockad av Göteborg, vilken från början av maj blev
upprättad i stora loppet med anlitande av från början endast fyra skepp och en fregatt. Längre
fram förstärktes emellertid blockadstyrkan med lämpliga roddfartyg, så alt jämväl inomskärsleden norröver kunde avskäras, dock icke via Nordre älv. För att en gång för alla göra slut
på den härigenom alltjämt pågående betydelsefulla trafiken med Marstrand, hävde nu Tordenskjold blockaden av Göteborg och insatte hela sin styrka på att söka erövra Karlstens fästning,
som i sin ordning helt behärskade Marstrands stad med närmaste omgivningar. Huru han lyckades i detta sitt uppsåt lämnas här åsido, då några svenska sjöstridskrafter ej annat än i
högsta grad passivt voro engagerade i försvarsstriden. Det var de av Karl på sin tid från
Göteborg bortsända fregatterna, som här i obemannat tillstånd liggande till ankars vid fästningens kapitulation den 15 juli 1719 sänktes i hamnen för att ej falla i fiendehand; i kampen lämnades de intet tillfälle att deltaga.
Efter denna lysande framgång hade Tordenskjold fått blodad tand och beslöt sig nu för
att till varje pris även få in Ålvsborg och därmed nyckeln till Göteborgs stad. För sådant
ändamål inträngde han den 21 juli åter genom Vinga skärgård och började från området nord
och nordväst om fästningen beskjuta denna, i vilken eldgivning förutom fartygen jämväl ett
på Aspholmarna uppfört batteri deltog. Genom kloka dispositioner av här tillgängliga stridskrafter till lands och sjöss lyckades försvararna emellertid bita ifrån sig så kännbart, att Tordenskjold för andra gången med blodig panna fick draga sig tillbaka. Innan reträtten utfördes, hade han emellertid själv begivit sig till Marstrand, ruvande på hämnd för det lidna
nederlaget. Innan han hunnit vidtaga någon åtgärd i sådan riktning gjorde fåtaliga sjöstridskrafter, som återvänt till Nya varvet efter omflyttningen 1717, en lyckad kupp, ägnad att
ännu ytterligare uppreta Marstrands betvingare. Den 1 september rodde fyra galärer och några
slupar under befäl av kommendören Jean von Utfall via Kongälv över Nordre älvs fjord till
Kalvsund och överraskade där en dansk sjöstyrka om en galär, två skottpråmar, en bombardergaljot och fem transportfartyg, vilka samtliga logos och bortsläpades som god pris, allt
under ögonen på en övermäktig dansk avdelning segelfartyg, ur stånd att komma till undsättning på grund av rådande vindförhållanden. Men snart var Tordenskjolds tid kommen.
Kl. 3 e. m. den 26 september lämnade han i all hemlighet med två galärer och tio slupar Marstrand och satte kurs på Rivefjord, dit han anlände kl. 11 e. m. Först framsände han sluparna,
PLANSCH A MOTSTÄENDE SIDA. Vid angreppet pd l\larstrand i juli 1719 avskar Tordenskjold med an/ilande
av härför avpassad sjöstyrka stadens sjöförbindelser, varefter lian pd Koöns nordöstra del ilandsatte den belägringsstyrka, med vilken staden med befästningar frdn denna sida inneslöts och utsattes för en kraftig beskjutning
från ett 60-tal i ställning bragta kastpjäser. Strandbatterierna blevo en efter annan betvingade, men att det starka
Kar/sten gav upp är uteslutande att tillskriva en brottslig svaghet hos fästningens kommendant. Den i l1amnen
liggande svenska sjöstyrkan kunde sdsom starkt underbemannad ej effektivt deltaga i försvaret. Efter tre dagars
strid var Tordenskjold den 15 juli herre pd va/platsen och firade härmedelst sin största militära triumf. - Samtida kopparstick av 0. H. de Lode. Kungliga biblioteket.
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Dd det i och för öppnandet av belägring av Fredrikstens fästning pd sommaren 1718 ansdgs nödvändigt att behärska Jdefjorden för att däröver kunna forsla erforderli3a trupper lät Karl XII pd detta vatten upprätta en roddeskader, som kunde bjuda en i Fredrikshald utrustad motsvarande norsk sjöstyrka spetsen. Vid en av de träffningar, som utspunno sig mellan dessa styrkor (10 september 1718), begav sig konung Karl roende i en slup till
chefsgalären Luren, varifrdn han sedan med känd bravur ledde striden, som vanligt utsättande sig för en ögonskenlig livsfara. Luren, det sjätte fartyget frdn svenska landet räknat, är sdsom framgdr av bilden här ovan, starkt
engagerad i strid med ett norskt s. k. defensionsskepp, understött av en brigantin närmast land. - Samtida teckning. Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn.

som från fästningen antogos vara svenska patrullbåtar och därför oantastade tillätos passera,
och sedan denna förtrupp genom överrumpling av vakten på Lilla Billingen fått fast fot på
Nya varvet, rodde ledaren själv med galärerna in mot fästningen. På anrop därifrån hade
han den djärvheten att svara: •Tordenskjoldl Vend om og hils jer Kommandant, at jeg er her
for at lrere ham at holde sig vaagen•. Väl förenade lyckades danskarna under de kommande
nattimmarna återtaga tvenne av de nyligen förlorade fartygen, en galär och en bombardergaljot, samt sticka eld på två galärer och en av kronan disponerad kaparfregatt, Comte de Mörner, som så när även bortsläpats, men som brinnande sjönk i själva älvmynningen. Tordenskjold hade på ett lysande sätt hämnat sig i den sista krigshandlingen till sjöss på denna
front. Fredsförhandlingar hade emellertid nu börjat, vilka fram på hösten 1719 ledde till det
stilleståndsfördrag, som först i juni 1720 övergick i formlig fred. Kriget på västkusten var slut,
och alla här befintliga i stridbart skick varande fartyg överflyttades till Östersjön.
Vi övergå nu till att skildra den slutfas av det stora nordiska kriget, som inträdde med
avbrytandet av de hittills pågående svensk-ryska fredsunderhandlingarna och i samband här-
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1719-21

med en engelsk flottas uppträdande i våra farvatten. Innan en dylik ännu synts till i Östersjön
vågade tsaren sig på att i maj 1 719 beordra kommendör Senja vin att med sex skepp kryssa
nedåt Gotland för att observera svenskarnas förehavanden och, när tillfälle så yppades, störa
dessas handelsförbindelser. Tre skepp av denna sjöstyrka stötte den 24 maj på höjden av
Gotska Sandön ihop med en just för handelsskyddet utsänd liten avdelning bestående av skeppet Wachtmeister, två fregatter och en brigantin under befäl av kommendören Anton Johan
\Vrangel. Under den strid, som nu utvecklade sig under forcering mot Sandhamn och under
vilken ytterligare två ryska skepp tillstötte, kämpade svenskarna under sex timmar som lejon,
och Wachtmeister var ej heller stort mer än ett vrak, då skeppet till slut övermannades och som
byte släpades till Reval. De övriga fartygen blevo jämväl av ryssarna uppbringade. Den materiella förlusten var som synes visst icke ringa, men vägde dock lätt emot den psykologiska effekt,
som en i öppen sjö hemtagen rysk seger över den fruktade motståndaren skulle visa sig ha.
Men det var tsarens rodd.flottor, som skulle få huvudoperationerna i det fortsatta kriget
sig förelagda. I förra hälften av juli avgick sålunda generalamiralen Apraksin - visserligen
under skydd av en linjeflotta - med 130 galärer förutom trängfartyg och däri, inskeppade
26,000 man trupper via Åland till Stockholms norra skärgård, varest den 11 juli ett första
strandhugg gjordes på Rådmansö. Mordbrännarflottan delade sig här, så att en mindre del
under generalmajor Lacy härjade kusten upp mot Gävle, medan huvudstyrkan i samma ärende
drog sig söderut genom skärgården ända ned till Vikbolandet. Först vid underrättelsen om att
en svensk flottavdelning visat sig norr om Öland avbröts här i slutet av juli detta rövartåg,
och reträtten norrut anträddes. Den 13 augusti hotades själva huvudstaden. då de till Baggensfjärden inträngande ryssarna sökte forcera sig genom Stäkets kanal. Att denna överhängande fara blev avvärjd, vittnar gott om den rask.het och beslutsamhet, som vid detta tillfälle
ådagalades av i sista stund ditkallade lant- och sjöstridskrafter, de senare representerade av
i kanalen posterade roddfartyg av stockholmseskadern.
Att svenska huvudflottan under denna så kritiska period ej förr än så sent, som skedde,
visade sig på arenan, berodde på att den överenskomna föreningen med en engelsk flotta av
politiska skäl gång på gång blev uppskjuten. I själva verket kom densamma ej till stånd förrän
den 25 augusti i farvattnet norr om Öland. Det var också utan regeringens hörande, som
amiralitetskollegiet mot slutet av juli uppsänt kommendören Tomas Rajalin med två skepp
och tre fregatter till Smålands skärgård för att hindra ryssarnas vidare framträngande sydva1i, med förut angiven effekt. Då överamiralen Klas Sparre på regeringens befallning den 3
augusti med återstoden av flottan, utan att avvakta engelsmännens ankomst, anträdde seglingen nordvart voro ryssarna sålunda allaredan stadda på reträtt.
Sedan den förenade flottan - 11 svenska skepp och 11 engelska under amiral John Norris
- mot slutet av augusti intagit beredskapsställning i Stockholms södra skärgård hemkallade
tsaren helt och hållet sina flottor, och Sveriges kuster blevo för återstoden av året lämnade i
fred. Först i slutet av oktober hemseglade den engelska flottan, kvarlänmande fem skepp att
PLANSCH A MOTSTÄENDE SIDA. Under utförande av beordrad kryssning i norra Ostersjön angreps en av kommemlören A. J. Wrangel kommenderad mindre sjöstyrka, bestdende av det lilla 50-kanonskeppet Wachtmeister,
två fregatter oclt en brigantin, den 24 maj 1i19 på fröjden av Gotska Sandön av en betydligt överlägsen rysk
esl.ader om sex skepp oclt en brigg under befäl av kommendör Senjavin. Efter en hård och för de svenska vapnen
m!Jckel hedrande nio timmcrrs löpande strid upp emot Sandhamn nödgades Wrangel, sedan alla masterna på
chefsskeppet gdlt överbord, stryka flagg och se sitt fartyg bor/släpas av ryssarna; endast den ena av fregatterna
lyckades undkomma. Delta var ryska fiollans första seger i öppen sjö; den blev ocksd av tsaren vederbörligen
uppskattad och belönad.
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Skeppet Wachtmeisters strid mot en rysk eskader 1719. Oljemålning au J. Hägg 1902. Privat ägo, Stockholm.

.i,...d.
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I den danska operalionsplanen för 1719 drs beramade fälttdg i Bohuslän ingick bl. a. landsällandet av en expedilionskdr i närheten av Göteborg. För all säkerställa ett dylikt företag sändes Tordenskjold med en sjöstyrka under
försommaren till Göteborgs inlopp för all instänga den del av göteborgseskadern, som förmodades n1ra förlagd till
Nya varvet. Sedan det visat sig all huvudpar/en av denna eskader blivit uppdelad pd Strömstad och Marstrand,
kom blockaden i stort sett all J1änga i luften, vilket gav Tordenskjold orsak all i .~tället vända sig mol Mars/rand
för alt bemäktiga sig där liygande fartyg. - Teckning av okänd konstnär. Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn.

övervintra i Stockholm. Stockholmseskadern hade under sommaren intagit sin hävdvunna ställning för positionsstrid i den inre skärgården.
Då den engelska flottan - detta år 20 skepp stark - alltjämt under Norris befäl redan
i mitten av maj 1720 vid Ä.lvsnabben ställde sig under Sparres överbefäl, hade man inom den
svenska krigsledningen satt sig före, att operationerna till sjöss skulle länkas in i vida offensivare banor än vad fallet förut varit. Att så ej blev händelsen, åtminstone ej i den utsträckning man hade tänkt sig, är helt och hållet att tillskriva engelsmännens obenägenhet att gå
till några kraftåtgärder; det är att märka, att Norris på ryska förfrågningar förklarade sig
vara kommen tillstädes endast , som meditör mellan de svenska och ryska kronorna , .
Huvudparten av den svenska kontingenten var redan tidigare under befäl av amiralen greve
Wachtmeister utsänd att för spaning kryssa i Finska vikens mynning och hindra varje försök
av motståndaren att härifrån företaga några större operationer till sjöss. Nu skulle Sparre
förena sig med denna styrka, vilket också skedde vid Gotska Sandön, varefter den samlade,
högst imponerande flottan satte kurs på Reva! för att, som man på svensk sida hoppades,
uppsöka och slå fienden. Dessförinnan detacherades dock amiralen friherre Wachtmeister till
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Ålands hav för att på närmare håll bestrida vakltjänsten gentemot eventuella upprepade härjningsl:"1g
mot Stockholms skärgård.
Vid ankomsten till Reva! befanns den ryska flottan ha intagit en så väl skyddad ställning på inre

John Norris, befälliavaren för de engelska flottorna
som 1715-16 och 1718-21 kryssade i Ostersjön,
fr. o. m. 1719 med ändamd/ att stödja de svenska
intressena mot Rysslancl - dock utan att skrida
till väpnad intervention. Under kryssningarna utarbetade Norris de senare graverade sjökort över
bl. a. svenska skärgdrden, som i nautiskt l1änseende betydde ett stort framsteg för sin tid. - Samtida oljemdlning av G. Kneller. Privat ägo, England.

redden, att ett anfall på densamma ansågs fullstän digt lönlöst. Som Norris dessutom visade föga kamp lust, fann Sparre under rådande förh ållanden för gott
att med flottan begiva sig till Kapellviks hamn på
Gotland för att proviantera. Här inlöpte underrättelse
om att ryske brigadiären von Mengden med 35 galärer
övergå tt norra Kvarken och som bäst var sysselsatt
med att skövla staden Umeå med omnejd, vilket allt
i sin ordning föranledde den svenska huvudstyrkans
beordrande till Hangöudd med order att »oroa den
fientliga sidan så att fienden med sitt skövlande och
brännande ej så fritt må tte fortfara». Detta direktiv
kunde Sparre av åtskilliga anledningar, bl. a. proviantbrist, dock ej efterkomma och redan i mitten
av juni var flottan åter i Dalarö. Med undantag för
en två veckors framstöt under senare hälften av juli
kvarlåg sedan den samlade styrkan här till slutet av
oktober, då flottorna var för sig hemseglade utan att
just uträttat något positivt, må vara att den hållit
ryssarna på avstånd från mellersta Sveriges kuster,
vilket ju kan anses vara tillräcklig vinst.
Friherre vVachtmeister hade visserligen med sin
eskader beordrats till Bottenviken för att jaga bort
von Mengden och dennes galärer, men förklarat sig
ej kunna vedervåga ett övergivande av sin skyddspost utan att ha blivit avlöst. Först sedan regeringen
utfäst sig att med huvudflottan skydda Stockholms
skärgård gjorde Wachtmeister sig äntligen beredd
att avsegla till detta av stora fartyg hittills obefarna
farvatten, då underrättelse inlöpte om att ryssarna
dragit sig tillbaka, varför expeditionen inställdes.
Vid en av kommendören Erik Siöblad på eskaderchefens order något längre fram utförd forcerad rekognoscering mot den åländska arkipelagen siktades
därstädes en rysk roddflotta, varom Wachtmeister

Feodor Matvejevitj Apraksin, Peter den stores
skicklige och hänsynslöse genera/amiral, spelade
vid den ryska flottans skapande en liknande roll
., om hos oss Wachtmeister vic/ det svenska sjövapnets nydaning ett par decennier tidigare. Samtida r11skt kopparslicl,. Kungliga biblioteket.
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underrättades. Denne avsände då kommendörens
broder, viceamiralen Karl Georg Siöblad, med skep pet Pommern och några fregatter för att återkalla
kommendören och betäcka hans återtåg. Men sedan
styrkorna väl blivit förenade, gick viceamiralen i

Bröderna Erik (till vänster) och Karl Georg Siöblad, vilka bägge - den ene som kommendör och den andre som
viceamiral - under nordiska krigets slutskede förde befäl mot ryssarna i Älands hav. Erik Siöblad dömdes i början
av 1720 till döden för sitt förhdllande vid Kar/stens uppgivande till danskarna året förut men benådades och
togs i tjänst igen; brodern Karl Georg ställdes efter Ledsundsaflären inför krigsrätt och dömdes att under ett
halvdr mista sin lön. - Oljemdlningar av resp. J. H. Scheflel och P. Brander. Privat ägo, Torpr,, Västergötland.

stället den 27 juli till anfall på de i Ledsund koncentrerade ryska roddfartygen - inalles uppgående
till ett sextiotal galärer och hälften så många slupar - under general Golitsyn. Denne slog - efter
svåra förluster - först till reträtt, men sedan vinden dött ut och de anfallande segelfartygen härigenom blivit lamslagna, fingo ryssarna sin chans
och lyckades bemäktiga sig de fyra under tiden
grundstötta fregatterna Stora Fenix, Vainqueur,

Danska Örn samt Kiskin, och det var endast med
nöd och näppe, som själva chefsfartyget förmådde
rädda sig undan.
Sista krigsåret, 1721, förenades de förbundna flottorna redan i början av maj under Hanö. Engelsmännen mötte då upp med ej mindre än 23 skepp,
alltjämt kommenderade av Norris. under det att
svenskarna nu ej kommit ut med mer än 10. Men
så voro också några skepp från Karlskrona under
dessa krigsår utlånade som väl behövlig förstärkning
till stockholmseskadern. Den förenade flottan begav
sig som vanligt för~t till Älvsnabben, men sedan det
blivit bekant, att tsaren i Ålands skärgård samman20.

Sv.

r.

Il . Il

Anton Johan Wrangels namn är för alltid knutet
vid den ojämna striden vid Gots/ca Sandön 1719,
där han under hjältemodigt fäktande svårt sdrades
av en muskötkula och måste överlämna befälet
åt sin närmaste man, kaptenen Georg Trolle.
Bägge fingo följa sitt sönderskjutna skepp till Reval; fdngenskapen väntade dem bägge. - Oljemdlning, tillskriven J. H. Scheflel. Privat ägo.
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dragit en väldig roddflotta, förflyttades styrkan till
Kapellskär för att från delta centrala läge kunna avvärja alla anfall mot den mellansvenska skärgården.
Ryssarna riktade diirför nu sin stöt nordligare, i det
att Lacy med ett trettiotal galärer började brandskatta
norrlandskusten norr om Gävle, och därmed fortsatte
ända till Piteå, varest härjningarna på framställning
av de ryska fullmäktiga, som sänts till de i Nystad
sedan länge pågående fredsunderhandlingarna, äntligen avbrötos.
Fredsverket hade nu nått den punkt, då alla krigsrörelser inställdes, och som en följd härav återfördes
den förenade flottan till Älvsnabbcn, denna gång tagande
vägen inomskär~ över Trälhavet. Efter fredsslutet den
30 augusti 1721 upplöstes det något omaka svenskengelska förbundet, och var för sig hemseglade flottorna efter en föga ärorik kampanj. Men huru skulle
det väl å andra sidan ha sett ut, om icke just denna
flotta varit i tillfälle att liksom en höjd sköld värna
vårt land och folk under dessa i så hög grad påfrestande år?

Kartskiss över de ryska kusthärjningarna
Sverige 1719- 21.

Att den
varje fall räddade oss från en invasion
av stor omfattning torde vara ställt utom allt tvivel.

HANDELSSKYDD. DET SVENSKA KAPARVÄSENDETS HÖGSTA BLOMSTRINGSTID.
Särskilt stora anspråk på skyddandet av den fredliga handelssjöfarten ställdes på vår flotta
under det stora sjökrig västmakterna emellan, som pågick under åren 1688-97 och varunder
England och Holland tillsammans bekrigade Frankrike under former, vilka för de neutrala sjöfarande nationerna blevo allt mer olidliga. I strid mot hittills tillämpade folkrättsliga regler
förklarade de båda sjömakterna sålunda, att de betraktade Frankrikes samtliga hamnar såsom
blockerade, oavsett att det faktiska underlaget för en dylik åtgärd saknades. Förbudet att idka
sjöfart på de franska hamnarna var för svenska köpmän och redare så mycket kännbarare,
som våra förnämsta exportartiklar, trä, tjära och järn samtidigt förklarades vara krigskontraband och således låge ogillda, var de av sjömakternas beväpnade fartyg än måtte anträffas .
I sin dåvarande stormaktsställning kunde Sverige givetvis icke finna sig i en dylik behandling, och Karl XI tövade ej heller att meddela de häri intresserade parterna, att han var fast
besluten att skydda handeln på Frankrike och till den ändan ämnade ordna en effektiv konvojering för säkerställande av denna trafik. Det var för att giva ökad auktoritet åt detta
beslut som Karl år 1691 med Danmark avslöt ett fördrag om tillämpandet under inbördes
stöd av en ,väpnad neutralitet», den första överenskommelsen i sitt slag i historien och med
all rätt föremål för mycken uppmärksamhet från samtidens sida. Att densamma i väsentlig
mån stärkte de nordiska staternas position i deras kamp mot ådagalagd principlöshet i handelskriget är otvivelaktigt. Och så framstår det som ,e n händelse, vilken ser ut som en tanke, att
det var omedelbart efter denna överenskommelses ingående, som våra konvojer äntligen funno
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Under högsommaren 1720 hade en rysk rodd/lotta inlriingl i den dländska skärgdrden och fattat poslo i Ledsund
(Grönhamn). Här anfölls densamma den 27 juli av en av ett skepp, fem fregatter och ett halvt du1sin galärer
sammansatt svensk sjöstyrka under befäl av viceamiralen K. G. Siöblad. Attacken var i början framgdngsrik , men
sedan vinden plötsligt mojnat ut och de svenska segelfartygen därigenom berövats sin rörelsefrihet, blevo fyra av
dess f regalier i en handvändning övermannade av de ryska galärerna, under del att förutom roddfarlygen endast
chefsskeppet jämte den minsta fregatten - och detta endast med stor nöd - lyckades draga sig ur spelet. Det bör
emellertid nämnas, att under aktionen 43 ryska galärer förstördes eller skadades sd svdrt, att ryssarna själva
brände dem. Därigenom lamslogs den ryska galärflottan och räddades svenska ostkusten frdn ett ödeläggande
härjningstdg. - Samtida ryskt koppars'.ick. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

vägen till franska hamnar. Tidigare hade man åtnöjt sig med att angöra engelska, portugisiska
och spanska atlanthamnar. Medelhavets spanska hamnar fingo först 1695 mottaga ett svenskt
konvojskepp, vilket under de närmaste å ren åtföljdes av ännu ett par, men sedan var det under
nära tre decennier slut med denna långväga trafik. Det är att märka, att det i dessa farvatten
närmast gällde att skydda kofferdifartygen mot företag av Barbareskstaternas kringströvande
pirater, som numera utsträckte sina rövartåg ända upp mot Engelska kanalen. Sammanlagt
avsändes under åren 1689-97 vä l ett 40-tal svenska konvojer, de flesta från Marstrand.
Under det spanska successionskriget (1700-13), i förhållande till vilket Sverige, såsom fullt
sysselsatt på annat håll, ställde sig neutralt, utgingo däremot från svensk hamn endast tre konvojer, vilka samtliga blevo expedierade under åren 1703-04 till Holland och England. Däremot hade göteborgseskadern tillfälle att vid sidan av sin militära verksamhet i Västersjön ge
handelssjöfarten ett gott handtag.
Konvojchefernas uppdrag voro långt ifrån lätta och satte många gånger deras omdömesförmåga på mycket krävande prov. Som ett ytterligare irritationsmoment i förhållande till
engelska befälhavare hade förutom honnörskravet nu ytterligare tillkommit dessas yrkande på
visitationsrätt å konvojens handelsfartyg, vilket allt gjorde att elakartade konflikter mellan
svenska konvojskepp och engelska örlogsfartyg allt som oftast uppstodo. Vi skola här nedan
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redogöra för de mest uppseendeväckande uppgörelser av väpnad natur, som härav blevo
en följd.
Den 10 augusti 1695 anlände till Dover Strait en svensk konvoj under befäl av kommendören Erik Ribbing på det lilla 50-kanonskeppet Wachtmeister, vilken jämlikt erhållen instruktion på sitt fartyg varken förde flagg eller vimpel. Här mötte han en engelsk sjöstyrka om två
skepp och två brigantiner, vars befälhavare uppmanade Ribbing att stryka märssegel för
konungens av England flagg. Då svaret härpå blev ett kategoriskt nej sändes en engelsk officer ombord i Wachtmeister för att upprepa anmaningen. Då svaret blev detsamma anmärkte
engelsmannen att det nog gåves tjänliga medel för att tvinga ned seglen, varefter han återvände
till sitt fartyg. Det större av de två skeppen lade sig nu för bogen av det svenska och det
mindre på dess babords låring samt avgåvo sina bägge lag, huvudsakligen riktade mot riggen,
samtidigt varmed muskötsalvor avgåvos mot den obetäckta besättningen. Från Wachtmeister
var man ej sen att efter flaggans hissande besvara elden och på kort tid avlossades fyra omgångar från dess båda lag. Nu ville olyckan att Ribbing redan vid motståndarens första salva
träffats av två muskötkulor, av vilka den ena efter att ha genomträngt magen stannade i ryggraden. Sedan fartygschefen sålunda livsfarligt sårad nedförts under däck, gav han, uppenbarligen i övertygelsen om att ha gjort nog för att försvara flaggans heder, befallning om dess
strykande. Härmed upphörde striden och närmaste man i befälet, löjtnant Klöfwerschiöld, såg
1-ig nödsakad att åtfölja den engelska styrkan in på Downs redd, varest protokoll över händelsen uppsattes och konvojen efter några dagars parlamentering tilläts fortsätta sin avbrutna
resa. Hibbing hade under tiden dukat under för sina sår och Klöfwerschiöld blev vid hemkomsten dömd till döden för det han tillåtit flaggans strykande, ett straff som dock nådevägen
rimligtvis reducerades till ett halvt års suspension.
På högsommaren 1704 avgick kaptenen Gustav Psilander med 50-kanonskeppet Öland från
Marstrand för att täcka en handelskonvoj under dess färd till Engelska kanalen. Den 28 juli
stötte han utanför Orfordness i Suffolk ihop med en engelsk eskader om åtta skepp och en
fregatt under befäl av commodor Weathstone. Sedan denne medelst ett par skarpa skott fått
konvojen att lägga bi, sände Psilander en löjtnant till det engelska chefsskeppet för att begära
en förklaring över en så brysk hälsning. Kommen ombord möttes officeren av frågan: , Sen I
icke drottningens av England flagg? > varpå svarades: >Jo, vi se den väl, men sen icke I
konungens av Sverige flagg? > Under den nu följande replikväxlingen framhöll den engelske
befälhavaren, att han obetingat fordrade märsseglets strykande, varpå svarades, att ett dylikt
tillmötesgående förvisso icke vore att förvänta. , Welh, sade då engelsmannen, , så skall jag
väl lära eder det nu strax! » Redan innan löjtnanten hunnit ombord på Öland igen, dånade de

PLANSCH Ä JllOTSTÄENDE SIDA. Skeppet 0/cmds ryktbara strid mol en mdngdubbelt överlägsen engelsk sjöstyrka utanför Orf ordness den 27 juli 1704.
• De nalkas hotfullt. Nu var stunden dyr
Och ingen skymf all alla segel sälla
Till snabb reträtt; det kanske var clet rätta,
Men vår Psilrmcler ej f<ir ndgon skyr.
• Låt visa dem vcir svenska flagga! • han .rncle
Ät löjtnant Smic/1, som morgo1wuklen Jrncle,
• Den flagg är aktad, sd i krig som fred,
Och hon <ir icke gjorcl 111/ leka mecl.

Snart lät han kalla upp sin närmsta man.
• Wachtmeisler •, sade han, , är hon väl bruten
Den fred, som blev med Storl>rilrmnien sluten?
Jr,g in/el skäl till 11nf(III f11/l(I kan .
Dock ser du själv, hur dessa britter föra
l'artenclfl segel, och ilur allt cle görn
Att söka strid med mig. Befall al/tsä
Pcl (l/111 hcrtlerier trumm(ln g<h .

Citatet cw Oscar Fredrik (ur Sve11sk(I f/o/l(lns minnen ), (lkvarellen troligen 1w P . M . . lcllerfe// (pc/ ett unclerluy
av ett exemplar avcmt la le/tre av G. \\lrcllberys ofullbordmle linjegrcw11r 1i92). Uppsala universiletsbibliolek.

156

första lagen från det engelska chefsskeppet,
och kort därpå hade större delen av den återstående eskadern förenat sig i en koncentrerad
eldgivning mot det ensamma lilla svenska
skeppet. Detta bet visserligen ifrån sig så gott
det förmådde, men övermakten var för stor
och efter 4 ½ timmes förbittrat fäktande var

O!and så pass illa tilltygat, att Psilander såg
sig nödsakad att avbryta striden och visa flaggan i schau, vilket är en nödsignal; strök
gjorde han alltså icke. Under fäktningen hade
16 man dödats och 37 sårats, och det var ej
stort mer än ett vrak engelsmännen dagarna
efter uppbogserade på Themsen.
Med avseende på här relaterade träffningar
m å erinras om att Ribbing i fråga om avvisande av de engelska kraven endast meddelats svävande direktiv under det att Psilanders
direktiv voro fullt klara och bindande: , Kaptenen få r icke för n å got främmande örlogsskepp, vare sig i hamn eller till sjöss, stryka
flagg eller sätta på topp (märs-) segel» . Bryter
han häremot dömes enligt sjöartiklarna enär
den som eftergiver något av vad som tillkommer K Maj :ts höghet straffes som om han till
fienden överlämnat sitt eget fartyg. I bägge
fallen föreskrevs emellertid alltjämt att efter
Skagens passerande vimpel (och uppenbarligen även flaggan) ej fick föras >på det all
dispute om strykande må vara hämmad >.
Otaliga äro vid sidan härav de krigskonvojer, som under det stora nordiska kriget
lämnat och anlöpt våra hamnar, även då härvid ej medräknas de täta transporter av krigsmateriel och trupper, vilka blivit utförda med
av flottan rekvirerade handelsfartyg och ställda under dennas direkta beskydd och sålunda
för tillfället icke utnyttjade i den merkantila
sjöfartens tjänst. I Östersjön höllos i övrigt
ständigt kryssare på vakt för att skydda våra
handelsförbindelser med de tyska hamnarna
och Danzig, och på västkusten var en av göteborgseskaderns huvuduppgifter att h ålla där
framgående sjötrafik om ryggen gentemot
fiendens fregatter och kringsvärmande kapare.

,lktstycket ovan (som ingår i Vika kyrkoarkivs handlingar, förvarade i Statens historiska museum) ger ett
exempel bland mdnya andra pd vad som frdn svenska
myndigheternas sida gjordes för att ur träldomen förlösa de arma landsmän, vilka under tjänstgöring till
sjöss haft ol!fckan falla i händerna pd Barbareskstaternas
kringströvande korsarer : • Copia af Konyl. l\faij:ttz nddiye
brev om collect öfver hela rike för Håkan Falck, som är
fdnyat af alyieriske siöröfware. Wij Carl etc. giöre witterliyit att sdsom lwos Oss underddniyst är wordet föredragit, huruledes framledne borgmästaren Karl Falks son,
Hdkan Falk wid nampn, utaf sjöröfware i Alyier, dd han
WC/r sladder uti hollensk tienst, att yiöra siyh uti seylalionen till Wdr tienst sd m!Jckct mehra capabcl och skickel.,
är worden tagen till fdnya, och mdste nu hos dem lefwa
uti ett swårt träldomsook; anhdllandes för den skull hoos
Oss des anhörige pd dhed underddniyste det täcktes Wij
af gunst och ndde förunna dem en collect öfwer Wdrt rike
till förbem:te Håkans Falks ranson utur dhen barbariske
träldomen; altsd hafwe Wij i ndder till samtyckia wclaf,
förunnandes dem till denne /-läckan Falks ranson utur
Algier een collect uti alla riken; och drage Wij till alle
Vdre trogne undersdtare det nddigste förtroende, al de
lära .,c1 mucket rundeliyare clär till yifwa, som detta är ett
Gudi behayeligit wärk hwar igenom een cliristen vctrder
förlossat utur cle otroynas händer och träldom . Här alle
som wederböra liafwa .~igh hörsaml,liyen att efterrätta, till
utter mehra wisso hafwa Wij clettc1 med egen lwndh underskrifwit och W drt Kanyl. Secret bekräfta ldtit. Datum
Stocklwlm d . 15 febr . Anno 1690. CAROLUS. C. Piper.•
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Det var efter Danmarks uppslutning vid sidan av Sveriges fiender 1709, som kaparväsendet
nådde sin högsta blomstring i nordiska farvatten. Att här närmare ingå på denna krigförings
förhistoria och dåtida metoder kan ej komma i fråga, utan vi nöja oss med att anmärka, att
densamma ditintills alltjämt reglerats genom bestämmelserna i 1685 års sjöartiklar, då Göteborgs
magistrat i slutet av förstnämnda år hos defensionskommissionen gjorde framställning om till handahållandet av härför erforderliga tillståndsbevis eller s. k. kommissbrev. Det blev också
på de västra farvattnen, som de flesta kaperierna hädanefter kommo till stånd, vilket icke
hindrade att även Östersjön, ehuru i vida ringare skala, blev skådeplatsen för dessa kvasimili tära ingrepp i sjöhandeln.
Någon verklig fart i hanteringen blev det emellertid ej förrän Karl XII efter sin hemkomst
funnit sig föranlåten att utfärda ett förnyat kaparreglemente (av 8 februari 1715), genom vilket det på senaste tiden något avdomnade intresset för kaparkriget i hög grad stimulerades.
Fordringarna på frikännande skcppsdokument blevo nämligen här avsevärt skärpta, samtidigt
som straffsatserna för missbruk av kaparbrev mildrades. Vidare medgavs numera även utländsk undersåte tillstånd att »kapra uppå dem, som sig mot detta reglemente förbryta», och
slutligen påfordrades ej längre sådana tryckande borgensförbindelser, som tidigare varit påbjudna. , Utan Ifongl. l\faj:ts eller dess befälhavares kommissioner» skulle dock alltjämt ingen
understå sig att fara på kap. Särskilt är att märka, att svenska undersåtars fartyg i saknad av
föreskrivna skeppshandlingar hädanefter jämväl voro hemfallna under prisdömning, en bestämmelse, som skulle komma att gå mycket hårt ut över den egna handelssjöfarten.
Då hand i hand med utfärdandet av dessa föreskrifter, vilka gynnade kaperiväsendet, vissa
lättnader infördes beträffande gällande restriktioner för förhyrning av vederbörligt manskap,
var det givet, att kaparflottan under de nya auspicierna skulle ansenligt svälla ut och erhålla
karaktären av stordrift med ökade kapitalinvesteringar och större fartyg, som medgåvo rörelsens utsträckning till avlägsnare farvatten. För året 1715 kan också redovisas ett 20-tal från
Göteborg utgående kaparfartyg, vilket också är det största antal, som under ett och samma
år opererat i Västersjön. Efter freden med Danmark 1720 upphörde kaparkriget för denna gång.
I första ledet bland Göteborgs kaparredare märkes den namnkunnige Lars Gathe från Onsala, även kallad Lasse i Gatan, som åtnjöt mycken uppmuntran av konungen, bl. a. i form
av adelsbrev under namnet Gathenhielm år 1715 samt kommendörs titel följande år. I vad
mån han härav gjort sig förtjänt må i detta sammanhang lämnas osagt.

Ett engelskt skepp i striden vid Orfordness 170,i, genom ett grundskott tvingat kränga för
reparation. Detalj ur akvarell av J . F. Steuer. Kungliga Orlogsmannasäl/skapel, Karlskronu.
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det politiska testamente, som efterlämnades av den 1680 i förtid bortgångne statsmannen,
riksrådet Johan Gyllenstierna, den måhända genialaste av Karl XI:s handgångne män, förordades en omläggning av Sveriges försvarsväsen i sådan riktning, att deltas tyngdpunkt bleve
överflyttad från lant- till sjövapnet, i anslutning vartill huvudflottan borde vara förlagd till
rikets södra del för möjliggörande av en effektivare kontroll över Östersjön.
Av det föregående ha vi sett, att Karl XI ej tvekade att följa sistnämnda råd, men då det
gällde att taga ståndpunkt till det först anförda, tilltrodde han sig ej att bryta den tradition,
som under det gångna århundradets lysande fälttåg på den europeiska kontinenten växt sig så
fast i svenska sinnen. Detta hindrade honom emellertid icke att i sådan utsträckning tillgodose
vårt hårt skamfilade sjövapens intressen, att detta redan under hans livstid nådde en aldrig
hittills skådad styrka. Och hans son och efterträdare på tronen höll härutinnan samma kurs
som fadern, så länge de yttre omständigheterna det medgåvo eller m. a. o. intill dess katastrofen vid Poltava begynte göra sin förlamande verkan gällande jämväl på rikets inre förhållanden. De efter skånska krigets avslutande närmast följande tre decennierna kunna också
för vårt sjövapens vidkommande med allt fog betecknas såsom en period av forcerad upprustning. Redan före tronskiftet 1697 hade sålunda på kronovarven i Karlskrona, Kalmar och
Riga framställts ett trettiotal skepp jämte motsvarande antal fregatter, varigenom den samlade
styrkan av större seglande fartyg uppbringats till väl ett halvt hundrade. Och under den följande yttre medgångsperioden fram till 1709 stapelsattes därsammastädes ytterligare tio skepp
och femton fregatter förutom bombkitsar (jämte en mångfald småfartyg av skilda slag), med
det resultat, att fartygsmaterielen vid sistnämnda tidpunkt ej allenast uppnått sin toppunkt i
vår flottas hävder, utan även nått sådan styrka, att den väl kunde mäta sig med de stora
sjömakternas.
En ytterligare förstärkning av den allmänna försvarsberedskapen till sjöss vanns fr. o. m.
sekelskiftet genom förläggandet till rikets, hittills i sådant avseende så missgynnade, västra
kust av en stark fregatteskader, efter hand tillförd jämväl en uppsättning roddfartyg, närmast
avsedda att insättas i skärgårdskriget mot norska sidan.
Men det var ej allenast i materiellt avseende Karl XI vinnlade sig om att höja sitt sjö-

I

vapens slagkraft. Även i fråga om personalens organisation och utbildning· ingrep han i avsikt
att tillförsäkra flottan en ständigt tillgänglig stamtrupp för fartygens bemannande. Härvid ut-
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vecklade och systematiserade han det båtsmanshåll, som hans store föregångare Gustav Il Adolf
börjat uppbygga på indelningens grund. Men även till den närbesläktade handelssjöfartens befrämjande och skydd sträckte sig Karl XI:s omsorger. Här behöver endast erinras om den betydelsefulla insats för den internationella sjörättens befrämjande, vartill han gjorde sig till
målsman genom utfärdandet i förening med Danmark av den uppseendeväckande neutralitetsförklaringen av 1691. Och aldrig har vårt konvojväsende varit på samma gång så fulltaligt
företrätt och i sin tillämpning respekterat som under denne konung. Som totalomdöme om
lfarl XI :s regeringsåtgärder med avseende på sjöförsvuret kan också utan överdrift fastslås,
att ingen svensk konung så i grunden intresserat sig för och så till gagnet vinnlagt sig om
detta vapen som han.
I sådant hänseende var sonens insats som överste krigsherre av helt skiljaktig natur. Denne
var nu en gång för alla ej någon , sjökonung •, och hans militära begåvning synes ej heller
ha räckt till för att behärska de sjöstrategiska problemen. Det är emellertid först efter hans
hemkomst från Turkiet, som denna brist blir uppenbar. Till dess fingo marinens ärenden
nästan undantagslöst behandlas av den tillförordnade regeringen, och dess institutioner lämnades än så länge i fred av konungen.
Med året 1709 upphörde - såsom ovan framhållits - praktiskt taget ull nybyggnad för
huvudflottans räkning. Man hade nu råkat in i en sannskyldig stagnationsperiod, i det alt pft
Karlskrona skeppsvarv endast ett skepp färdigställdes under tiden fram till 1721. A andra
sidan sammandrogs 1714 i Stockholm en uppsättning roddfartyg, som under krigets senare,
kritiska skede, förstärkt med ett antal seglande fartyg från Karlskrona, kom att bilda den för
huvudstadens direkta försvar mot sjösidan så betydelsefulla stockholmseskadern. Ungefär samtidigt blev den i de riigenska farvattnen sammandragna stralsundseskadern genom konungens
direkta ingripande väsentligen förstärkt genom nybyggnader på platsen, vilket emellertid ej
hindrade att den vid fästningens fall i det närmaste utplånades. Göteborgseskadern utbyggdes
visserligen under hand, men även där voro avgångarna - särskilt i krigets slutskede - så
betydliga, att just ej mycket återstod av fartygsmaterielen, då år 1720 resterna av densamma
överfördes till krigsskådeplatsen i Östersjön. Huvudflottan återigen hade samtidigt endast varit
utsatt för relativt små förluster och kunde på den grund in i det sista uppträda med den
pondus ett bestånd av 20 linjeskepp och motsvarande antal fregatter borde kunna skänka.
Bland de förändringar av organisatorisk art, som av Karl vidtogos med avseende på flottans
styrelse under här behandlat tidsavsnitt, märkes den åtgärd, varigenom han lade direktionen av
såväl Karlskronas som Göteborgs amiralitet i händerna på högre lantmilitärer. Lika tendentiös
är hans nyindelning av sjötrupperna i avsikt att underlätta deras användning även i strid till
lands, en organisation, som utan att väcka något uppseende följde sin upphovsman i graven.
Det egna kaperiväsendet hade under storkrigets senare hälft sin högsta blomstringsperiod, varvid emellertid även den egna sjöfarten fick sitta hårt emellan - i verkligheten var densamma
i grund förödd, vilket bland annat medförde, att konvojväsendet under samma tid låg full ständigt nere.
Stora ofredens spelöppning, den väpnade blixtuppgörelsen med Danmark år 1700, erbjuder ett verkligt skolexempel på räckvidden av en dominerande sjömakts långa armar och
allt kvävande famntag. Det var nämligen det samfällda trycket från de förenade svenskengelsk-holländska flottorna, som här obönhörligt tvang tillbaka Danmark på den av sjömakterna uppdragna politiska demarkationslinjen, men icke heller ett steg längre, trots Karls ener-
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giska påtryckningar i sådan riktning. För den engelske amiralens , hitintill men icke vidare ,
nödgades även den svenske envåldskonungen böja sig och sticka sitt svärd i skidan, ehuru
han härigenom såg ett nära hägrande krigsmål av stor räckvidd ryckas sig ur händerna.
Till sist blev det alltså Karl själv, som i fälttågets elfte timme fick erfara det förlamande
trycket av en överlägsen sjömakt.
Under närmast följande avsnitt av kriget, eller intill dettas vändpunkt 1709, såg flottan
sig utan svårighet i stånd att lösa sig ålagd huvuduppgift, nämligen att upprätthålla riskfria
förbindelser mellan de svenska härarna på utländsk botten och hemlandet. Härmed skapades också grundförutsättningen för hela Karls transmarina krigföring. AU utestänga de genom
Nevan påträngande, nyskapade ryska sjöstridskrafterna hade den å andra sidan dess värre ej
varit mäktig, vartill i första hand hade erfordrats en lantmilitär kontroll av nämnda flods
mynning, ön Retusaari inbegripen. I brist på effektivt samarbete mellan de båda försvarsgrenarna tvingades också de svenska försvararna av Finska viken och dess kuster att vika från
ställning till ställning och i samband härmed med sorg i hjärtat bevittna, hurusom en rysk sjömakt tilltvingade sig hemortsrätt på Östersjöns vatten. Detta var en riksolycka, som för visso
alls icke kunde uppvägas av en hel serie vunna framgångar på Östeuropas slätter. Det skulle
ej heller dröja länge, innan de högst fördärvliga följderna härav skulle visa sig, vartill vi
återkomma i det följande.
Sedan Danmark 1709 åter slutit upp vid sina forna allierades sida, fick sjökriget självfallet ökad betydelse, vilket gjorde att flottrustningarna under den kommande femårsperioden
gåvos en högst betydande omfattning. Ej mindre än 20 skepp och däröver jämte motsvarande
antal fregatter utsändes årligen till Östersjön och Finska viken för lösande av huvudflottan
påvilande uppgifter, under det att en från Göteborg utgående stark fregatteskader opererade
i Västerhavet. Härtill kom fr. o. m. 1714 skärgårdskrigets sättande i system genom inrättandet av den förut omtalade stockholmseskadern - tyvärr för sent för att kunna bidraga till
finska skärgårdens försvar mot tsarens här framträngande galärflottor. Några avgörande segrar hemförde ej heller den seglande flottan under dessa år, men alltjämt spelade den dock
herre på Östersjön. Att detta oaktat en sådan olycka som den, vilken drabbade delar av den
stenbockska transporten 1712, kunde inträffa, får huvudsakligen tillskrivas en i det avgörande
ögonblicket inträffad olycklig vindförändring. Att lasta ledningen för denna till sin innebörd
ej så litet överdrivna katastrof är ej heller berättigat.
Året 1715 hade otvivelaktigt genom sjömaktens utnyttjande till det yttersta kunnat bli en
ny vändpunkt i det pågående kriget. Att så icke blev fallet får i stort sett tillskrivas det otillfredsställande sätt, på vilket flottan under detta årets kampanj blev disponerad, delvis genom
konungens direkta ingripande. Skyddet av sjöförbindelserna med Pommern och samtidigt
Karls reträttväg till Skåne voro de uppgifter, som i första hand tilldelats huvudflottan. Det
synes som om man på köpet kunnat vinna dessa mål genom ett skoningslöst insättande av
alla tillgängliga krafter på bortsopandet av dannebrogen från Östersjöns vatten - den ryska
örnen var ju ännu ej flygfärdig! Nederlaget i Femerbält, som till sina följder låter sig väl
jämföra med det vid Ljesna på lantfronten sju år tidigare, kan helt och hållet tillskrivas ett
strategiskt missgrepp av konungen personligen.
Sedan efter Karls återbeträdande av svensk jord Norges betvingande blivit uppställt som
närmaste svenska krigsmål, kom självfallet sjökriget på västkusten alt intaga en mera framskjuten ställning, under det att huvudflottan intill Karls bråda död i stort sett endast hölls i
beredskap -

kriget mot Ryssland låg ju under denna tid praktiskt taget nere. Det skulle
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tyvärr snart visa sig, att göteborgseskadern ej var i stånd att hålla de dansk-norska sjöstyrkorna på avstånd, vilket förhållande hade en högst ogynnsam inverkan på de norska fälttågen och så småningom medförde, att danskarna lyckades fatta fast fot i Bohuslän. Att märka
är, hurusom läget ytterligare komplicerats därigenom, att i Östersjön uppträdande engelska
flottor i det närmaste kunde betraktas såsom fientliga. , De hava Oss redan angripit, så snart
de Oss oåtsport kommer med örlogsskepp i Vårt farvatten, som är Östersjön», skrev Karl ej
så litet självmedvetet vid denna tid till amiralitetskollegiet.
Omdömena rörande effektiviteten av flottans vakthållning under krigets senaste skede, sedan
Ryssland åter framträtt som huvudfiende, ha varit av högst skiljaktig natur. Ett är emellertid visst: det hade härunder aldrig gått så illa, som det gjorde, såvida icke Sverige så besinningslöst som nu var fallet kastat sig i Englands armar och därmed i stor utsträckning avsagt
sig initiativet till den offensiva krigföring till sjöss, som enbart kunnat neutralisera det ryska
trycket mot vår östra kust. Risken för ett danskt anfall mot södra Sverige var vid denna tid
säkerligen ej så stor, att den behövt avskräcka från flottans koncentration i norra Östersjön.
Ryssarnas genom våra famlande dispositioner möjliggjorda brandskattning av våra
kännbar :µog, men när allt kommer omkring, var det dock svenska flottan, som understödd av engelska sjöstyrkor - under detta kritiska skede skyddade landet
stigningsföretag i större skala, och detta var ju, nu som alltid, dess huvuduppgift.
segrad gick huvudflottan ur detta i så många avseenden skickelsedigra krig.
I- ..

En svensk fregatt i strid med ryska galärer i striden i Ledsund
1720. Detalj ur gravyren ovan sid. 155 .
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1721-1770

DEN SVENSI{A FLOTTANS ÖDEN UNDER
FRIHErfSTIDENS STÄNDER.VÄLDE

s,rER.IGE OCH DEN NORDISKA POLITIKEN
UNDER FRIHETS'"fIDEN

rederna 1719- 21 beteckna för Sveriges vidkommande den definitiva uppgörelsen med
1600-talets stormaktsdrömmar. Sveriges överraskande kraftutveckling under Gustav Il Adolf
och Karlarna hade slutgiltigt ebbat ut. De militära och ekonomiska resurserna hade uttömts,
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truppernas och den civila befolkningens moral var redan före Karl XII :s död i betydande utsträckning bruten, och de följande frederna sopade med ens bort hela raden av de yttre
förskansningar, som stormaktstidens Sverige rest på andra sidan Östersjön. För de mera klarseende inom samtidens Sverige var det redan efter fredsslutet 1721 uppenbart, att vårt land
glidit ned i kretsen av andra rangens makter i Europa.
För den kommande tidens ledande svenska statsmän gällde det att utan dröjsmål inrätta
sig efter de förändrade förhållandena. Det var en svår uppgift, desto svårare som meningarna
från början på viktiga punkter gingo starkt i sär, och landets ekonomiska förfall efter den
senaste krigsperioden syntes lägga betydande hinder i vägen för ett tillfrisknande. Endast på
en punkt var man inom ledande kretsar fullt enig, och det var i fråga om , suveränitetens ,
avskaffande. Den frihet för Sveriges folk att självt råda över sig och sitt, som gått förlorad
efter 1680, återställdes genom 1719 och 1720 års regeringsformer. Helt naturligt med de erfarenheter, man gjort under de senaste årtiondena, gick denna återförvärvade folkfrihet ut
över konungamakten, som det numera gällde att klavbinda med alla till buds stående medel.
I första hand skedde detta genom 1720 års regeringsform och konungaförsäkran, men det
torde dock vara förhastat att lägga hela skulden till konungamaktens - efter 1720 - iråkade
svaghet enbart på dessa författningslagar. Ännu under 1720-talets förra hälft syntes det tämligen ovisst, i vilken riktning utvecklingen på denna punkt skulle komma att gå. Att den därefter allt bestämdare visade tecken att gå i riktning mot minskad makt för konungen och
ökat inflytande för ständerna måste främst tillskrivas den omständigheten, att Fredrik I
själv försatt sina möjligheter att öva inflytande på regeringsangelägenheterna och att kanslipresidenten Arvid Horn - särskilt från riksdagen 1726-27 - energiskt strävade att lägga
avgörandet i alla betydelsefullare regeringsfrågor i sekreta utskottets händer. Därmed inaugurerade Horn en politisk praxis, som sekreta utskottet i fortsättningen visste att väl tillvarataga
och vars udd vid 1738 års ständermöte av utskottet vändes mot Horn själv. Den väg, som
Horn beträtt vid 1726- 27 års riksdag, blev sedermera under hela fortsättningen av frihetstiden ständerväldets stora kungsväg.
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Fredsunderhandlingarna vdren 1720 mellan Sverige och Danmark, frdn vilka en holländsk gravör här ger en bild,
voro segslitna och bedrevos under engelsk och fransk medling. Genom freden i Frederiksborg avstod Sverige
frdn tullfriheten i Oresund, betalade en summa av 600,000 rdr och förband sig att icke bistd hertigen av Holstein; Danmark avstod frdn alla förbindelser med Ryssland och dterlämnade sina erövringar.

HORNS FREDSPOLITIK OCH OPPOSITIONEN MOT DENNA.
Meningarna i fråga om Sveriges blivande utrikespolitiska orientering efter frederna 171921, voro på ledande håll mycket delade. Arvid Horn, som i egenskap av kanslipresident i första
hand bar ansvaret för den yttre politiken, hoppades för framtiden kunna länka Sveriges öden
på sådant sätt, att varje utrikespolitisk förveckling skulle kunna undvikas. Endast genom en
långvarig fredsperiod - ansåg Horn - skulle Sverige ekonomiskt kunna återhämta sig och därigenom säkrast stärka sin ställning utåt och inåt. Han betraktade fördenskull varje försök att
kasta vårt land in i stormakternas spel såsom i hög grad äventyrligt och farligt. Men rådets
majoritet delade från början icke Horns försiktiga statskonst. De holsteinska sympatier, som
mot slutet av Karl XII:s levnad otvivelaktigt funnits på sina håll inom landet, hade icke upphört
genom holsteinaren Görtz' avrättning och genom underkännandet av den holsteinske hertigen
Karl Fredriks tronföljd. Karl Fredrik var systerson till Karl XII, och det fanns fortfarande
många, t. o. m. inom rådet, som önskade se den holsteinske hertigen såsom Sveriges tronföljare och som i en nära anslutning till den forne motståndaren Ryssland, dit Karl Fredrik
såsom tsarens måg tagit sin tillflykt, sågo en möjlighet att förverkliga sina planer. Då hol steinarna inom rådet slutligen lyckades driva det därhän, att ett formligt försvars - och vänskapsförbund i februari 1724 avslöts med Ryssland och inledde alltför intima förbindelser med
det ryska hovet, ansåg Horn det vara på tiden att på allvar uppta kampen mot det holsteinska
partiet. Han lyckades också med utnyttjande av alla resurser sommaren 1726 stoppa holsteinarnas ryskorienterade politik och tvangs genom omständigheternas makt att söka anknytning till det motsatta lägret, England och Frankrike. Anslutningen till den hannoverska alliansen, som i juni 1726 genom konungens utslagsröst beslutats i rådet, bekräftades våren 1727
av sekreta utskottet, och härigenom hade Horn lyckats göra sig kvitt holsteinarna, åtminstone
med den syftning deras utrikespolitik dittills hade haft.
På 1730-talet blev Horn nödsakad att inom den yttre politiken ta ställning till hotande förvecklingar i rakt motsatt anda. Det gällde nu icke längre att eliminera farorna av ett alltför
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Den nyvalde konung Fredrik I kröntes 1721 till Sveriges J,onung; av den lzögtidliga ceremonien, som ägde rum i
Stockholms Storkyrka och ej sdsom i äldre tider i Uppsala domkyrka, har en samtida minialyrmdlare vid namn
J. H. Schildte givit denna framställning, där dock inte alla detaljer av sakkunskapen anses autentiska. Det är den
dldrige ärkebiskop Steuchius och riksrddet greve Relmsköld - Poltavageneralen -, som gemensamt trycka Karlarnas kungakrona pd den tyske lantgrevens välfriserade allongeperuk, medan drottningen under sin baldakin till
vänster, rikets höga J1errar runt omkring och • fruentimbret • , som trängs pd läktarna, beskdda den pompösa ceremonien. - Uppsala universitet.

intimt samgående med Ryssland; nu gällde det i stället att hejda en begynnande aggressiv och
fientlig stämning mot vår östra granne, som hotade att draga in landet i ett nytt krig med
Ryssland. Redan under 1730-talets förra hälft hade inom landet stämningen mot Ryssland
börjat slå om. Många faktorer ha härvid spelat in. Den närmast liggande torde dock ha varit,
att den uppväxande adeln, glömsk av olyckorna under Karl XII:s senare år, i överdriven patriotism önskade en kraftfullare och målmedvetnare utrikespolitik än vad Horns försiktiga och
fredsälskande gammalmansstatskonst kunde bjuda. En direkt aktivistisk anda begynte gripa
omkring sig inom vissa adliga kretsar, och man spejade inom dessa ivrigt efter tillfällen att
vinna lättköpta utrikespolitiska framgångar.
Förlusterna efter Karl XII :s krig kändes på dessa håll som en blodig skymf mot Sveriges
nationella ära, och eftersom Ryssland lagt beslag på huvudparten av de avträdda områdena,
låg det nära till hands, att dessa aktivistkretsar skruvade upp sig till ett bestämt krav på revansch mot Ryssland för freden i Nystad 1721. Märkligt nog vann denna revanschkänsla anklang på ett håll, där man minst av allt skulle ha väntat sig något dylikt, nämligen hos en rad
forna holsteinare, som efter det stora nederlaget vid riksdagen 1726- 27 måst finna sig i att

167

Freden i Ny .~tad, som
undertecknades den
90 augusti 1721, var
den lldrdaste fred,
som Sverige dillills
slutit - l1är avträddes Livland, Estland,
lngermanland, sydöstra delen av Vi/,orgs län med Viborg och södra delen
<tv J,eksholms län och den skulle till

följd av den olyckliga formuleringen
av traktatens 7 :e artikel ldngt fram i
frihetstiden skapa farliga förv ecl.·lingar. Slutet av den ominösa paragrafen - i uppslaget ovan - lyder:
, .. . sondern vielmelir zu dartliuuny
au/ richliger nachbarlichen Freundschaft alles was dem zu wieder intendiret, und /hro zar. l\laij:t kundbar werden möcl1te, auf alle art
zu hindern und vorzubeugen suchen
wollcn ( över säll niny av denna paragraf, nedan sid. 172). - Rik.rnrkivet.

avst å frå n allt politiskt inflytande. Dit hörde bl. a. en politisk lycksökare som Karl Gyllenborg,
den ivrige holsteinaren Daniel Niklas von Höpken och den längre fram inom hattarnas led så
uppmärksammade Ifarl Gustav Tessin.
Det är fortfarande icke till fyllest utrett, huru denna de forna ryssvänliga holsteinarnas politiska helomvändning gått till, men det är ett faktum, att de vid 1734 års riksdag framträdde som arga vedersakare till Horns utrikespolitik och ivrigt stödde det franska sändebudet
Casteja, som på sin regerings vägnar önskade draga Sverige in i ett krig mot Ryssland. Till
Gyllenborg och von Höpken, som utgjorde kärnan i denna mot Ryssland orienterade krets, sällade
sig snart en betydande mängd personliga motståndare till Horn, en del anhängare av tidens
nya, djärvare närings- och handelsteorier samt givetvis hela raden krigsivrare av olika schatteringar. Det var av dessa olika element, som vårt första egentliga parlamentariska parti,
hattpartiet, vid mitten av 1730-talet bildades.

168

Ulrika Eleonora, dotter ocli suster till de bägge enväldiga Karlarna men själv placerad pd deras tron med en
kungamakt, som var mycket starkt begränsad. Porträttet (utsnitt), av J. Starbus, är mdlat under Jiennes korta
regeringstid. Privat ägo, Stockliolm. - Till J1öger l1ennes gemdl, Fredrik I, som 1719 efterträdde sin gemdl pd
tronen men som genom 1720 drs regeringsform och 1720 drs ·konungaförsäkran fick sitt inflytande pd rikets liögsta
ledning ytterligare beskuren. Hans godmodiga och oförargliga men skäligen obetydliga personlighet var för övrigt
icke heller vuxen ndgra större uppgifter. Porträttet, mdlat av G. E . Schröder, till/rör Riddarhuset.

HATTARNAS POLITISKA PROGRAM. NYA UTRIKESPOLITISKA SIGNALER.
Utgå ngspunkten för hattarnas utrikespolitik var från början given: front mot Ryssland, revidering av Nystadsfreden 1721. Medan Horn i fredens bevarande såg den enda möjligheten till landets räddning och därför sökt balansera mellan de olika europeiska maktkonstellationerna, spejade det nybildade oppositionspartiet efter varje gynnsamt tillfälle inom
den europeiska politiken för förverkligandet av sina utrikespolitiska intentioner. Det fann också
ett dylikt i den nya politiska situation, som skapats genom stridigheterna kring den polska
tronföljden efter August den starkes död i januari 1733, i vilka Österrike och Ryssland togo
parti för den avlidne konungens son, kurfursten Fredrik August Il av Sachsen, medan Frankrike,
Spanien och Sardinien stödde Karl XII:s forne skyddsling, Stanislaus Leszcinsky, numera den
franske konungens, Ludvig XV:s, svärfader. Det var dock mindre intresset för den polska tronföljdsfrågans lösning i den ena eller den andra riktningen, som fångade Horns motståndare, än
den franska regeringens förespeglingar om ekonomiskt och militärt stöd åt Sverige, för den händelse vårt land företog en militär diversion mot Ryssland och därigenom sysselsatte detta, medan
Frankrike och dess övriga bundsförvanter ordnade upp sitt mellanhavande med Österrike.
Horns motståndare rycktes fullständigt med av de till synes hoppfulla utsikterna att få
Frankrikes medverkan till ett revanschkrig mot Ryssland. De vunno stöd hos Fredrik I, som
var beredd att gå med, och den unga adeln skramlade våldsamt med sablarna för att på22.
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verka den allmänna opinionen. Men krigsmolnen droga hastigt förbi, sedan polackerna tämligen
mangrant slutit upp på kurfursten Fredrik Augusts sida och sedan Frankrikes vilja att offra
något väsentligt för Stanislaus' kandidatur betänkligt svalnat. Horns försiktigare statskonst
började åter vinna anslutning, och motståndet mot äventyrspolitiken syntes undan för undan
förtätas bland de mera sansade elementen. Efter oron kring den polska tronföljden såg det
till och med ett ögonblick ut, som om den krigiska stämningen helt skulle lägga sig, sedan
frågan om ett revanschkrig mot Ryssland med ens förlorat sina betydelsefullaste förutsättningar.
Men därhän gick det dock icke.
Under året 1736 engagerade sig Ryssland i ett krig mot Turkiet,
visade sig ha krafter och resurser att möta motståndaren - och dess
en rad hårda strider, som kraftigt tärde på de militära tillgångarna. I
rättelserna nådde Sverige om Rysslands oerhörda förluster i folk och

som mot all förmodan
allierade Österrike - i
samma mån som undermateriel, vilka förluster

inom det ryska väldet förorsakade ideliga sammansvärjningar och upplopp mot den tyskbetonade styrelsen under kejsarinnan Anna, började ånyo revanschkänslorna mot Ryssland vakna
till liv inom hattarnas led. Diplomatiska förbindelser anknötos med Höga Porten - under
äldre lider den vanliga benämningen på turkiska regeringen - stormaktsdrömmarna från {irliondets mitt kommo igen, och de nationella lidelserna flammade åter upp med förnyad styrka.
Den ständigt växande skaran av krigsivrare knöt starka förhoppningar till den i maj 1738
sammankallade riksdagen. l\fod en för våra svenska förhållanden dittills okänd intensitet satte
det nu organiserade hattpartiet i gång med en våldsam agitation för att påverka stämningen i
hattvänlig riktning. Alla medel ansågos tillåtna och tillgrepos. Flygskrifter, handskrivna brev,
som mångfaldigades och kringsändes, pamfletter med lögnaktiga uppgifter om och äreröriga
beskyllningar mot Horn och hans anhängare spriddes i massor; en förtalskampanj siattes i
gång, vari även de förnäma salongernas damer med iver dellogo och där det icke sparades på
tvetydiga insinuationer om Horns landsförrädiska förbindelser med ryssarna, varjämte de intresserade utländska makternas ministrar i Stockholm strödde guld åt alla håll för att hålla splittringen vid makt och därmed gynna sina uppdrag'sgivares intressen. Den ryske ministern i Stockholm, Michail Bestuzjev, skrev sålunda i mars 1739 betecknande nog till sin regering: > Denna
obeskrivliga inbördes söndring och förbittring är mycket nyttig för Eders Maj :ts intressen, och
man bör på allt möjligt sätt söka underhålla den, så att det aldrig kommer till förlikning ».
Hattarnas energiska förarbete till 1738 års riksdag blev icke resultatlöst. Då riksdagen sammankommit, visade det sig, att hattarna dominerade icke blott på Riddarhuset och hos borgarståndet utan även i sekreta utskottet, där de inom utskottets trenne stånd - adeln samt borgar- och prästeståndet - hade säker majoritet i de två förstnämnda. För fullföljandet av
hallarnas yttre politik hade deras majoritet i sekreta utskottet sin stora betydelse framför allt
därigenom, att avgörandet i alla betydelsefullare utrikespolitiska frågor just förlagts till detta
utskott. Alldeles oberoende av rådets och kanslipresidentens uppfattning kunde därför utskottsmajoriteten tämligen fritt besluta i dessa frågor och fullfölja den politik, som bäst gagnade
dess egna politiska syften.

Det var också precis, vad utskottet gjorde.

I största hemlighet upptog sekreta utskottet, utan att frågan dessförinnan kommunicerats
med regeringen, underhandlingar med Turkiet och Frankrike, ingick en rad fördrag och tog
det ena utmanande steget efter det andra mot Ryssland, som uppmärksamt genom sina agenter
följde sekreta utskottets förehavanden. För Horn betydde den nya politik, som utskottet under
hattarnas ledning slagit in på, en bitter besvikelse, och mer än så, ett fullständigt nederlag, varav
han slutligen i december 1738 drog den fulla konsekvensen och avgick från sina höga ämbeten.
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Arvid Bernhard Horn - en gdng i tiden en av Karl XIl:s oförvägnaste drabanter och tappraste krigare - var
under frihctstidens första skede Sveriges verklige ledare och som sddan en av vdrt lands stora statsmän, med den d11rköpla fredens bevarande och ett inre uppbyggnadsarbele som sill främsta politiska mdl. Oljemdlning av G. E. Schröder. Riddarhuset, Stocklwlm. - Fredrik I :s gunstling Karl Gyllenborg (till höger) blev som Horns främste vedersakare
och liattparticts ledande man 1738 hans efterträdare som kanslipresident. Oljemålning av L. Pascl1 d. ä. Gripslwlm.

Den nya regering, som efter Horns avgång trätt till och där Karl Gyllenborg övertagit ställningen som kanslipresident, sökte med alla medel fullfölja den yttre politik, som sekreta utskottet vid 1738 års riksdag inlett. Förutsättningen för denna politik hade enligt utskottets mening
varit: Turkiets fortsatta kamp mot Ryssland, förbund med- Frankrike och nya, väsentligt ökade
subsidier därifrån samt slutligen säkerhet från Danmarks sida. Till en början syntes allt gå
bra i lås, och den svenska regeringen började känna sig så pass säker om framgång i sina
förehavanden, att den fattade beslut om överförandet av 6,000 man svenska trupper till Finland
i och för det stundande kriget mot Ryssland.
Men det dröjde inte länge, förrän ställningen åter ändrade sig. Redan i september 1739 slöt
Turkiet fred med moskoviterna, Frankrike visade sig obenäget till nya utfästelser, därför att det
icke längre var intresserat av ett krig mellan Sverige och Ryssland och danskarna voro nog
ofina att begära Bohuslän såsom gottgörelse för sin medverkan. De gynnsamma konjunkturer,
som hattarna räknat med för genomförandet av sin politik, varu med ens borta, och ensamt
kunde Sverige icke tänka sig att uppta kampen mot Ryssland.

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN MOT RYSSLAND RIKTAD POLITIK.
I verkligheten måste det sägas, att den ur skilda källspräng framsprungna oppositionen mot
Horn i fråga om sin yttre politik rent intuitivt kommit in på en riktig och naturlig väg, då den
slog larm mot Ryssland och från detta håll vädrade den stora faran för framtiden; intuitivt
därför, att oppositionens motiv och utgångspunkter i sig själva voro felaktiga. De bottnade
nämligen ytterst i en revanschkänsla, som närts av den felaktiga föreställningen, att styrkeför-
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hållandena mellan Sverige och Ryssland voro i det närmaste desamma som förr i världen och
att Nystadsfredens landförluster mera framtvungits genom en för Sverige ogynnsam allmän situation än genom ett verkligt nederlag mot en överlägsen motståndare. Tanken att den verkliga
faran för vårt land kom från öster, skulle i fortsättningen visa sig vara blott allt för riktig;
därom vittna icke endast Rysslands alla energiska försök under frihetstidens partistrider att
tillvälla sig ett avgörande inflytande över våra inre förhållanden utan även själva den allmänna gången och syftningen av Rysslands yttre politik under hela fortsättningen av 1700-talet.
Ännu hade man emellertid på svenskt håll icke någon större erfarenhet av, huru farligt
Rysslands senare så starkt manifesterade utvidgningsbegär kunde bli för dess mindre motståndskraftiga grannar, vilka vägar det ämnade beträda och vilka dess innersta syften voro.
Ännu hade heller icke den ryska regeringen gjort det bruk av Nystadsfrcdens 7 :de artikel ,
som det längre fram under frihetstiden skulle komma att göra, och inom svensk politik anade
man ännu knappast, vilka förvecklingar för framtiden de olyckligt formulerade raderna skulle
föra med sig. I det nystadska fredsdokumentet hette det nämligen bl. a. i 7 :de artikeln: >Hans
tsariska Maj:t utlovar ock på det kraftigaste, att han uti Sveriges rikes domestique (inre)
ärenden, såsom uti den av riksens ständer enhälleligen belevade och besvurna regeringsformen
och successionssättet, sig icke blanda vill, eho det ock må vara, däruti på något sätt varken
direkte eller indirekte bistå» - så långt var allt gott och väl; men för att göra denna utfästelse
ännu säkrare, tillades - » utan fast hellre till en uppriktig och naboelig vänskaps betygande
på varjehanda sätt söka att hindra och förebygga allt vad som däremot förelwves och lians
tsariska Maj:t kunnigt bliva kunde ».
Det sista kursiverade tillägget blev den stora inkörsport, genom vilken den ryska diplomatien under frihetstidens upprivande partistrider med pomp och ståt kunde köra fram med sina
ohemula anspråk på medbestämmanderätt i det suveräna Sveriges inre angelägenheter och med
skärpa hävda Rysslands fördragsenliga rätt att vaka över >den enhälleligen belevade och besvurna regeringsformen och successionssättet>. Så hade man av rent oförstånd givit den farlige
grannen i öster ett instrument, varav han icke var sen att använda sig, i den mån förhållandena det påkallade. Men Rysslands inblandning i Sveriges inre politik var endast medlet, som
så småningom skulle leda fram till det mål, som den ryska politiken under 1700-talet strängt
fattat i sikte och aldrig släppte: erövringen av Finland. - Däremot kan man knappast med
skäl hävda, att vid denna tid någon egentlig fara hotade från Sveriges granne i söder och
väster, Danmark-Norge. Det hot från detta håll, som framträdde efter tronföljarvalet i
Sverige, var endast tillfälligt och uppbars icke av någon allmän folkstämning i Danmark. Hänsyn till Danmark blev nödvändig endast i den mån det trädde i förbindelse med det moskovitiska väldet och lockades att slå in på samma vägar som detta.

NYTT UPPSVING FÖR KRIGSPOLITIKEN. KRIGET MOT RYSSLAND 1741- 43.
Då de senaste krigsplanerna framemot hösten 1739 hade måst skrinläggas, såg det i själva
verket ganska mörkt ut för hattarna. Penningnöden var stor och tryckande, stormarna från
den sista riksdagen hade icke lagt sig, och tämligen allmänt betraktades det inhiberade kriget
mot Ryssland, för vilket hattarna livligt agiterat, såsom någonting liknande ett politiskt nederlag. För att i någon mån överskyla besvikelserna, fortsatte emellertid hattarna djärvt på den
inslagna vägen. De till Finland överförda trupperna kvarhöllos där alltjämt, trots att deras
underhåll hårt tärde på de otillräckliga förråden , och arbetet med flottans iståndsättande fort-
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sattes nödtorftigt med hjälp av de franska subsidierna. De alltmer växande ekonomiska svårigheterna nödgade dock slutligen hattregeringen trots de faror, som kunde vara förknippade
härmed för de styrande, att hösten 1740 sammankalla en urtima riksdag.
Den väntade vidräkningen med hattarna uteblev emellertid. Till lycka för dessa inträffade
nämligen i oktober samma år ett par oförutsedda händelser, som gåvo den politiska situationen i Europa ett alldeles nytt utseende. Inom loppet av en vecka avledo kejsar Karl VI av
Österrike och kejsarinnan Anna av Ryssland, och de bägge tronskiften, som härav blevo en
följd, utlöste snabbt i ett allmänt europeiskt krig den politiska oro, som under ett par årtionden vilat över Europa. För hattarnas vidkommande var det betydelsefullt i det nya politiska
läge, som nu skapades, att den gamla motsättningen mellan Frankrike och den habsburgska
monarkien stod fast, liksom även det från wienska alliansens dagar ingångna förbundet mellan Österrike och Ryssland.
För att binda händerna på Ryssland och hindra detta från alt understödja Österrike, fick
Frankrike å ter ett livligt intresse av att taga Sverige i anspråk för sina syften. Därigenom
skapades ånyo ett utgå ngsläge för ett anfall mot Ryssland, liknande det som varit för handen
å r 1738, och hattarna triumferade än en gång. De gynnsamma konjunkturerna hade återkommit, och härtill fogades ytterligare, att den svenska regeringen genom det svenska sändebudet i
Petersburg, Erik Mattias von Nolcken, fått direkt uppmaning från tsar Peters dotter, Elisabet,
som umgicks med planer p å en statskupp, att låta svenska trupper rycka in över ryska gränsen.
Elisabet hade t. o. m. gjort en antydan om hederlig vedergällning för den svenska hjälpen.
Det väntade storkriget i Europa, Frankrikes löften om rikliga subsidier, Elisabets planer
på a lt med svensk hjälp rycka till sig den ryska kronan, allt samverkade till att elda upp
krigsstämningen i Sverige. Den urtima riksdagen, som sammanträdde i december 1740, förmåddes under intrycket av alla dessa händelser att ryckas med av den krigiska stämningen,
mössornas varnande röster drunknade i den allmänna entusiasmen, och den 28 juli 1741, ett
par veckor före riksdagens avslutning, blev kriget mot Ryssland högtidligen förklarat. Hattarnas dröm att ta en blodig hämnd på Ryssland för Poltava och Nystadsfreden hade äntligen gå tt i uppfyllelse i så måtto, att kriget nu var verklighet. Om det skulle leda till det
avsedda resultatet, återstod emellertid alltjämt att se. Inom den härskande kretsen vid riksdagen fanns det givetvis bara en mening här om. I förseglade skrivelser till regeringen lämnade
ständerna särskilda anvisningar om den blivande freden. I bästa fall borde alla förlorade områden återställas och den nya gränsen dragas från Ladoga till Vita havet; i sämsta fall, d. v. s.
om hären led nederlag och nya fiender tillstötte, finge man nöja sig med den förlorade delen
av Finland jämte Ingermanland med staden Petersburg.
Tyvärr visade det sig mycket snart, att de sangviniska förhoppningarna illa stämde överens
med den bistra verkligheten. Hattarna hade drivit fram kriget i förlitande på gynnsamma konjunkturer, som man hoppades kunna utnyttja för sina syften utan att därför offra något väsentligt av militära insatser. Visserligen drömde man om ett nytt Narva, därest företaget mot förmodan skulle komma att leda till en militär kraftmätning, men denna önskedröm grundade
sig mera på en felaktig uppskattning av den ryska armens styrka och slagkraft än på vetskapen om de egna resursernas tillräcklighet.
de ansvariga i Sverige och krigsledningen
måga att utnyttja de konjunkturer, varpå
med att man i spetsen för företaget satt en

Och sedan kriget väl kommit i gång, gjorde sig både
skyldiga till häpnadsväckande missgrepp och oförkrigets framgångar hade byggts. Det var inte nog
politisk general, som visade sig föga skickad såsom

fältherre, även de äldre krigserfarna officerarnas inflytande motvägdes ute på krigsskådeplat-
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sen i hög grad av de unga hattofficerarna,
som mera behärskades av sin yverborna
patriotism och besjälades av andan från fredstidens trotsiga och larmande riddarhusdemonstrationer än av någon verklig militär sakkunskap. Även om soldatmaterialet nu som tidigare _på det hela taget kunde sägas vara gott,
brast det likväl betänkligt med avseende på
truppernas utrustning, på förrådet av vapen
och ammunition och med avseende på deras
dagliga försörjning . - Kriget slutade också
med vanära, med yllerligare förlust av värdefulla finska landområden, med nära nog ekonomisk ruin och med farliga politiska kon-
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sekvenser, som närmast framträdde i det svenska tronföljarvalet 1743, i vilket Sverige nödgades följa direktiven från det ryska hovet.
Den preliminära freden undertecknades
efter långvariga förhandlingar i Åbo den 16

juni 1743. Ryssarnas krav på territoriella vinster hade från början varit betydande och gällt ingenting mindre än hela Finland. Genom de
svenska underhandlarnas löfte, att hänsyn vid det svenska tronföljarvalet skulle tagas till kejsarinnan Elisabets önskningar, modererades slutligen de ryska kraven därhän, att Sverige endast
avstod en del av Kymmenegårds län och Nyslott jämte omnejd, så att Kymmeneälv och sjön
Saimen i fortsättningen skulle utgöra Finlands nya gräns i sydost.
De avträdda områdena utgjorde till ytinnehållet icke någon större del av Finland, men
ur synpunkten av Finlands framtida försvar mot öster voro de av utomordentlig betydelse.
Det forna gränsvärnet mot Ryssland hade under århundraden varit· fästningen Viborg, som på
Karl XII :s tid utbyggts och väsentligt förstärkts. Efter freden i Nystad 1721, varigenom Viborg
övergått i ryska händer planlades emellertid och påbörjades arbetet med ett nytt befästningssystem mot öster : Fredrikshamn {Vekkelaks) - Villmanstrand (Lappstrand) - Nyslott. Granskar
man närmare gränsdragningen enligt 1743 års fredsvillkor (jfr kartan), skall man emellertid
finna, att genom denna just dessa fästningsanläggningar, varpå dock betydande kostnader
redan nedlagts, skuros bort och tillföllo Ryssland, mot vilket de ursprungligen avsetts som
värn. För andra gången under loppet av ett par decennier stod alltså Finland värnlöst mot
grannen i öster, och frågan om Finlands befästande blev åter aktuell.
Vid 1746--47 års riksdag framlades av dåvarande artillerimajoren Augustin Ehrensvärd en
fullständig plan till en land- och sjöfästning på öarna utanför staden Helsingfors och en mindre fästningsanläggning utanför Degerby -

senare staden Lovisa. Planen vann riksdagens gil-

lande och redan följande år sattes under Ehrensvärds överinseende arbetet med byggandet
av Sveaborgs fästning i gäng. Som ett led i strävandena att bygga upp Finlands försvar
måste även betraktas riksdagens uppdrag till Ehrensvärd att inkomma med förslag till omorganisation av sjöförsvaret, vilket ledde till inrättandet av en armens flotta, till en del förlagd
till Sveaborg och i främsta rummet avsedd till Finlands försvar.
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Fästningsarbetet pd Svec1/,org skred under hallregimen framdt med en för frihets/idens försvarsdtgärder ovanligt
snabb tukt, och redan sju år efter arbetets begynnelse hade anläggningen det utseende, dess skapare Auguslin
Ehrensvärd på denne, 1754 daterade oljemålning uv hans egen hand säkerligen icke utan stolthet dtergivit. Privat
ägo . - Elias Martin, som i början av 1760-talel vistades på Sveaborg, mdlade tavlan nedan av Vargön med varvsområdet, där man ser arbetet i full gång pcl fristningsverken och kring de bägge skärgdrdsfartyg, som slå på stapel till hiiget i ilen fiyurrika tt1vlans m el/anplun. Oljemdlning (ndgot beskuren upptill). Götel,orgs konstmuseum .
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1NTERMEZZON MED DANMARK OCH RYSSLAND PÅ GllUND AV TRONFÖLJARVALET 1743.
Det var närmast den starkt ökade faran från Ryssland efter 1741--43 års krig, som slutligen förmådde hattarna att mera energiskt uppta frågan om effektivare försvarsåtgärder för
Finland. Härtill hade dock även bidragit händelser, som utspelats omedelbart efter freden
och som stodo i direkt samband med valet till svensk tronföljare av den holsteinske hertigen, furstbiskopen av Lilbeck, Adolf Fredrik, vilket av den ryska kejsarinnan ställts som villkor för uppgörelsen i Åbo. Valet blev en svår missräkning för Danmark, som energiskt
arbetat på att dirigera valet efter sin önskan med kronprinsen Frederik som tronföljare i Sverige och som härför vunnit stöd av en tämligen allmän svensk opinion, särskilt bland den svenska allmogen. Harmen över det från dansk synpunkt misslyckade tronföljarvalet utlöste sig i
en mot Sverige riktad aggressivitet, som lätt kunnat medföra ödesdigra följder för det genom
kriget utarmade och militärt försvagade landet. Kraftiga rustningar sattes i gång av den danska regeringen. Trupper sammandrogos på Själland och i Norge, flottan gjordes segelklar och
direkta förbindelser anknötos med de missnöjda i Sverige. Den svenska regeringen stod handfallen inför den nya fara, som inte alldeles oväntat växte fram från vårt södra grannland, och
måste slutligen finna sig i förödmjukelsen att hos ryska regeringen anhålla om den hjälp, som
de ryska underhandlarna i Abo beredvilligt erbjudit, därest en situation som den föreliggande
skulle uppstå.
Ryssland var genast redo att lämna den begärda hjälpen, och i september 1743 ankrade
30 ryska galärer på Stockholms ström, varjämte 12,000 man ryska trupper landsattes på svensk
mark. Det var inte nog med att hattarna genom ankomsten av de ryska hjälptrupperna dragit skam och nesa över landet, blotta närvaron i Sverige av ryska trupper under ryskt befäl
utgjorde en politisk fara av allvarligaste slag och kunde lätt bli begynnelsen till ett beroende
under Ryssland, som för framtiden kunde få bekymmersamma följder. Desto bättre insåg
man emellertid snart på ledande håll hela vidden av den ryska faran, och rådet fick bråttom
att komma till en uppgörelse med Danmark. Det lyckades också på grundvalen av en utjämning i den för Danmark livsviktiga frågan om det hertigliga Holstein. Ett avtal ingicks, vari
~verige förband sig att för framtiden icke inblanda sig i eventuella tvister mellan Danmark och
huset Holstein-Gottorp, vartill den svenske tronföljaren hörde, varefter rustningarna å ömse
sidor inställdes.
Från ryskt håll gjorde man allt vad man kunde för att förhindra det svensk-danska avtalet
och därigenom finna anledning att låta de ryska trupperna kvarstanna i Sverige. Men det
lyckades icke. I juli 1744 nödgades Ryssland - ehuru motvilligt - återkalla sina i Sverige
förlagda truppkontingenter. Men den ryska kejsarinnan släppte därför icke greppet om Sverige. Genom vänskaps- och försvarsförbundet mellan Ryssland och Sverige (juni 1745) , som
svenska regeringen efter stark påtryckning från Ryssland nödgades underteckna, tog sig den

FOLDER VID DENNA SIDA. Av Sveriges huvudstad vid frihetstidens slut existerar knappast en vackrare bild än
det monumentala kopparstick, som pryder titelbladet till F. H. af Chapmans stora skeppsritningsverk •Arcl1itectura
navalis mercatoria• frdn 1768. Om den stora gouache, som här dterges, är originalet till Olof Arres stick eller den
utförts som en kolorerad kopia efter gravyren, låter sig ej avgöra (ett andra exemplar är emellertid känt). Jlfälardrottningen är här sedd frdn Kastellholmen med kungliga slottet längst till höger och Katarina kyrka dominerande
Söders höjder till vänster. Strömmen är full av örlogsmän (av vilka skeppet till vänster med sin stolta resning
och tacklingens och skrovets förnäma proportioner med skäl kan göra ansprdk pd att vara det vackraste skeppsporträtt den svens/ca lconsten äger) - som en erinran om att pd kronans varv förberedelserna redan voro i gdng
för den stora kraftutveckling under tretungad flagg, som ett par drtionden senare i Viborgska viken, vid Hogland och
Svensksund, äntligen skulle bringa f örhdllandet till Ryssland till ett avgörande. - Sjöhistoriska museet, Stockholm .
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ryska diplomatien före att vid upprepade tillfällen opåkallat ingripa i förhandlingar, som
Sverige förde med tredje part, under förebärande att Rysslands vänskap var ett tillräckligt
stöd för Sveriges yttre politik.
Sin mest stötande form tog sig detta förmynderskap över vårt land i den ryska kejsarinnans anspråk på den nykorade svenske tronföljaren Adolf Fredrik, i vilken hon uppenbart väntat sig finna en lydig och uppmärksam befordrare av de ryska intressena i Sverige.
Så tycktes emellertid icke bli fall et. Adolf Fredrik och hans unga gemål, den vackra och begåvade Lovisa Ulrika, syster till Fredrik Il av Preussen, gingo redan från början sin egen väg
och frestades av olika anledningar att söka anknytning inom hattarnas led, från vilket håll de
bl. a. förespeglades möjligheten att vinna ökat inflytande för konungamakten. Genom påpassliga ryska observatörer informerades Elisabet om den från rysk synpunkt olämpliga hållning,
hennes skyddsling i Sverige intog, och dennes självrådiga tilltag att sluta sig till hattarna renderade honom i juli 1745 en personlig varning från den ryska kejsarinnan, vilket dock på ett
fast och värdigt sätt bemöttes av Adolf Fredrik. Tronföljarens bestämda och resoluta uppträdande på denna punkt både vid detta tillfälle och senare under riksdagen 1746-47, blev av
den allra största betydelse för hattarna i deras strävan att bygga upp en rent nationell politik
och lösgöra sig från beroendet av Ryssland. Förgäves sökte Rysslands nya sändebud i Stockholm, den taktlöse och skrupelfrie Albrekt von Korff, med förmaningar, varningar och hotelser under riksdagen skrämma tronföljaren och hattarna till underkastelse och till hänsyn för
de ryska kraven. Adolf Fredrik och hattarna förhärdade sig, och von Korffs olämpliga uppträdande firk tvårtom en rakt motsatt effekt. Det ledde i själva verket till en sådan stark
reaktion mot mössornas ofosterländska förbindelse med det ryska sändebudet, att mösspartiets
egna anhängare togo avstånd från densamma; från våren 1747 var mösspartiet strängt taget
ur räkningen i den form och gestalt, det dittills hade haft. Därmed hade också Ryssland tills
vidare frånryckts sitt säkraste stöd inom Sverige och tvangs därigenom att söka sina mot
Sverige riktade förbindelser utanför dess gränser.
Redan i juni 1746, alltså strax före den svenska riksdagens sammankomst, hade Ryssland
och Danmark helt oväntat funnit varandra och i gemensam förbittring över hattarnas politik
- Danmark på grund av de misslyckade spekulationerna i samband med tronföljarvalet och
Ryssland i förargelsen över Adolf Fredriks otacksamma hållning - ingått ett försvarsförbund
på 15 år, vars udd var direkt riktad mot Sverige och som närmast beredde marken för ett
gemensamt uppträdande mot hattarna vid den stundande riksdagen i Sverige. De onda anslagen omintetgjordes emellertid, som vi sett, genom den oväntade fasthet och beslutsamhet, varmed hattarna uppträdde, och den framgång, varmed de lyckades mobilisera en mot mössorna
och deras utländska förbindelser riktad allmän nationell opinion. Från svensk synpunkt var
vissel"ligen den rysk-danska alliansen rätt irriterande, men det visade sig dess bättre, att enigheten mellan de bägge kontrahenterna efter den misslyckade framstöten vid riksdagen 1746
icke var allt för djupgående. För den närmaste framtiden utgjorde från danskt håll den ännu
olösta holstein-gottorpska frågan - både den svenske och den ryske tronföljaren tillhörde det
hertigliga holsteinska huset, och den ryske tronföljaren var närmaste arvtagare till dess landområde - ett irritationsmoment gent emot Ryssland, som Danmark hade svårt att bortse från
och vars uteblivna avlägsnande på det hela taget ställde den danska regeringen tämligen kallsinnig gent emot ryska anfallsprojekt mot Sverige. Även andra omständigheter medverkade
härtill, dels dess närmande till Frankrike, vilket ledde till ett danskt-franskt fördrag år 1749,
dels en allmänt försonligare hållning gent emot Sverige, manifesterat genom det svensk-dan23.

Sv. I"'. H. Il
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Konung Adolf Fredrik och hans gemål, den preussiske kungens syster Lovisa Ulrika; den senare själen i den
hopplösa kamp för stärkandet av kungamakten, som drog så många förödmjukelser över dem bägge och gjorde
henne till en ensam, bitter och förgrämd lwinna, medan hennes från härsklystnad och alla högre ambitioner ganska
frie gemål vid sin ryktbara svarvs/al sökte rekreation och lugn undan de slitningar och intriger, i vilka hans maktl<isa majestät trivdes så illa. - Oljemålningar av L. Pasch d. ä. (till vänster; privat ägo, Tosterup) och av A.
Pesne (Gripslwlm).

ska fördraget 1750 och genom · avtalet följande år om ett framtida äktenskap mellan den unge
prins Gustav (III) och den danska prinsessan Sofia Magdalena.
Under intrycken av den danska regeringens begynnande tvehågsenhet minskades också
faran för Sverige av de ovannämnda ryska anfallsprojekten, som under hösten 1749 antogo
en mycket hotande karaktär. Under föregivande av rykten, att Sverige vid det kommande
tronskiftet - Fredrik 1:s hälsa hade genom upprepade slaganfall våren 1748 varit så klen,
att man när som helst väntade hans bortgång - hade för avsikt att ändra 1720 års regeringsform till förmån för konungamakten, hotade nämligen Ryssland att låta trupper rycka
in över gränsen till Finland och besätta detta, tills det fått säkerhet, att inga anslag vore i
görningen mot 1720 års statsskick och att Sverige erkände Rysslands rätt att vaka över detta
enligt 7 :e artikeln i Nystadsfreden. Detta övermodiga och sällsynt utmanande språk från rysk
sida betecknar i själva verket höjdpunkten av Rysslands kränkande behandling av vårt land
under frihetstiden. På sin framställning fick det emellertid ett värdigt svar från svenskt håll,
det enda svar, som under dylika förhållanden kunde ges, nämligen att Sverige, därest ryska
trupper utan den svenska regeringens speciella anhållan överskredo gränsen, måste betrakta
detta som ett fredsbrott och ämnade värja sig med alla till buds stående medel. Den svenska
regeringens fasta hållning jämte tillstötande komplikationer av olika slag för Ryssland minskade undan för undan faran för Sverige och ovädersmolnen drogo lyckligtvis förbi.
För första gången efter kriget 17 41-43 kunde Sverige andas ut efter de upprepade ryska
gastkramningarna under 1700-talet. Ryssland fick annat att tänka på, och den överhängande
faran från detta håll syntes för tillfället vara avlägsnad. Det blev heller icke Ryssland, som
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Kejsarinnan Elisabet av Ryssland, Peter den stores dotter oclt - senare - arvtagare även i sin politik mot vårt
land - men i sjuåriga kriget kämpande på samma sida som Sverige mol Preussen. Samtida kopparslicl,:. Fredrik Il av Preussen (till höger), seklets segerrikaste fältherre, som efter svåra motgångar under sjuåriga kriget
slutligen hemförde segern och skänkte sitt land stormaktsställning. Oljemålning av A. Pesne. Gripsholm.

under det följande decenniet fångade den svenska utrikespolitikens uppmärksamhet. De nya
orosmolnen kommo söderifrån och nådde vårt land helt och hållet genom Sveriges eget förvållande.
DET POMMERSKA KRIGET 1757- 62.
Det kan icke förnekas, att det över hattarnas yttre politik låg något äventyrligt och hasarderande, en alltför stor benägenhet att räkna med gynnsamma konjunkturer och lättfångna
vinster, som gjorde de för besluten ansvariga mer eller mindre blinda och lomhörda för riskerna
i de företag, i vilka de gåvo sig in. Till en del sammanhängde detta säkerligen med den europeiska politikens allmänna hållning vid denna tid, med den kortsynta och trolösa statskonst,
som under 1700-talet satte sin prägel på stormaktspolitiken och som plägar sammanfattas
under begreppet kabinettspolitik. I varje fall är det uppenbart, att hattarna i fråga om sin yttre
politik icke kunde förmå sig att avstå från de lockelser och faror, som voro förknippade med
ett aktivt deltagande i den europeiska storpolitiken~ och detta trots att Sverige varken ekonomiskt eller militärt hade några utsikter till framgång genom att blanda sig in i det politiska
vågspelet. Med denna inställning var det egentligen ganska naturligt, att hattarna intresserat
följde det politiska oväder, som framemot mitten av 1750-talet drog ihop sig mot Fredrik 11:s
Preussen och som hösten 1756 utlöste sig i ett allmänt europeiskt krig, det s. k. sjuåriga kriget.
Här erbjöd sig åter ett tillfälle för hattarna att gripa till svärdet under förhoppningen att
hemföra stora vinster utan några däremot svarande uppoffringar, ja utan att ens de nödvändiga militära förutsättningarna funnos för handen. Med största uppmärksamhet följde man i
Sverige händelsernas utveckling, och den vid krigsutbrottet (augusti 1756) i Stockholm samlade
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riksdagen -

det var 1755- 56 års riksdag, som strax därefter upplöstes -

gav genom sekreta

utskottet rådet i uppdrag »att lämpa utvägarna därhän, att rikets anseendes förkovran och
om möjligt vore tillväxt därigenom kunde erhållas >. Den hade samtidigt understrukit syftningen
härmed genom att till Kungl. Maj:ts förfogande ställa kredit hos riksbanken till ett belopp av
3 millioner dlr smt i och för rustningsändamål.
Fredrik II :s förhoppning att genom ett plötsligt infall i Sachsen spränga den väldiga liga,
som var under bildande mot Preussen, misslyckades och i stället svetsade han härigenom motståndarna fastare samman. Redan före midsommar 1757 stodo Österrikes, det tyska rikets,
Rysslands och Frankrikes härar under vapen, och utgången av den väldiga kampen kunde
mänskligt att döma icke bli mer än en: Preussens fullständiga krossande. Inför dylika utsikter kunde det svenska rådet, som av riksdagen erhållit så vittgående fullmakter, icke förhålla sig stilla och låta Sverige förbli neutralt, trots att det icke kunde uppleta några andra.
skäl för ett ingripande i kriget än att Sverige borde vara med vid den kommande fredsupp görelsen. De beräknade konjunkturerna voro för lockande, Sveriges nära samgående med
Frankrike ansågs helt enkelt fordra en uppslutning på dess sida, konflikterna med konungen
och speciellt drottning Lovisa Ulrika syster till Preussens konung frestade till alt
ytterligare förödmjuka dessa, och så blev det för rådet en nära nog självklar sak, att Sverige
måste vara med och dela rovet, då Preussens ödestimma slog. Det definitiva beslutet fattades
först i september 1757 genom en konvention med de allierade, som förpliktigade Sverige att
mot betydande subsidier deltaga i kriget på de allierades sida med en fältarme på 20,000 man.
Redan innan denna konvention hade undertecknats, hade rådet i juni beslutat att till Pommern överföra en arme på 17,000 man, som tillsammans med den stralsundska garnisonen
ungefär motsvarade den truppkontingent, som enligt konventionen skulle utgöra Sveriges insats
i kriget. Det pommerska kriget förbättrade knappast den genom det ryska kriget skamfilade
svenska krigaräran. Under ett fälttåg, som varade på dagen fyra år och åtta månader, lyckades
den svenska armen - bortsett från en del smärre, enstaka diversioner, varunder visserligen
vackra prov på tapperhet och god krigaranda ådagalades - icke vinna någon avgörande framgång eller ens allvarligt oroa den på ·all~ fronter hårt pressade motståndaren. Rättvisligen
måste dock erkännas, att den väsentliga skulden härtill mindre låg hos armen själv och dess
ledning - armens moral var sålunda under det pommerska kriget avsevärt bättre än under
det tidigare ryska - än i de allmänna förutsättningar, varur delta krig hade framgått. Den
svenska regeringens avsikt med kriget hade som vi funnit aldrig varit alt prestera något verkligt aktivt ingripande i krigshändelserna utan endast att så pass nödtorftigt fullgöra sina fördragsenliga förpliktelser mot de allierade, att Sverige skulle få vara med och dela rovet vid
den kommande fredsuppgörelsen. Med denna utgångspunkt är det förklarligt , att rådet noga
vakade över att den ekonomiska bördan av kriget måste hållas inom så snäva gränser som
möjligt, vilket givetvis i hög grad ogynnsamt återverkade på de militära operationerna . Än
ofördelaktigare måste det inverka på krigföringen i det hela, att den militära ledningen, sedan
den vid upprepade tillfällen fått besk kritik från regeringen i hemlandet för sina operationer,
till slut icke vågade taga några risker utan nödgades inför varje betydelsefullare avgörande
först inhämta rådets och efter 1760, då riksdagen sammanträtt, sekreta utskottets mening, med
risk att den annars blev desavouerad av statsmakterna. Det är också denna sistnämnda omständighet, som mössan Anders Nordencrantz åsyftar, då han i en av sina mot hattväldet starkt
polemiska skrifter uttalar den tanken, att offensiv krigföring över huvud taget är oförenlig
med ett starkt utvecklat partivälde.
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Ingen au c/c suensk-prcussiska krigshänc/clserna under cle f!Jrn clr, Suerige deltog i sjuclriga kriget, uar uu stiil're
om/nitning. Suensk" nrtillcriets eröuring (und er Jl uguslin Ehrensuärd) au skunsen Peenem,incle pd Usec/om i september 1757 uar en a/fär pd knappa tio dagar (oucm ; samtida kopparstick; Kungliga biblioteket). - Ndgru spår i
uärlclshislorien salte ej heller de små • atluquer lil siös• , som förekommo (men au ui/ka likuäl den encr, striden
i Frisches Hu/I 1759 (jfr nedan sid. 290 och 291), gau elen unga suenska galär//ollan tillfälle uisu sin duglighet).
Ett pur smdstricler - uic/ Anklams Fehr pd senhösten 1758 - illustreras här mecl akuareller au den i trä/fningurnu deltagcmde sjöo/ficeren G. H . Barfot i en skissbok, tillhöriy Södermcmlcmds reyemcnles olficerskdrs bibliotek
i Strängnäs.
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DET RYSK-DANSKA FÖRBUNDET FÖRNYAS.

Det pommerska kriget gav icke, såsom hattarna hade hoppats, någon utdelning i landförvärv och ökat internationellt anseende utan ledde i stället till en ekonomisk kris för Sverige
och till allvarliga politiska konsekvenser för hattarna själva. För att vinna fred och komma
ifrån kriget utan alltför svåra efterräkningar hade hattarna måst söka kontakt med hovet och
särskilt drottning Lovisa Ulrika, genom vars förmedling fredsunderhandlingarna med Preussen
lämpligen borde upptagas. Det kunde emellertid icke undgås, att regeringens närniande till
hovet i denna avsikt redan i och för sig måste betyda ett stärkande av kungaparets ställning.
Denna omständighet betraktades emellertid med den största misstro både i Ryssland, där
Katarina II upptagit den ryska politikens agressiva traditioner från tsar Peters och Elisabets
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dagar, och i Danmark, som bakom varje maktökning för det holsteinska huset vädrade faror
för sina holstein-gottorpska besittningar. Från det holsteinska huset i Ryssland hade denna
fara numera starkt minskat, sedan Peter III -

Karl XII :s systersonson och närmaste arvtagare

till det hertigliga Holstein - hade avlidit och närmaste arvsrätten övergått till dennes minderårige son Paul.
De motsättningar mellan Danmark och Ryssland, som tidigare stått hindrande i vägen för
en intimare samverkan mellan de bägge länderna, kunde därför nu snabbt avlägsnas, dels under
påverkan av de bägge ländernas gemensamma intressen gentemot Sverige, dels därigenom att
en lösning av den holstein-gottorpska frågan till Danmarks favör tycktes ligga inom räckhåll.
I mars 1765 bar det närmande mellan Ryssland och Danmark, som inletts efter det pommerska
krigets slut, sin första frukt i ett fördrag, som förband dem till gemensamt uppträdande i
Sverige i syfte att med alla medel vaka över den svenska regeringsformens orubbliga bestånd.
Sedan därefter den holstein-gottorpska frågan tycktes vara definitivt bragt ur världen genom
»bytes traktaten» av år 1767, blev förbundet mellan Ryssland och Danmark än fastare och fick

genom den s. k. decembertraktaten 1769 för långa tider framåt sin definitiva utformning. I
denna förklarade de fördragsslutande parterna med syftning på Sverige, , att omstörtandet av
1720 års grundlag i dess helhet eller till och med i en enda av dess delar, försåvitt förändringen
i denna del åsyftade att inskränka ständernas makt och utvidga konungamaktens rättigheter,
skulle av de två kronorna betraktas som ett angrepp från Sveriges sida , , och i en hemlig
artikel till fördraget garanterade den ryska kejsarinnan Danmark alla erövringar av svenskt
land, som kunde göras från norska sidan, och lovade att icke nedlägga vapnen, förrän Danmark erhållit lämplig förstoring genom nämnda erövringar.
Detta dansk-ryska fördrag innebar i verkligheten, att en ytterst allvarlig fara hotade vårt
land, därest minsta ansats gjordes att bota revorna i vårt statsskick och om något försök skedde
att få slut på de anarkiska tendenser, som framträtt under de vålds~mma partistriderna mol
frihetstidens slut. Det var så mycket farligare , som det till yttermera visso stöddes av ett motsvarande fördrag mellan Ryssland och Preussen, ingånget i oktober samma år, och Ryssland
inom vårt eget land funnit ett starkt stöd hos de yngre mössorna, som beredvilligt gingo ryssarnas ärenden och som strängt taget betraktade det ryska sändebudet i Stockholm såsom sin
verklige chef.

Vid riksdagen 1771-72 framlade de då härskande mössorna till och med ett

förslag om förnyande av det tidigare förbundet mellan Sverige och Ryssland i en form, som
fördragsenligt skulle ha givit Ryssland ett övermäktigt inflytande över våra inre angelägen heter, bl. a. genom att formligen garantera dess rätt att vaka över 1720 års regeringsform. Det
är symptomatiskt, att dessa planer behandlades i den svenska riksdagen vid samma tidpunkt,
som Ryssland, Österrike och Preussen undertecknade traktaten om Polens första delning. Då
voro emellertid redan krafter i rörelse inom Sverige i syfte att spränga de hotande fjättrarna.
Det skedde genom Gustav III :s statsvälvning den 19 augusti 1772.
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SICEPPSBYGGNAD OCH SJÖICRIGSMATERIEL
UNDER FRIHETSTIDEN

FLOTTAN UNDER ULRH{A ELEONORAS OCH FREDRIK I:s REGERING.

0

Ar

1720 bestod vår flotta av 19 någorlunda användbara skepp, 21 fregatter, brigantiner, prå-

1"1.._ mar

m. m. med tillsammans 1,728 kanoner samt 11 galärer med en besättningsstyrka av

i runt tal 10,900 respektive 1,540 man. Men redan följande år hade ett linjeskepp försvunnit.
Denna flotta kallade amiralitetskollegium , mäkta svag och liten >. Av linjeskeppen, flottans
kärna, var intet under 15 år, de flesta voro 20 år gamla och därutöver, ett t. o. m. 40 år. Ett
par hade förvandlats till krutskepp. Enligt ett kommittebetänkande från 1722 beskrives flottans tillstånd sålunda: , styrkan utgöres av 21 linjeskepp, 3 fregatter, 4 skottpråmar och 14 galärer, men vad deras beskaffenhet vidkommer, så är den sådan, att de mest alla behöva dels
slörre, dels mindre reparationer och lära inom få år somliga av dessa bliva irreparabla>, Nästan intet skepp hade lämplig tackling, en del skepp saknade master.
Man diskuterade hit och dit om lämpligaste skeppscerter och fann, att de förnämligaste voro
70- och 60-kanonskepp. Slutförslaget blev, att vår flotta - för att , egalera, den ryska flottan
- borde bestå av 4 skepp om 80 (amiralsskepp), 12 stycken om 60 samt 10 stycken av vardera slaget om 70 och 50 kanoner. Härförutom borde byggas 10 fregatter, 10 bombkitsar och
10 brännare. Härtill kom dock skärgårdsflottan med bl. a. 70 galärer. Denna plan, som borde
vara färdig inom tio år, fordrade en nybyggnad av 15 skepp, 7 fregatter, 8 skottpråmar samt
56 galärer.
Varifrån man skulle få medel till att förverkliga denna för nutida svenskar säkerligen fantastiska plan, visste man väl ej så noga, men man satte likväl frejdigt i gång med två 50-kanonskepp, två fregatter och några galärer. Ungefär samtidigt anhöll amiralitetskollegium hos
Kungl. Maj:t om att få lägga på grunt vatten icke mindre än sex linjeskepp på en gång, nämligen Smdland, Karlskrona, W enden, Livland, Estland och Gotland, enär de voro i fara att
sjunka, där de Iågo i laget. Kungl. Maj :t förklarade sig vara överraskad, att så många skepp
hade samtidigt , så avtagit, trots de stora penningesummor, som dessa ttren amiralitetet blivit
tillslagne, , och befallde besiktning. I denna bedrövliga situation kom emellertid räddningen
om än endast för någon tid. Genom fördrag 1727 med Frankrike och England förband sig den
senare makten att årligen i tre år erlägga i subsidier ~ 100,000.
-

Skepp sattes på stapeln dels på Karlskrona varv - ett skepp om 70 och ett om 60 kanoner
dels på kronovarvet i Stockholm - ett också om 70 kanoner - samt på därvarande stads-
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varv ett 70- och två 60-kanonskepp med varvets arrendator Hans Lenman såsom entreprenör.
Med honom kontrakterade skepp skulle vara klara att sjösättas före 1730 års utgång. Vilka
skepp som byggdes med subsidiemedel kan icke bestämt uppges, enär några byggdes för svenska
pengar, men de närmaste tre-fyra åren byggdes och sjösattes för subsidiemedel fem stycken,
tre skepp och två fregatter. Skeppet Friheten (66}, sjösatt i Karlskrona först 1i30 och byggt
av 'William Smith, sades vara av •god struktur för seglation och skickar sig väl i sjön». Det
gjorde sin första resa 1737. Samma år 1730 sjösattes 40-kanonfregatten Freden, också byggd
av Smith och följd året därpå av den lika stora fregatten Drottningholm. Denna byggdes dock
i Stockholm av Karl Falck. Han byggde också det 1731 sjösatta skeppet Hessen-l(assel (60).
Om skeppet Enigheten (70), satt på stapeln 1727, men sjösatt först 1732, helt eller delvis byggdes för subsidiemedel är icke bekant. Byggmästare var Charles Sheldon.
De utländska underhållspenningarna togo emellertid ett brått slut redan 1730 (1729?}, och
skeppsbyggeriet inskriinktes under de följande tio åren mest till Hittare, mindre stridsvfirdiga
fartyg, transport- och andra liknande fartyg. Trots gjorda nybyggnader råknade vår flotta 1733
blott 23 skepp samt 15 fregatter och brigantiner med 1,990 kanoner och 11,120 mans besättning
jiimte 23 galärer med c:a 5,400 man. Rent tekniskt var dessutom denna flotta en sorglig
blandning av olika dimensionerade skeppsskrov och med nästan lika brokig bestyck11ing, ty
trots alla försök från Kungl. Maj :t ned till byggmästarna lade amiralitetskollegium i praktiken
aldrig någon särskild vikt vid likformighet inom de skilda skeppsklasserna. Likväl hade kollegium 1728, då fråga var om att bygga tre skepp ,efter de förra bästa dimensionerna», sagt
sig veta, att »slika dimensioner icke alltid varit lika, utan för lika certer det ena varit några
fot längre, bredare och mera djupgående än det andra ». Man skulle tro, att denna självbekiinnelse skulle leda till ett bättre sakernas tillstånd, men så blev ej fallet.
Fartygsanskaffningen från 1735 till de 4-5 sista åren av Fredrik I:s regering blev, som an tytts, ringa vad stora fartyg angår, medan små fartyg däremot byggdes i stor omfattning. Sålunda
var enbart i Stockholm 1736 en del pråmar och bombkitsar under byggnad jämte sju dubbla
eschalouper samt ;sju galärer. Av större sjösatta fartyg, tre till antalet, må nämnas skeppet
Finland (64), byggt av Falck på entreprenad av Lenman, och sjösatt 1735. Underkastat en
svår reparation 1 i77, gick detta skepp förlorat vid utbrytningen från Viborg "1790.
På 1740-talet inträdde ett flitigare byggande. Sålunda sattes på stapeln skeppen (Prins?)
Adolf Fredrik (62 ) och Drottning Lovisa Ulrika (74), båda byggda i Stockholm, det förra på
Djurgårdsvarvet och det senare på kronovarvet. De sjösattes 1744 respektive 1745.
Under krigsåren 1741-43 hade man upptäckt allehanda brister i såväl örlogs- som galärflottans materiel. Detta gjorde nästan slut på allt byggande. Det tillsattes nämligen en deputation 1746 av »vissa vittra och erfarna män » för att utarbeta bl. a. ett direktionsreglemente
för vissa certer skepp. Reglementet gick ut på att fartygen skulle vara »bekväma för inloppen

i grunda hamnar samt till betäckande av landstigningar men förnämligast att förebygga de
olägenheter, som i en sjöaktion härröra av en oformlig blandning av olika skepp, samt således bringa det gamla konstruktionssystemet till någon mera likhet efter nya dimensioner,, varPLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Ekipagemästaren Tomas Rajalin föreslog i amiralitetskollegium den 12 oktober 1732, all Gilbert Sheldon skulle inkomma med en , examensrilning• till ett skepp om 50 kanoner samt förklara
den. Av allt all döma utgöres delta examensprov av den större av de bägge här avbildade ritningarna. Även den
andra, 1754 daterade ritningen - till en fregatt om 34 kanoner - är signerad Gilbert Sheldon. Ritningen, som
godkändes cw amiralitetskollegium samma clr, följdes vid byggandet av 30-kanonfregallen Svarta Orn, som sjösattes i Karlskrona 1i55. De små portarna mellan de store, äro roddportar, som komma till användning vid .~tiltje.
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»Ritning af Ett 50 Canoners skiepp», daterad den
20 november 17 32.

»Ritning pd en Fregatt om
34 Canoner med ett Däck»,
daterad den 5 april 1754.
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Ritningar av Gilbert Sheldon. Sjöhistoriska museet,
Stockholm.
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Denna 1728 daterade ritning visar 60-kanonskeppet Bremen, som byggdes av Charles Sheldon och sjösattes i Karlskrona 1705. Enär delta skepp skulle utgöra modell vid fortsatt skeppsbyggnad, ger ritningen ett ndgorlunda begrepp om utseendet av de skepp, som tillkommo under Karl X/1:s regering. Bremen är del näst äldsta svenska
skepp, av vilket en ritning är bevarad; blott Nordstjärnan, vars originalritning faksimilerals i materie/skildringen
för föregdende period (pi. vid sid. 94), är äldre. De fdtaliga och tillika torftiga farlygsritningar, som bevarats
frdn 1600-talet, hänföra sig i intet fall till ndgot med visshet känt skepp. - Sjöhistoriska museet, Stockholm .
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Ritningen till tlella skepp, närmast en tvådächfregatt - om 40 kanoner - •tir approberat och vijd aflöpnn<let of
stapclen kallat Giötlteborg 1728• . - Sj<ihi.~tori.~ka mu.~eel, Stockholm.

jämte tabeller visade, , hurusom, när så omtränger, det ena skeppet kunde bruka det andras
tillhörigheter av master, rundhult, tackling, segel, ankar och tåg m. m. ,
Det första fartyget, som sjösattes efter det nya systemet, var skeppet Sparre (54) - egentligen en två däcks fregatt - som gick i sjön 17 4 7, konstruerat av Gilbert Sheldon, 17 49 följt av
de lika stora skeppen Söclermanland och Uppland, konstruerade av Harald Sahlberg, båda enligt fransk metod, medan Sheldon följt gällande reglementen. Dessa fartyg blevo de sista under
Fredrik I :s tid.
Vid 1751 års riksdag uppgavs det, alt flottan bestod av fem skepp om 70, 13 om 60 och
fyra om 50 kanoner i fullt tjänstedugligt tillstånd. Med anledning av detta yttrade 1753 års
defensionsdeputation, att flottan sedan 1720 icke hade varit i bättre stånd, eftersom endast 20
skepp då kunde göra tjänst. Det är hattpartiet, som står för denna blomstermålning. Man för24.

Sv. F. Il. Il
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ordnade nu, att flottan skulle bestå av icke mindre än 30 linjeskepp, 14 fregatter och 80 galärer, men blott för att fyra år senare öka linjeskeppen till det otroliga antalet av 40 jämte
, motsvarande antal fregatter».

FLOTT AN UNDER KONUNG ADOLF FREDRIK.
Tidigare överläggningar om flottans tekniska förnyelse hade bara slutat i stridigheter. Dessa
förvandlades emellertid - man kan icke bättre säga - till gräl, som fortsatte under konungens
hela regeringstid. Centrum för dessa gräl voro de s. k. certdeputationerna. Kunde man någon
gång enas, så fingo visserligen några fartyg byggas, men endast på prov. Därmed börjades det
1756, då det beslöts att bygga fyra skepp - de första under Adolf Fredriks regering. De blevo
två 70-kanonskepp, Prins Gustav och Drottning Sofia Magdalena, samt två om 60 kanoner,
Prins Karl och Prinsessan Sofia Albertina, alla byggda i Karlskrona av Sheldon. Prins Gustav
och Prins Karl sjösattes samma dag i november 17 58, medan , Drottningen», satt på stapeln
1759, och »Prinsessan» 1760, gingo i sjön, den senare 1763 men den förra först 1774 efter att
ha stått färdig i skrovet i många år under skjulet på Lindholmen.
Alla skeppen blevo goda, men skeppsbyggnadstekniskt mest berömda äro Prins Gustav och
»Drottningem. I vår sjölitteratur är emellertid det förstnämnda i sådant avseende okänt, medan det senare är så mycket mera omtalat, ehuru i syrliga tonfall. »Drottningen» provseglades
nämligen en gång med skeppsbyggmästaren F. H. af Chapmans 1775 sjösatta skepp Konung Adolf
Fredrik, och visade sig bättre än detta. Vi återkomma till detta senare. Denna kvartett av
skepp gick ett oblitt öde till mötes. Tre av dem erövrades nämligen av ryssarna, Prins Gustav efter
en förtvivlad strid med två ryska linjeskepp utanför Hogl:md 1788, där »Drottningen» också togs
1790, medan Prins Karl något tidigare samma år gick förlorad vid Reva!. Prinsessan Sofia
Albertina synes ha varit ett särskilt väl inrett skepp, eftersom det emellanåt användes för
kungliga personers färder. Sålunda överfördes 1770 från Perd till Karlskrona prins Heinrich
av Preussen och 1774 hertig Karls blivande gemål prinsessan Hedvig Elisabet Charlotta. Sju
år senare kämpade skeppet under storm sin dödskamp på de förrädiska holländska bankarna.
Statt på en konvojresa 1781 råkade det in bland dessa utanför fyren Helderen, vars sken
troddes vara en skeppslanterna, stötte på och bröts st\ småningom sönder, varvid av besättningen på 450 man 419 omkommo, diiribland alla officerare och underofficerare utom
en Iärstyrman.
Med skeppsanskaffningen gick det trögt. Riksdagspartierna voro för upptagna av de inre stridigheterna. Vid 1769 års riksdag framhöll emellertid Kungl. Maj :t flera gånger, att flottan måste
förstärkas med nya skepp, alt mera visshet och stadga måste sökas för nybyggnaderna samt
att skeppsritningars uppgörande och deras prövande måste ske ,utan att lägga band på skeppsbyggnadsvetenskapen,, detta senare en vink åt amiralitetskollegium. Flottans tillstånd var nu
allvarligt försämrat. Vi erinra om flottans lovordande vid 1751 års riksdag. Redan vid 1760

PLANSCH ;{ MOTSTÅENDE SID1I. Detta skepp uppgives vara 70-kanonskeppet Göta Lejon, ehuru monogrammet
, F. R. S. • , i modellens spegel skulle kunna tydct pd all det i stället kan röra sig om skeppet Freclericus Rex men kanonportarnas antal stämmer överem blott med Göta Lejons; kartuschen med initialerna är också möjligen
elitsatt i senare tid. Göta Lejon konstruerades rw Gilbert Sheldon och sjösattes i Karlskrona 1746. Bland cle /d
e.rpcditioner, skeppet cleltog uti, m<I nämnas 1790 års sjötdg mot Ryssland, eld clet var med vid fiollans utbrytning
ur Viborgska viken elen 3 juli; clet slopades 1817. Modellens tackling är inte .rnmticla; .~/;rovets baborclssicla iir
uppskuren och visar en rml konstruktiva detaljer och en del cw inredningen .
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Dennn den 8 maj 1747 daterade Gilbert Shcldons • Rittning till ett öhrlougs skiepp af 50 canoner med 2:nc dcck,
back, skants och hylla• godkändes först 17118, men kan likväl betraktas som gcillunde skeppet Sparre, som 1_754
provseglmle m ed del cw Harald Solllberg konslruernde Uppland. Av de bägge skeppens spantrutor frnmsldr skiljaktighcten mellan de bägge tävlande byggmästnrnas byggnadsmcmer, Sheldons eget och Sohlbergs franskn med
bland annat sknrpare undervattenskropp (jämför ritningen nedan d sid. 191). - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

års riksdag hette det däremot, att icke
mindre än 17 linjeskepp voro så dåliga,
att , de inom viss tid syntes gå förlo rade », och efter ytterligare fem år ansågs
icke flera än 11 skepp vara tjänstedugliga, men även de , gamla och illa konstruerade , . Med detta förfall för ögonen
stannade man i alla fall vid det beslutet,
att flottan skulle bestå av 40 linjeskepp.
De sålunda åsyftade 40 skeppen skulle
man naturligtvis aldrig ens tillnärmelsevis erhålla med den inställning de penningbeviljande myndigheterna hade. Vid
riksdagen 1769 - hattarna kunde nu
göra upp räkningen med sina inhemska
partimotståndare uppgavs det, att
kostnaden för flottan sedan 1756 hade
stigit till över 86 tunnor guld (8,600,000
daler) utom den ordinarie staten, och att
när man avdrag kostnaden för nybyggnader, återstod omkring 68 tunnor, som
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Denna Gilbert Slicldons ritning visar 0-spanlen au de bägge 70kanonskeppen Enigheten, byggt 1732 (till höger), och Göta Lejon,
byggt 1746. l\fan lägger märke till det olika djupgdendet, bukten
pd sidor och balkar oc/t dimensioner på virket. Ritningen är
sannolikt tillkommen med anledning uv 1767 ändrad •mätareordning •, cl. u. s. reglemente för virkesdimcnsionering.

å tgå tt till underhållet, och för dessa pengar ägde vi icke flera än åtta skepp, , som kunde
räknas till en flotta , . (Jfr bilaga 2. ) Nu minskade riksdagen också flottans storlek till 21 skepp
samt 6 svåra och 2 lätta fregatter. De voro lätt anskaffade. Året därefter skrev nämligen sekreta
utskottet efter att ha avlyssnat den »allmänna meningen , , att det hos oss som hos grannarna
gällde att , mest göra avseende på antalet skrov>. De gamla skeppen, 9 till antalet, borde alltså
hållas , för syns skull flytande, att de tillika med de 12 goda utgöra en flotta av 21 skepp ».
30 år tidigare hade den >allmänna meningen > dock varit, att vår flotta skulle kunna »egalera ,
den ryska.
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Akterskeppet av modellen till clel förmoc/mle linje-(iO-lwnon)skeppel Göta Lejon (j/1' planschfexlen sid. 186) visar en mycket instruktiv närbild av inomborclsverket i
ett örlogsskepp fran seklets mitt. Här ses skansen och akter därom hyttan, frdn vilken upphöjda plats chefen kunde kasta en granskande blick över däcket under sina
fötter. Miclskepps i däck löper en rad mecl trall täckta luckor, avsedda för nedsättande av trappor eller lcjdare till batteridäck och för luflvä:rling. Akter om kryssmasten ser man ratten, där rorgängarna stodo nästan alltför väl inbyggda för alt kunna styra skeppet pd ett tillfredsställande sätt. Pci sidan längst c1klerut märkes
galleriet, numera nästan blott en prydnad, seclcm del förlorat sin ursprungliga egenskap som uppställningsplats för artilleripjäser till avvärjande av änlringsförsök.

Delta är förskeppet till samma modell som d föregdende bild. Här ser man backen, dit en trappa leder (utan
den!). Nere pd däck märkes övre spelet med sina spakar och i däcket pallar av trä. Delta spel brukades vid
till spels nere pd batteriet, där en liknande spe/docka med gemensam axel befann sig. Längst till vänster ses
sig uti, när man gick ombord eller lämnade skeppet. Däckskananernas porlar

ledstänger tog sig dock knappast ndgon i sjögdng uppför
förhalningar o. dyl. Ankarkabeln lades vid ankar/ältning
ell stycke av fallrepet med steg av trä oclt rep all lid/la
äro av vertikal halvporlstyp.

I spegeln pd samma modell som d föregdende bilder ses bl. a. den öppna, inbyggda altanen, dit chefen i lugn och
ro kunde dra sig tillbaka. Längre ner ser man fönstren till stora kajutan, platsen för bl. a. officerarnas gemensamma mältidu, samkväm o. dyl. Vad den dekorativa utsmyckningen beträffar, sd har den blivit dtskilligt enklare än elen var 150 dr tidigare eller blev under liden närmast därefter. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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Ritning till en 24-kanonfregatt 1731:3, måhända den sista ritning, Charles Sheldon signerat. Man ser hans med darrande hand skrivna namnteckning jämte sonen Gilberts. Att säkert identifiera, vilket f arlyg del är f rdga om, låter
sig inte göra, men sannolikt är del fregatten Kastar, sjösatt i Karlskrona 1739, oftast dock kallad brigantin. Den
är crvsedd för 18 st. 8-pundiga och 6 si. 4-pundiga kanoner, •men kan i ndgra dhr sd länge den är ny föra
12-pundingar> . Ritningen är approberad Stockholm i Rådkammaren den 5 september 1738 och undertecknad
rrv Ulrika Eleonora under • Hans Kanyl. Maj:ls Wdr högtälskelige gemåls och herres opas.~lighel> . Samtliga
portar torrle icke vrrrrr avseclclrr f 1ir krmoner; på många fartyg fanns också rodel- och vric/erväxlingsportar etc.
Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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Denna ritning av Harald Sohlberg 1747 till 50-kanonskeppet Uppland (som sjösattes 1749 i Stockholm, efter en
svdr reparation 1i76- 77 höggs ner till en fregatt om 40 kanoner och vid flottans ryktbara utbrytning ur Viborgska viken stötte pd grund och gick för/oral) är intressant bl. a. därför, all den visar det franska maneret, som
Sahlberg icke utan skäl förälskat sig uti. Om detta maner passade vdra farvatten och vdra hamnar 1.-an emellertid diskutera,; - liksom man gjorde eld. Jämför Sheldons ritning pd sid. 184, som visar hans (= det svenska,
,w amirrrliletskollegi11m fastställdu) maneret/ - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Flottplanen av 1769, måttfull som den var, om också en smula i underkant, borde emellertid lätt ha kunnat genomföras, även om nya skepp måst byggas, därest icke typfrågan lagt
hinder i vägen. Sedan 1764 hade nämligen certdeputationen arbetat för fastställande av typer
or.h deras byggnadssätt m. m., men skildringen av dessa skepp hör till en senare tid.
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NYA METODER INFÖRAS.

Efter allt krångel med Drottning Ulrika Eleonoras byggande skulle man vänta sig, alt vid
kommande nybyggen åtminstone dess proportioner skulle följas , men detta blev icke fallet. När
Sheldon (1723) befalldes göra en ritning till ett skepp, så stannade det vid 165 fot lå ngt, 44
fot brett och 19 fot djupgående, medan Drottning Ulrika Eleonora var 169 fot långt, 46 fot
brett och 20 fot djupgående. Något skepp efter förutnämnda Sheldons bestick synes emellertid
icke hava byggts, utan i stället upptogs tiden de följande å ren med att uppgöra förslag i massa
av tillsatta deputationer, byggmästare m . fl.
Här några av förslagen.

Må tten äro i fot.

I

Mästerknekl K. .J. Falck
Sheldon ... ... ....... ..
Kollegium
Deputation

. ....... .... .
... ... ... ...

Längd
(1727)
(1728)
( , )
( , )

I

172
175
175
170

Längd

Mästerknekt K. J . Falck
Sheldon .... .. .. . . . ... .
Kollegium . ..... ...... .
Deputation ... .. ... ....

(1727)
(1728)
( , )
( , )

--

Bredd

Längd

I

138
140
140
138

I

;=[

00 kan.

Bredd

166
165
165
165

45 ¼
45
45
44

50k.,,

Fregatter
Förslagsställare

I

70 kan.

80 kan.

Skepp
Förslagsställare

44
44

Längd

44

42

37
36
38
36

130
126
130
126

I

Bredd

152
153
153
1;;0

1/ 3

40 kan.

Bredd

I

Längd

40 ½
41 ½
41 ½
39
30 kan.

Bredd

Längd

35
33
35 ½
34

120
115

I

I

Bredd
33
30

-

-

Emellertid kom man ingen vart, utom det att Sheldon fick lov att på prov bygga ett 70och ett 60-kanonskepp efter sina och Falcks ritningar, d. v. s. efter bestick från 1705, ökade
i bredden med c:a 1 ¼ fot. Det enda men också högst betydelsefulla varom man kom överens
var, alt kanonportarna skulle höjas i skeppen till 5 ½ fot över vattenlinjen.
Så stod man på samma fläck, medan flottan alltmera började likna en modellkammare i
jättemått, visande prov på alla sorters manerer, dimensioner och proportioner. När det svenskryska kriget 1741 utbröt, fingo kommissioner, deputatiQner och riksens ständer elt nytt tillfälle
att erfara, huruledes deras evinnerliga oenighet bragt flottan i ett nästan hopplöst tekniskt tillstånd. För att åstadkomma en standardisering, som man nu i minst 70 år hade kivats om, tillsattes en deputation 1746. Byggmästaren Gilbert Sheldon, som uppgjorde reglementsförslaget,
återger detta sålunda:
Mått taget

I

Längd över stäv ...
Bredd på spanten ..
Djupgående akter . .
Portarna över vallnet lägst .. . . ....

I

100 kan.
181
47
22
5,1 I.

I

90 kan.
17:>
46
21 'h
5,1 l.

I

80 kan.
172

i2 kan .
166

45
21

II

1/ ~

5,7 I.

44
20 1/!
5,7 t.

I

(i'.! kan.

153
41 ½
1!)

5,, t.

I

fJ-1 kan.

I

42 kan.

1-10
37
17

I

127
:13
lfJ 3/~

5,.1 l.

'

I

I

5,a I.

PLANSCH Å. MOTSTÅ.ENDE SIDA. Fdtaliga och - med n dgra fd undantag - torftiga är den svenska sjullonhundmtalskonstens mariner och skeppsporträtt. Detta bidrag - av en okänd mästare, troligen frdn seklets mitt
- gör inte heller rättvisa dl motivet: tvu okända skepp frdn en storlietslic/ i den svenska skeppsbyggnaclskonstens
historia.
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Vilket skepp denna 1700-tals modell ar, ett 50-kanonskepp föreställer är tyvärr inte känt - Hessen-Kassel, som
det uppges, kan det ej vara tal om. Modellen liar emellertid sitt speciella intresse därigenom, all den visar skep•
pet färdigt till avlöpning frdn stapeln på den såpade avlöpningsslädan. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Man kan om denna modell inte med bestämdhet säga, att den föreställer fregatten Jaramas av 1754, men det är
sannolikt, eftersom den har roddarporlar, liksom denna hade, och den alltigenom liknar Karl XII:s Jaramas.
Denna skulle nämligen ploclws sönder stycke för stycke och förnyas •med sådan anstalt att ej ndgol i dess
förra goda seglation förloras • . Byggmästare var naturligtvis Gilbert Sheldon, och 1760 var fregatten Idar all
gd till sjöss för första gången. Även Jaramas Il blev en excellent seglare. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Principen för delta reglemente, som godkändes av kollegium den 9 maj 1746, var att skeppen skulle , vara bekväma för grunda hamnar samt för landstigningars betäckande men i synnerhet, att kostnaden ej måtte falla för dyn. Efter detta reglemente byggdes ett enda skepp,
det förutnämnda Sparre (54), samt fyra fregatter, bl. a. Postiljon och Jägaren.
Reglementet gav upphov till ett litet intermezzo med stora följder. Händelsen föranleddes
av skeppsbyggmästare Harald Sohlbergs motstånd att följa nämnda reglemente vid den honom
anbefallda ritningen till skeppet Uppland. Han ville prompt konstruera den efter fransk metod,
som han beundrade. Kollegium sökte väl kalla honom , till ordningen, , d. v. s. till reglementet, men han var ic½-e så medgörlig som Sheldon, och fick sin vilja fram. Vid provseglingen
1754 mellan Uppland och Sheldons Sparre blev resultatet kanske en aning till Sahlbergs fördel. Som svårare bestyckning hade beslutats 1752, bestämde kollegium, att åter jämka på
reglementet, vilket alltså efter vanligheten icke blev gammalt.
Men en anledning - kanske den avgörande - till att man övergick till franska principer
var, att Danmark trots dess grundare hamnar redan 1730 hade antagit dessa. Följden blev, att
dimensionerna ökades , över vissa försiktiga gränser,, som det heter i ett kungligt brev, men
25.

Sv . f' . H. Il

193

därmed följde också, att den verkliga >principen>, som hittills hade så att säga hämmat våra
skeppsbyggare, särskilt Sbeldonarna, nämligen så billiga skepp som möjligt, måste överges, eller
som Kungl. Maj:t skrev, >den förra besparingen i kostnaden förlorades >. Man måste h ålla i
minnet detta >franska > byggnadsreglemente, innan Sheldon klandras för sina djupgående skepp
och Chapman berömmes för skicklighet att bygga grundgående skepp. Den förre fick icke efter
17 52, den senare måste bygga dem grundgående. I brev 17 52 skrev Kungl. Maj :t t. ex., att
man »icke kunde göra vidare avseende på grunda hamnar. Riket har således härutinnan måst
vika från sina förra principer>.
Det för byggmästarna författade direktivet föreskrev nu för första gången, att skeppen bl. a.
skulle byggas så styva att de kunde bruka sina undra lags kanoner, när de hava loven av
fienden, hava mindre avdrift, reda sig från lägervall med flera sådana egenskaper, som >enkannerligen i Östersjön giva bättre fördel i attack, defension och reträtt såsom ock rymliga att
kunna taga in 4 månaders proviant om icke mera >. Byggmästarna uppgjorde alltså ett nytt
dimensionsreglemente sålunda:
Skeppscert

70 kanoner
60
•
50

.. .... .. ... .... .... .... .... .........

... ........ ..... ...... .. .... .. ......

.... ... ......................... ... .

Längd

Bredd

Djupgående

171
160
147

44 ¼
42
39

22 ¼
20 6/e
19 1/!

Eftersom förslagsställarna, Sbeldon, Sahlberg och Fornell till alla delar voro ense, godkände
Kungl. Maj:t förslaget i mars 1755. Det är efter detta reglemente, som de redan förut nämnda
skeppen Prins Gustav (70) och Drottning Sofia Magdalena (70) samt Prins Karl (60) och Prinsessan Sofia Albertina (60) byggdes.
Det är skäl att bär nämna några ord om det för skeppsbyggnadshistoriker tekniskt helt
obekanta skeppet Prins Gustav. Man får samtidigt en uppfattning om den rådande andan i den
tidigare omtalade 1764-68 års certdeputation. Under en diskussion (1768) medgav Chapman,
att skeppet var det bästa i flottan, men sade sig icke betvivla möjligheten av , att få skepp som
skola bliva bättre>. Deplacementet var 81,900 kubikfot (= 2,145 kbm.). Kanonportarna voro 6 ½
fot över vattenlinjen. Deplacementet gav anledning till ett bittert meningsutbyte mellan Chapman
och Sheldon. Sheldon hade av välment intresse framhållit faran av för ringa deplacement i de
av Chapman förordade skeppen och därvid för jämförelser tagit nämnda skepp. Detta motsade
Chapman på ett sätt, som både förargade och sårade Sheldon. Denne framhöll därvid, att vid
jämförelsen borde Chapman icke glömma >parallellepipeden , , så välkänd i skeppsbyggeriet, tillläggande : >men är jag säker om, att om herr byggmästaren hade byggt ett enda svenskt örlogsskepp, så hade han visserligen icke förbigått att nämna och sätta den i jämförelse. Varför
skall då herr byggmästaren så flitigt rycka på och påtala att jag tagit till jämförelse ett skepp
av de många, jag till Riksens tjänst byggt, helst som jag för att vara foglig hållit mig till ett
sådant, vars dimensioner närmast instämma med herr byggmästarens principer>.

FAKSIMIL Ä MOTSTÄENDE SIDA. Koflerdifregatten Adolf Fredrik - ej att förväxla med det ungefär samtida
60-1.:anonskeppet med samma namn - byggdes pd Stockholms stads varv av byggmästaren Johan Holm 1743; ritningen är frdn 1761 och signerad Vilh . Chapman, en broder till Gustav Ill :s skeppsbyggmästare. Fregatten, vars
tidigare historia stdr att läsa i ritningens rokokoeleganta kartusch, är starkt bestyckad (de understa portarna äro
dock last- och inga kanonportar); skillnaden mellan en ldngfartskofferdist och en örlogsman var i äldre tid ganska obetydlig, enär osäkerheten pd haven gjorde tillgdngen till väpnade argument vid möten med sjörövare och
fribytare till ett livsvillkor för sdväl medelhavs- som ostindiefarare. - Sjöhistoriska museet, Stockholm .
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Denna präktiga modell skall l1ava förfärdigats i Kanton i Kina (omkring 1767) av befälhavaren (1766-68) i Ostindiska kompaniets skepp Lovisa Ulrika, kaptenen Ludvig Holmers, vilket skepp den jämväl skall föreställa. Skeppet byggdes för örlogsflottans räkning pd entreprenad av handelsborgmästaren Gustav Kierrmun i Stocklwlm och
skulle hava levererats redan 1761, men ännu icke färdigt 1763 överläts det pd bemälta kompani. I kompaniets
tjänst förde det blott 20-24 kanoner; Holmers hur a/ltsd roat sig med att dtergiva skeppet i dess ursprungligen
tilltänkta skick. Till Ostindien gjorde det endast fyra resor, den sista 1781-83. Under kriget med Ryssland upphandlades skeppet av amiralitetet och apterades till örlog. Lastat med bl. a. kanoner, l1ämtade i Mars/rand, sjönk
Lovisa Ulrika den 9 augusti 1790 oförmodat utanför Vinga, varvid 3-400 man omkomma. - Sjöhistoriska museet.

KRAV STÄLLES PÅ FÖRBÄTTRADE BYGGNADSMETODER.
Någon stadga vanns icke genom 1755 års reglemente lika litet som tidigare, och 1762 framhöll Kungl. Maj:t att >våra skepp äro gammalmodiga och litet överensstämmande inom sig
själva och i anseende till våra grannar och en del av mindre fördelaktig skapnad, att de vid
många tillfällen icke kunna följa varandra >. Det kunde icke bli annorlunda, så tätt på varandra som reglementena följde. Samma år tillsatte alltså kollegium en deputation igen, som
knappt hann att slutdiskutera ämnet, förrän Kungl. Maj:t (1764) tillsatte ovannämnda certdeputation, den märkligaste av alla. Utom det nyss avslutade kriget mellan sjömakterna, var det
överstelöjtnanten vid armens flotta Erik Ehrenbill, som gav anledning härtill.
Ehrenbills roll kan här blott antydas. I ett brev till Sohlberg skrev han, att >under det vi
flera gånger tillsammans (på Sveaborg) med herr byggmästaren Chapman resonerat om örlogsskepp, har jag påstå tt, att ändring bör ske i vår vanliga skeppskonstruktion >. En av Ehrenbills
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anmärkningar var, att »våra skepp sticka djupare , än t. ex. engelska och franska och kunna
således icke komma fram, där deras kunna gå med säkerhet. Vidare

>ligga

våra kanoner så

nära vattnet, att man i sjön aldrig vågar ha portarna öppna, emedan de ligga kanske bara 4,
högst 4 ½ fot över vattneh. Av dessa omständigheter drog Ehrenbill den slutsatsen, att våra
skepp äro av för litet deplacement. Men de voro också otillräckligt styva. 1 När andras skepp
föra bramsegel, måste våra gå med 2-3 rev i märsseglen. » Han förordade därför längre och
bredare men mindre djupgående skepp.
Ehrenbills ideer mottogs emellertid med stor tvekan av Sohlberg och sannolikt också av
Chapman. , Jag har», skrev Ehrenbill senare, »sett av Tit :s brev till N. (Chapman?), att frågan blivit väckt om någon ändring bör ske i vår vanliga konstruktion av skepp. Jag säger, att
ändring bör göras eller skulle säga det, om jag sutte i rådet. Vi ha kommit överens om de förnämsta delarna av ändringen. Vad de delar angå, varutinnan vi kunna vara skiljaktiga, tillåter
Tit. mig att vara envis, och jag säger grunden till alla motkast mot mig är en för stor räddhdga hos Tit. att gå från det gamla bruket. Se, var det inte ovettigt sagt, men en god vän tager
det icke illa upp, ty jag menar intet därmed , .
På hösten 1764 föreslog certdeputationen, i vilken bl. a. Ehrenbill var ledamot, vissa dimensioner, vilka efter något jämkande blevo antagna tills vidare och som framgå av följande tabell:
Antal kanoner

. ........ . .... ... ... . .... . ..... ... . . ....
Längd
Bredd .. .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. .
Djupgående ....................................

56

62

68

74

165 fot
44½
20¾

169 fot
45½
21

174 fot
46½
21 ¼

179 fot
47½
21 ½

Efter detta reglemente konstruerades av Chapman Konung Adolf F1·eclrik (68) och systerskeppet Konung Gustav III (68) samt Prins Fredrik Adolf {62).
Det kanske tillåtes mig att här redovisa och granska samt bemöta de av tidigare författare
lämnade uppgifterna om provseglingen 1781 mellan Chapmans Konung Adolf Fredrik och Sheldons Drottning Sofia Magdalena, som var det bättre skeppet. Avsikten med provseglingen lämnas därhän, men det har hittills uppgivits, att vid tiden för denna Konung Adolf Fredrik icke
skulle rengjorts i botten på de sista fem åren, medan Drottning Sofia Magdalena tagits »alldeles rengjord ur dockan, . Detta sistnämnda är sant, men vad beträffar Konung Adolf Fredrik
är känt att skeppet krängdes och drevs år 1777 vilket ger anledning förmoda, att det samtidigt
rengjordes i botten. Det allvarliga i saken är emellertid, att tidigare författare återgivit efter
varandra den uppgiften, till sist åberopad såsom »samstämmig», att Konung 1lclolf Fredrik
skall ha byggts icke mindre än två fot smalare än »originalritningen bestämde» - om den
av Kungl. Maj:t godkända ritningen eller någon annan sådan uppgives märkligt nog dock icke
- men samtidigt lämnat följande tabelluppgift:
Skepp

................

tldolf Fredrik
Sofia Magdalena

... ..... .....

Liingd över stäv
i fot

Mallad bredd

Djupgående
i fot

174
171

46 2/3
44 1/ 2

21 ¼
23

Antal kanoner

iO
70

FAKSil\lIL A l\101'S1'ÄENDE SIDA. Se.rliokano11skeppet Adolf Fredrik, vars nollspant här återges frdn en akvarellerad ritning av Gilbert Sheldon, daterad l{arlskrona 1766, bygycles 1744 av D. Fries i Stockholm. Underkastat
en aenomgripande ombyggnad erhöll del 17i0 namnet Riksens Ständer . Under ryska J.riget grundstötte del vid
anfallet mol Reva[ den 13 maj 1i90 och gick förlorat. - Riksarkivet.
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Ett mycket vackert och tidstypiskt exempel pd ornamenteringen av en svensk furtygsspegel med rokokofestonger
och roccailler, är signerat av överhovintendenten friherre Karl Hdrleman 1748 och projekterades för brigantinen
Prins Gustav, som konstruerades uv byggmästaren Daniel Fries, byggdes av Samuel Fredrik Scl1ylmun, användes
bl. a. sdsom exercisfartyg för l,adetler och andra och slopades 1774. Som emellertid bilden till /1öger och dess
inskription ( • Brigantin Prins Gustafls achterspege/ gjorder av mdluren Gdtmun 1748• ) antyder, kom del hårlenwnska förslaget ej till utförande. Den dsyftude konstnären är antagligen den ämbets- och konstmålare Lorentz
Gollman, som dog 1779. - Sjöhistoriska museet, Stockholm .

Skeppet Södermanland - konstruerat uv Harald Sahlberg 1747 efter Upplands be.~tick och 1776 ändrat till fregatt
med namnet Gripen - var, om man får tro en anteckning pd originalet till den mellersta av bilderna ovan,
försett med en akterspegelsutsmyckning i enlighet med denna ritning. Sjöhistoriska museet, Stockholm. - Som
förut var lejonet elen vanligaste galjonsfiguren; två versioner av del krönta ga/jonslejonel visas här frdn en skulpteracl
och förgylld modell frdn Orlogsvarvets museum i Karlskrona och en laverud tuscl1teckning (Sjöhistoriska museet).

Dimensionerna äro visserligen ganska olika, fastän båda äro 70-kanonskepp. Förklaringen
iir emellertid mycket enkel. Sofia l\lagdalena, satt på stapeln 1759, var nämligen byggt efter
1755 års och Adolf Fredrik, satt på stapeln 1769, efter 1764 års byggnadsförordning.

INREDNING I SKEPPEN, MÅLNING OCH UTSTYRSEL M. M.
Några upplysningar rörande en del inredningsdetaljer i äldre svenska 1700-talsskepp och
dessas dekorerande ha lämnats i skildringen av föregående periods skeppsbyggeri (se ovan sid.
43 ff.). I övrigt hänvisas till illustrationerna i detta kapitel.
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SKEPPENS BESTYCKNING. ARTILLERIETS KONSTRUKTION OCH UPPST ÅLLNING.
HANDVAPEN.
Vid flottans återuppbyggande lät Karl XI jämsides med modernare byggnadsmetoder också
införa moderna kanoner, 18- och 36-pundiga. Standardiseringen av kalibrarna fortsattes nämligen och tyckes vara slutförd på 1690-talet, då 36-pundaren återfinnes i endast ett skepp.
När man sedan på 1750-talet äntligen kunnat genomdriva också ett bestyckningsreglemente,
blev 24-pundaren den grövsta kanonen.
Någon större förändring hade icke skett, men det påpekades 1734, att våra skepp den tiden
hade svårare bestyckning än danska, ett förhållande, som emellertid redan tjugo år därefter
hade förbytts i dess motsats, såsom framgår av följande exempel, där 20 svenska och lika
många danska skepp jämföras.

I

Land

I

36-pund.

I

24-pund.

I

18-pund.

I

Svenska . .. . ...... I
Danska

..... .....

I

290
308

328
424

0
80

I

12-pund.
214
260

8-pund.
166
252

I

I

6-pund.

I

70 styck.
0 styck.

204
12

I

4-pund.

Fördelningen av pjäserna till de olika däcken åter framgår av följande uppställning, vilken
torde kunna få anses representativ. Som jämförelse medtages experimentskeppet Wasa; p =
pundigtalet på kulan.
Prins Karl Fredrik
1704

Lag

24 p.
Undra laget . . . . . ... . .. .
2:a laget .. .. .. . . ... .. .
3:e laget (back och skans)

1

I 26

12 p.

I

Enigheten
1738

s p.

24p.

I 18p, I~

Drottning Lovisa
Ulrika 1745

Wasa
1778

T 6p~

241~ -

24p. 1 18p.

28

28

26

26

28

26

26
18

10

I

I 6p.
8

18

Förordningarna om bestyckning avlöste emellertid varandra i lika snabb följd som
nadsreglementena, nämligen 1746, 1752 och 1764. Om än ingen precisare jämförelse kan
dem emellan, emedan samtidigt jämkning i kanonantalet gjordes, återges beträffande de
pjäserna likväl det · av Sheldon föreslagna och av kollegium 1746 godkända reglementet
1752 års godkända och 1764 års föreslagna, men avvisade reglemente.

100
24
18
12

30
28

I

\JO

28
28

I

80
28
28

Il

1746

- -

Pundigtal
Skålp.

Anta I

I

72
28
26

I

62

I

kanoner
54

I

42

Il

74
28

26

i

I

24

62

I

50

24
22

24

26

1764

I

s keppet

24

I

Il

1752

bygggöras
grova
jämte

Il

80
28
30

I

74
26
28

I

64

24
26

I

56
24
2ö

I

52
22
2.J.

26

Av dessa kanoner voro 24- och 18-pundarna avsedda för batterierna, de svåraste naturligtvis i understa lagen. Förslaget 1764 var en följd av överstelöjtnanten Ehrenbills kritik mot bl. a.,
»att alla våra skepp ha en kanon mindre på däck än vad de kunde ha, men däremot så mycket mera 'smått kratt' på back och skans, vilka komma i vägen för allting, så man kan icke
PLANSCH Ä MOTSTÄENDE SIDA. Data om dessa bägge ritningar, i vilka tre kronor och en stjärna ingd bland
de dekorativa detaljerna, ära tyvärr okända; bägge hänföra sig emellertid - att döma av stilhistoriska skäl till 1700-talets förra l1älft.
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Ritningar till svenska akterspeglar. Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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En konstapels •alla behörige redskaper>, d. v. s. en skeppskanon pd sin plats i batteriet jämte ammunition och
alla redskap och tillbehör för eldgivning, äro avbildade pd detta kopparstick i Å. Rdlambs sid. 48 nämnda arbete
frdn 1695. Fig. 1 visar enligt beskrivningen •ett stycke med bes/agg och kallas rempert>, d. v. s. rappert (= lavett); 1 betecknar , bedda•, 2 kofot, 3 ställkil (för riktning i höjd/ed), 4 krats (för rensning frdn kruts/agg etc.),
5 visl,are (av fdrskinn; viskaren - fuktad - infördes i loppet eller kanonröret efter skottlossningen för att bl. a.
oskadliggöra glödande krutrester ), 6 försättare (användes för att vid laddning ansätta kula och förladdning),
7 laddskyffel (för införande av krut i loppet), 8 luntstock (tdgsladden J1ölls glödande och med denna antändes
fängkrutet liggande i fänghdlet (se fig. 2, n:r 5), 9 ocl1 10 lwndspik (handspak; siffran 9 stdr uppenbarligen fel;
9 visar nämligen en andra typ försättare-viskare), 11 kapell eller bly (= blylapp täckande fänghdlet för att skydda
•/ångkrutet• eller den lilla krutanhopning, varmed den i loppet införda krutladdningen tändes), 12 skrotpropp,
13 tdgkrans för kulor (tillfällig förvaringsplats vid kanon av kulor, sd att de icke rulla omkring), 14 förladdning, 15 koger (för framskaffning av krutet frdn krutdurken under däck till kanonen), 16 skrotfoder, 17 skrotsäck (skrot var en samling mindre kulor), 18 kedjekula, 19 karduspatron, 20 kardus, 21 krumcirkel, 22 granat,
23 spetskula, 24 stdngkula, 25 kulmdtl, 26 kruthorn, 27 beckkrans, 28 tumstock, 29 cirkel, 30 •renspel» , 31 tratt,
32 mdtt och 33 borr till fänghdlet. Fig. 2 visar huru stycket stdr i skjutläge, med sina taljor. 1 kanonporten, 2
löparen av taljan som belägges om, 3 själva taljan, 4 block, 5 kabel, 6 kabel, garn till proppen, 7 hackbult till
taljan, •gdr tvärt igenom [skeppssidan] som klinkas utan till•, 8 •ringbulten som gdr igenom sedan till backen•.

där föra dem utan måste skeppen gå ut med tomma portar, som jag kommer ihåg, att vi
voro utrustade i sista finska krigeh. Amiral Nils Psilanderskjöld fann det emellertid mindre
välbetänkt att genast bifalla, vad >en byggmästare, som för att visa sina snillegåvor och göra
sig stor för allmänheten, föreslår, och påkosta millioner att bygga en helt ny flotta >. Byggmästaren, som Psilanderskjöld syftade på, var Chapman. Det vore, ansåg Psilanderskjöld, mindre angeläget, så länge som våra grannar icke hava det bättre ställt än vi utan snarare tvärtom.
Någon ändring blev det heller icke på länge, och det reglemente, som infördes i slutet av 1770talet, skilde sig just icke mycket från praxis vid seklets början.
Kanonkonstruktionen förefaller emellertid i fortsättningen ha skett tämligen planlöst utan
tanke på förhållandena till sjöss. När generalen greve Karl Cronstedt (1720?) föreslog, att
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Fyrarullalådcm, sjöartilleriets vanligaste lavellaye, var under den hur behandlade perioden ej mycket olik 1(;00talets. Hur 1700-talets stycke/ådor på svenska skepp såga ut fram till 1757 illustrerar modellen till vämter. Den
högra visar konstruktionen av en 18-pundig stycke/åda modell Tornquist 1757, anbragt i en ka11011port och för sedd med den genom lådan trädda braken för rekylens uppbromsning. Riktkilen användes för 1.-anonrörels elev(ltion i önskat gradtal, och spaken var ett cw de redskap, varmed den tunga pjäsen baxades i läge för ett nytt
skott. Medelst taljor, Jmggna i ri11gb11/tarna i lådan och lwkbultarna i skeppssidan, halades lavetten efter reky len, rengöring av loppet och ny laddning till bords. - Orlogsvarvets museum, Karlskrona.

,a

Tornquisls namn är iiven knutet till ko11struktio11en av en ny l!fp sliipläda med endast tvd • rullar • (till höger).
Galiirlcidan (till vänster) hade sin egen ko11slruktio11 . Ehrensvärds • maski11lc1cfo , (i mitten), Vflrs främr e del medelst
/vd pd däck löpande hjul var rörlig i sidled och därigenom möjliggjorde snabb inställning, var en uppfi1111i11g frdn
1760-talet, avsedd för olika f(lrfygstyper inom armens flotta. - Orlogsvarvets museum, J{arlskrona .

tapparna, varmed kanonerna vilade i lådorna (lavetterna), borde sitta mitt på längden av kano nen, invände flottans egen tygmästare Rudolf N. Reichenbach, att det kunde väl duga för fält artilleriet men var nästan omöjligt för sjöartilleriet. Ännu 1724 stod emellertid generalen på
sig, och det ser ut, som om hans förslag i alla fall godtogs. Hur härmed nu än förhöll sig,
så blev det ett hejdundrande bakslag. Tygmiistaren Jakob Tornquist, den mest framstående
artilleriofficer flottan intill den tiden haft, anmälde nämligen 17 57, alt flottans kanoner voro
felkonstruerade. Felet bestod däri, att tapparna sutto på fel plats, varigenom kanonerna blivit
för litet baktunga och därför vid skottlossning under krängning stupade på läsidan av deras
egen tyngd ned med mynningen. Detta orsakade, att riktningen blev felaktig och skottvidden
för kort. »Märkligt är », skrev han, »att en enda ämbetsmans okunnighet icke har kunnat utrönas, förrän efter så många år, ty hade artilleriet haft riktig kunskap 1721 då flottan fick
nya kanoner, hade denna olägenhet icke inträffat>. Som ändring icke kunde göras utan kanonernas omgjutning, beräknade han kostnaden till 1,265,000 daler silvermynt. Och man fick lov
att bita i detta sura äpple.
I intimt samband med kanonernas konstruktion, men lika förbisedd som dessas, stod lådornas, d. v. s. lavetternas. I äldre tider var sålunda kanonen placerad mitt i portöppningen.
Följden blev bl. a., berättar Tornquist, att 1712, då han »väl icke var med, men hört det sägas» ,
sprungo alla brokarna sönder på undra laget i Konung Karl. Man ställde därför sedermera
kanonerna så, att kanonröret kom på ungefär 1/a av portöppningens höjd nerifrån räknat, varigenom dess undre del vid rekylen kom att släpa mot undre portkanten. Skulle niimligen
endast brokarna laga upp rekylen, så hade de måst göras så grova, att de blivit ohanterliga.
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Ndgra projektiltyper frdn 1700-talet: till vänster ett par rundkulor och ett 18-pundigt stdngskrd, som upptagits
frdn vraket efter det i Karlskrona efter en eldsvdda i krutdurken 1717 sprängda och sjunkna skeppet Nya Riga.
Till höger: tre 96-pundiga stdngskrdn, av respektive trä och gjutjärn, av hälften järn och l1älften trä med tvd
kulor uti, samt av gjutjärn med tvd kulor uti. De bägge sistnämnda skrdna ha en höjd av 26,s cm. Längst till
lröger en 36-pundig skrdkappe frdn 1773 med 52 cm . längd; den bestdr av en trähylsa fylld med rundkulor av järn.

Till vänster: en 2,1.-pundig bräckkula av gjutjärn och ett JO-pundigt grovt skrå av järn, bestdende av rundkulor,
upplagda kring en järnstomme och omsurrade av svartmålad segelduk. Bilden till höger: ndgra vid 1700-talets
mitt framkomna projekttyper: längst till vänster ett 6-pundigt s. k. geschvint skott, bestdemle av en träspegel
och en nätförstärlct vävpdse, inneslutande ett antal småkulor; troligen liar denna projektil, som tilll1ör statens
trofesamling, hemförts som byte frdn 7-driga kriget, men geschvinda skott ingingo vid denna tid även i den svenska
arsenalen. Närmast intill en spegel till ett dylikt, en 3-pundig gjutjärnslcula med träspegel; en 4-pundig, fästad vid
spegeln; oclt en s. k. carcasshylsa (modell av trä), fylld med smdkulor; samt, längst till höger, en s. k. corporals1.ula. - Samtliga ovanstående bilder från Orlogsvarvets museum, Karlskrona.

För att undersöka denna fråga lät kollegium tillsätta en deputation och förklarade bl. a., att
»frågan är nu icke vad man i nödfall kan och bör göra utan vad försiktigheten och nödvändigheten fordrar för att agera på bästa sätt>.
Av handvapen må nämnas (1680-talet) flintlåspistoler, handgranater, pottgranater, morgonstjärnor, märslänsor och skottspeglar - dessa från 3 till 18 skålpund - samt stormkransar.
Pikar brukades likaså. På 1690-talet talas det om värjor av >nya och gamla modellen», änterbilor och luntmusköter. De musköter, som tillverkades, voro lika med infanteriets. Nya modeller omtalas 1710 av flintpistoler, 1715 av änterbilor - vid samma tid funnos änterbilspistoler
med långa och korta skaft
1725 av värjor, 1731 av musköter med bajonetter samt änterbössor samt slutligen 1754 av åter en ny modell musköter. Följande år framhöll kollegium
nödvändigheten av att anskaffa korta huggare i stället för de långa värjorna. Ett särskilt slags
handvapen omtalas 1684 och ännu 1738, nämligen slagsvärd, varav sistnämnda år beställdes
29 stycken vid Vira bruk. Klingans längd var 3 fot 3 tum. De funnos kvar ännu 17 58.
26.

Sv. F. H. Il
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Musköten vm· flottans viktigaste handeldvapen. Dessa modeller ciro bägae frdn 1688, den övre med lrmllås, den
undre med snapplås. - .lrmemuseum , Stockholm .

Ndgra flintldsmuskötmodeller frdn 1700-talet, använda inom flottan : m /1701, m /1704, m /1725 och m/1762.

Mörsarebössan, eller som den ocksd kallades granatbössan, användes för skjutning med handgranater. Detta är flottans m/1700, avsedd för 3-pundig handgranat. Pipan lrar en längd av 93 cm. - Orlogsvarvets museum, Karlskrona.

Handgranaten var ett a~ flottans vapen. Längst till vänster ett brandrör till en sådan granat, slaget och förkappat, i mitten en tom granat och till h<iger en med isatt brandrör. - Armemuseum, Stockholm .
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Muskedundret, till vilket de tidigaste modellerna för flottan torde ha fastställts under frihetstiden, var försett med
flintlds au olika typ och hade pipa av brons med omkring 32 mm. kaliber. Modellen oucrn är tyvärr ej säkert
daterbar. - Sjöhistoriska museet, Stockholm .

l'allbössan ucrr en kraftig, tung pJas, med en längd au över två meter. l(alibern på delta exemplar - med en
pipa troligen från äldre karolinsk tid och något yngre stock - är 28 mm. - Orlogsvaruets museum, Karlskrona.

Ndgra au flottans pistolmodeller: till vänster m /1683 för sjöstaten med s. k . spanskt lwluspännarlds (överst) och
d:o med snapplds (nederst), till höger m / 1699 (överst) och m / 1716 med flinllds. - Armemuseum, Stockholm.

Oflicerarnas sidovapen var uar1crn. Kommissuärjan m /1685, först fram mot fril1etsticlcns slut ersatt med en kortare
huggare, var au ouanstdende utseende. - ,lrmemuseum, Stockholm.
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Änterbilpistolen - eller som den också lcallades pistolyxan - användes som bdde hugg- och eldvapen. Det fanns
sdclana bdde med långt (överst) och kort skaft, den senare typen ofta lcallad skeppsflintmusköt. De här avbildade
modellerna äro frdn 1700-talets början. - Orlogsvarvets museum, Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Armemuseum, Stockholm.

,

KRUTET.

En detalj, som svensk sjökrigshistoria hittills
märkvärdigt nog också lämnat ur räkningen, är flottans krut. Var det dåligt, så hjälpte ju föga all visad
tapperhet. Så långt tillbaka som på Karl X Gustafs
tid hade skeppschefer och andra klagat över det usla
kmtet, och därmed fortsattes ännu på 17 50-talel.
Amiralitetskollegium klagade sålunda 1697 över krutet från Åker, som >var mycket svagt emot det främ~-· mande krutet varandes det nästan odugligt>. Flot• lllodell pd de nya enter-bihlor (skaftet blifwer
tans förvaringsplats för krut var också föga lämpligt,
1 1/: aln ldngt)•. Ritning - möjligen frdn 1715
gamla kasserade sura skepp med deras fukt. Samma
i
- av J. Siöblad. - Jäders bruksarkiv.
år hade emellertid tygmästaren anmält förhållandet
och föreslagit uppförandet av kruthus i land, och ett dylikt byggdes på Karlsholmen (Kalsholmen) invid Karlskrona. Hur mycken bättring därigenom åstadkoms, framgår kanske av ett samtal 1707 mellan amiralen Kornelius Ankarstierna, som stod i begrepp att med sin eskader gå till
Björkö, och tygmästaren Jonas (Johan) Leijonfeldt. När nämligen amiralen klagade på krutet
och Leijonfeldt svarat, att han ju kunde bruka större laddningar, invände amiralen, att då •torkar jag hellre mitt krut på Björkä>. Då hade en myckenhet krut icke torkats på många år.
Av allt att döma, förblev det likväl vid det gamla. Sålunda kunde amiral Sparre i sin rapport över slaget vid Riigen den 28 juli 1715 skriva, att det >rådde en allmän klagan i alla
skeppen över det elaka krutet, så att en stor åtskillnad är på de danskes krut och skott, och
det är snällare och bättre >. På detta bedrövliga sätt skötte vederbörande denna viktiga angelägenhet ännu minst trefjärdedels sekel. Orsaken var krutets >ojämna kornighet>, härrörande av
krutbrukens dåliga såll och bristande siktning. Man satte på 1750-talet i gång med vissa prov.
Ännu vid periodens utgång befann sig dock krutfrågan i samma läge. Ar 1768 skreva amiralerna Sparre och Psilanderskjöld i samband med nytt skeppsbyggnadsreglemente till Kungl.
Maj:t, att »effekten av de nya skeppen bliver så mycket större, när Kungl. Maj:t skulle i
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Piken bestod cm en härdad spets fastsatt oid ett ldngt träskaft. Modellen ovan (större delen av skaftet är ej med
pd bilden) härrör frdn 1600-talets slut eller 1700-talets början. - ,lrmemuseum.

Enklare

utförandet äro dessa bägge pikar frdn stora n ordisk a krigets ticl. Möjligen ärv cle uv clcmskt ursprung.
Sjöfartsmuseet, Göteborg.

Bardisanen -

längd över tvd meter -

var under 1700-talet ett underolficersvapen vid flottan . museum, Karlskrona.

Orlogsvarvcfs

nåder låta förbättra krutet, och fördristar sig deputationen icke att förtiga, att den förmån, som genom förbättrade skeppstyper är vunnen, skulle när det kommer till aktion,
bliva så gott som intet, om vi skulle kontinuera med samma släta krut, som här vid flottan ännu nyttjas , .
KANONPORTAR OCH DERAS KONSTRUKTION.
Man skulle kanske kunna framh ålla betydelsen av portarnas konstruktion mera målande än
Gilbert Sheldon, ivraren för deras förbättrande. Han framhöll 1754, att om icke portarna ändrades, ,bleve större delen av flottans defension vid vissa skeppens oundvikliga lägen obruklig,
onyttig och fruktlös, och att om någon vore ohågad träda under fiendeskott, denne hade en god
täckmantel för sina farhågor. Det måste smärta en nitisk och tapper befälhavare se sig äga fördelen av fienden men förmedels ofullkomlig inrättning av portar och stycken icke kunna fullborda ett tappert och hjältemodigt försvar> .
Några allmängiltiga och reglementerade föreskrifter om portarnas konstruktion och läge har
icke anträffats före 1679, då följande förordnades:
1:a certen = 64 kanoner
(153 f . långt = 45 ½ m. )

2:a certen = 42 kanoner
(133 f. = 39 ½ m.)

Lag portar
Höjd från
däck
Översta laget .. ... .. ..... . . ....
Understa laget .. . .. ... . . ... .. .
Understa portens höjd från valtenlinjen ..... .... .. ... .... .

2 f. 3 t.
1 f. 10 t.

I

Bredd
3 f . 4 t.
2 f . 10 I.

o r.

I

Höjd från
däck

Djup
2 f. 10 I.
2 f. 2 t.

I

2 f. 2 t.
1 f. 9 t.

I

Bredd
3 f.
2 f . 8 t.

I

Djup
2 r. s t.
2 f. 1 I.

5 f.

Dessa mått kunna dock spåras omkring 20 år tillbaka i ett och annat skepp.
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Det har i svensk facklitteratur framhållits såsom en märklig nyhet, att generalamiralen Henrik af Trolle 1780 på Chapmans förslag fordrade, att kanonportarnas höjd över vattnet skulle
vara minst sex fot, samtidigt framhållande de tekniska svårigheterna Chapman därvid ställdes
inför. Detta var ingalunda något nytt. Långt före 1679 hade vi skepp, vars portar lågo på
denna höjd eller nära densamma, t. ex. skeppet Venus (1663) och Riksnyckeln (1663), och
visst är, att höjden av midskeppsporten över vattnet i de tre modellskeppen Bremen (64), sjösatt 1705, Tre Kronor (90) och Verclen (50), båda sjösatta 1706, var 6 fot i det förra och 5,6 i
de två senare skeppen, och dessa mått följdes ännu 1729. Vidare föreskriver portreglementet
av 1727 för själva portöppningarna praktiskt taget samma mått som de av 1679 och ännu 1764
brukade, då nytt reglemente godkändes.
Om portkonstruktionen tidigare icke alldeles hade förbisetts, så blev frågan verkligt aktuell
1754 genom att tygmästaren Tornquist i ett memorial till amiralen Erik Sparre påpekade, att övra
lagets samt backs- och skansportarna i regel icke voro nog höga. Någon åtgärd föranledde
detta dock icke förrän 1759. Gilbert Sheldon anmälde då, att han vid upphuggning av styckeportarna i skeppet Prins Gustav »kommit att betänka , , att t. ex. 18-pundiga kanoner borde proportionellt hava samma utrymme i portarna som 24-pundiga. , Som denna sak är av mycken
konsekvens ,, skriver Sheldon, , samt hörer till rikets försvar till sjöss, särdeles som numera
våra skepp byggas efter franska certer, vilka ej bliva så pråmstyva som våra förra byggnader>.
Han hemställde nu att få rätta till detta i alla nybyggda och övriga hemmavarande skepp och
fregatter, d. v. s. att göra portarna större enligt vad tygmästaren, med vilken han diskuterat
saken, fann vara bäst. Kollegium tillsatte en deputation, och Sheldon fick ändra portarna i
två skepp och lika många fregatter, men därmed lät kollegium det vara nog.
Sheldon för sin del gav sig icke. Sålunda sade han sig önska, att alla kanoner skulle kunna
eleveras 25 ° för att vid krängning kunna under aktion skjuta på märsarna, vilket dock vore
ogörligt. Han menade likväl, att portarna borde göras så stora, som förbindningarna tålde, och
att alla kanoner borde kunna eleveras lika vid beskjutning av samma mål, vilket icke kunde
ske nu. Övra lagets portar voro så låga, att icke mer än 4°-6° elevation kunde åstadkommas, varför detta lags kanoner bleve oanvändbara före det undras,

>vilket

är tvärtemot allt

bruk hos andra nationer och det sunda begrepp man gör sig i allmänhet som sjöman och
officer, att alltid kunna bruka övra lagets längre än det undra lagets>. Tygmästare Tornquist
tillstyrkte livligt Sheldons förslag, men först 1769 vågade man besluta större portar. Häremot
reserverade sig emellertid amiralen Psilanderskjöld, som erinrade om att man i äldre tider »aldrig
hörde talas om att det ena skeppet förde sina portar några tum högre eller lägre utan mandom och tapperhet samt sjömansskap gjorde då till fyllest. Således lämnas detta skälet uti sitt
värde.» Det bör kanske erinras om att Psilanderskjöld tillhörde amiralitetskollegium.
Men även portarnas inbördes avstånd blev på 1760-talet föremål för diskussion. På 1660talet var detta avstånd i regel åtta fot, vilket förefaller vara något större än bruket i utländska
mariner. När Sheldon i 1764 års certdeputation väckte förslag om större avstånd -

11 fot 6

PLANSCH A MOTSTÄENDE SIDA. Cliarles SJ1eldon - född 1665 och död 1739 - utnämndes 1692 till chef!tbyggmästare vid örlogsflottan och förblev detta i nästan ett halvt sekel. Pd den ännu unge skeppsbyggarens
skuldror lades det maktpdliggande värvet att, vad pd hans tjänst ankom, svara för huvudflottans i Karlskrona
tjänstfärdighet under Karl Xll :s krig och efter detsamma bära bördan av dess dteruppbyggande. Fd svenska skeppshyggmästare lw fdtt arbeta under så svdra förhållanden som han. Likväl liann han med att bygga dtminstone 20
skepp och 14 fregatter jämte ett otal brigantiner, bombfartyg, galärer, lastdragare och diverse smdfartyg. Det l1är
återgivna, utmärkt väl karakteriserande porträttet, det enda kända av Charles Slteldon, är enligt anteckning pd
dukens baksida mdlat i London 1690; konstnären - väl en engelsman - är okänd.
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Vid laddningen handhades krutet i koger och horn. Ett dylikt - ett oxhorn, med 53 cm. längd - med lock oclt
propp av trä ses till vänster; de fyra krutkogren till höger, för respektive 2-, 3-, 4- och 8-pundiga ställbara kanoner,
äro alla au trå, grönmdlade och försedda med Adolf Fredriks namnchiffer. - Orlogsvaructs museum, Karlskrona.

tum -

så mötte han motstånd av både Chapman och Sohlberg. De tyckte, att 10 fot 11 tum

från centrum till centrum av portarna vore nog. Sheldon stod emellertid på sig och fick slutligen instämmande, först från viceamiralen Kristofer Falkengreen och slutligen jiimväl av amiralerna Sparre och Psilanderskjöld, och saken var därmed avgjord.
Om man summerar ihop samtidens kritik av våra skepps artilleristiska tillstånd intill 1760lalct, så skulle resultatet bli ungefär detta: alltför tättstående och oriktigt dimensionerade kanonportar, vari voro uppställda felaktigt konstruerade kanoner, vilande uti illa tillverkade
lavetter och laddade med dåligt krut.
SKEPPSBYGGMÄ.STARE.
Charles Sheldon. Han föddes i Göteborg den 29 september 1665. I flottans tjänst kom
han 1689 såsom mästerknekt men synes hava uppehållit sig i Karlskrona på egen bekostnad,
>i den meningen att bliva byggmästare i Göteborg, . På kollegii rekommendation blev han
emellertid byggmästare vid Kungl. hovjaktvarvet 1691, och fick, när Roth dog, lön efter honom.
När så brodern Frans Johan helt oväntat också avled, utnämnde konungen honom den 22
december 1692 till >chefsbyggmästare> vid örlogsflottan, ännu icke 28 år gammal.
Hans första skepp var Södermanland (56), sjösatt i september 1693, följt året därpå av
/(onung Karl (110), sjösatt den 6 oktober. Hans broder Frans Johan hade väl inkommit med
ritning till detta skepp, men Wachtmeister, som fann botten för skarp, hade kasserat den och
uppdrog åt Charles att göra en ny ritning med flackare botten. Det sista skeppet, varmed
han var sysselsatt, var det gamla Göta, sjösatt 1686 med namnet Karlskrona. Det erhöll nämligen svår reparation 1739, men denna synes han icke hava slutfört. Det blev i stället hans
son Gilberts uppgift.
Några exempel skola här lämnas på hur amiralitetskollegium ansåg sig kunna behandla sin
chefsbyggmästare och därmed minska såväl dennes som yrkets anseende. En dag 1732 blev
Sheldon anmäld för vårdslöshet vid reparation av galjoten Snaren Sven, vilken hade blivit läck
och strax därefter måst kölhalas i Stockholm. Amiralitetskollegium fann, att Sheldon icke
, hade brukat den försiktighet och noga tillsyn, som vid detta tillfälle varit nödigt>, och advokatfiskalen började röra i saken. Som resan emellertid hade slutat lyckligt, och läckan utan
skeppsbyggmästarens ingripande kunnat botas samt för att icke hindra honom från inseende
av varvsarbetena, >prövade kollegium dock skäligt att befria honom denna gång från fiska-
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Charles Sheldon. Oljemc1lning 1690 av okänd konstnär. Marin/ örvoltningen, Stockholm.

liskt tilltal, men han varnas allvarligen att hava bättre inseende över de anförtrodda arbetena .. .
Och den gamle 65-årige mannen, som vid det laget hade byggt bortåt 25 linjeskepp och fregatter jämte andra fartyg, inkallades för kollegium att åhöra advokatfiskalen uppläsa denna kollegii resolution. Det hör till saken, att läckan hade uppkommit därigenom, att en timmerman
hade glömt att täta ett hål efter en utdragen spik. Icke långt därefter fick han snubbor i kollegium för att hava ändrat en kakelugn i guvernementshuset. Då han sade detta vara gjort på
presidentens befallning, fick han till svar, att »kollegium hade bort tillsägas och dess order
avvaktas». Vid denna åthutning utgjordes »kollegium» av endast amiral Karl Henrik von Löwen
och kammarrådet Nils von Lang. Slutligen då Sheldon försvarade en annan åtgärd med att
denna tidigare hade gillats av amiralgeneralen, inföll dennes son, numera amiralitetsråd,
att »nu sedan min salige herr fader är genom döden avgången, menar mäster Sheldon det vara
lätt för sig att taga beskydd under föregivande av dess ordres och gottfinnande ,. På detta
sätt tvangs den 65-årige mannen till tystnad.
På sina äldre dagar var Sheldon en sjuklig man och hade dessutom genom ett svårt fall i
tjänsten länge varit invalid och måste för den skull låta bära sig omkring på varvet på en
bår. Det sista uppdraget han fick var att bygga en docka på Lindholmen och han skulle
instruera sin son Gilbert eller någon annan i verket i händelse av hans frånfälle. Den 30 juli
1739 låg han hopplöst sjuk och avled den 6 augusti. I sitt äktenskap med Eva Maria Mesterton hade han haft icke mindre än 19 barn, av vilka det yngsta barnet, hans efterträdare, var
Gilbert.
Charles hade, i motsats till brodern Frans Johan, nog ärvt en smula av faderns hetsiga temperament och var därför emellanåt litet svårmedgörlig. Rajalin klagade sålunda en
och annan gång över hans ,tvärrådighet uti sitt göromål och gör en och annan svårighet> .
Detta väger dock fjäderlätt jämfört med hans enorma arbetsflit och gagnande verksamhet i
sin krafts dagar. Trots det småaktiga bemötande, som han titt och tätt rönt från flera kollegiiherrars sida, måste kollegium erkänna, sedan det icke längre kunde gräla med honom, att
, han med mycken flit efter bästa förstånd och kunskap förbättrat de gamla byggnadsmaneren så till skrov som förbindningar», och föreslog hos Kungl. Maj:t ett understöd åt änkan på
500 riksdaler årligen under hennes livstid »i anledning av mannens så märkvärdiga förtjänster>. Änkan var sinnessvag, och man räknade med hennes snara bortgång. Barnen voro alla
väl försörjda, men de saknade dock medel att kunna sköta henne riktigt.
William Smith. Denne skeppsbyggare, praktiskt taget okänd i vår flottas historia, är på
sitt vis en högst märklig man. Han var född i Stockholm och sannolikt på 1670-talet. Hans
härkomst är tyvärr okänd. Mästerknekt i Karlskrona 1704, blev han , för sin skicklighet>
skeppsbyggmästare redan 1715 med lika lön som Sheldon. Dessförinnan hade han tjänstgjort
vid skeppsbyggeriet i Stralsund och vidare vistats några år i utlandet för studier.
Smith begynte bygga lastdragare, men snart fick han tillfälle att bygga fregatter och därmed
visa vad han dugde till. Den första fregatten, Vita Örn (30 ), sjösatt i Karlskrona 1711, avtvang
kollegium erkännandet att >vara ett mycket vackert, fullkomligt och välbyggt fartyg , , och det
PLANSCH A IIIOTSTÄENDE SIDA. Gilbert Sheldon - 1756 sin faders, Charles Sheldon, efterträdare som överskeppsbyggmästare vid örlogsflottc.n - stod honom icke efter i kunnighet, nit och pliktuppfyllelse. Fiiregdnq~ ·
man i mdnga tekniska detaljer vid byggandet av örlogsskepp, införde han bl. a. större kanonportar, varigenom
vdrt skeppsartilleri erhöll bättre skjulvinklar. Pd grund av vissa omständigheter av bdde teknisk och ekonomisk
art, nådde han icke upp till faderns produktion, men ett tiotal linjeskepp och nästan lika mdnga fregatter byggde
han, vartill kamma åtskilliga lastdragare etc. Han var den fjärde och siste överskeppsbyggmästaren av sin ätt.
Han dag dr 1794.
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Gilbert S helc/011. O/jem dl11i11y av okiiml k onstn är . .\Jari11förvallninyen, Stockh olm .

rekommenderade honom i statskontoret till
gratifikation, >efter han är en mycket fattig
karl, som genom resor på egen bekostnad till
att lära sin konst måst tillsätta sina medel>.

Vita Orn var enligt samtida vittnesbörd tvivelsutan oupphunnen i välsegling, ett slags Östersjöns , flygande holländare , .
Mycket vore att berätta om denna märkliga fregatt, som var sin tids av danskarna
mest respekterade svenska örlogsman. Ödet
fogade emellertid, att den skulle bliva dansk.
När nämligen Wachtmeisters eskader 1715 för
en överlägsen dansk sjöstyrka satts på land i
trakten av Femern för att icke falla i fiendens
händer, kom Vita Orn norr ifrån, fruktlöst
jagad av två danska örlogsmän, av vilka den
ena hade en chef, som hette Peter Wessel,

Redan Charles Shelclon sysslade med modell/ örsök och
experimentella undersökningar i tank för bestämmande
av vattenmotstdndet för I ar tyg av olika slag, och hans
son Gilbert förde experimenten vidare. Resultaten publicerades till en del i Vetenskapsakademiens handlingar
1741, 1742 och 1751, där han redogör för de försök, som
hade till syfte all utröna skeppens tyngd och rymd i vattnet samt belägenheten av deras centrum gravitatis, d. v. s.
tyngdpunkt. Den av sektioner sammansatta 60-kanonskeppsmodellen ovan tillhör en frdn Sheldonsamlingen
stammande serie skrovmodeller utan galjoner och akterspeglar, som pd goda grunder antages ha använts av
Gilbert Sheldon vid lians tankför.~ök; bilden neclan är

bättre känd som Tordenskjold. Helt plötsligt
i sikte av landsmän höll Vita Orns chef, kapten Johan Caspar Printz, ner mot dem i tanke
att vara räddad men blott för att själv också
falla i danskarnas händer. Tordenskjold, som
under jakten tydligen förstått, vad Vita Orn
dugde till, lagade att han blev dess chef. Till
konungen skrev han bl. a., att >Fregatten Huide
0rnen haver jeg Gud verre a!ret bragt her till
steden (nämligen Köpenhamn), utbeder den
storre Naade af deress Maist. at naar jeg bekommer Fregatten udj stand jeg daa nyde den
Naade at forseile ti1 Nords0en at foriage de
mange smaa suenske Capree,. Än så länge fick

en gravyr i Vetenskapsakademiens handlingar 1742, mecl
vilken Shelclon i uppsatsen • Om centro gravitalis uti
et skep ock om des fördelaktigare ställe i anseende til
skepets fart • vill dskddliggöra sin slutsats, alt fartygsformer, som voro skarpast akter och fylligast för, gjorde
minsta motstdndet i vattnet, cl. v. s. hade högre fart. Far
och son Sheldons samt Polhems undersökningar i hithörande ting ha betecknats som ett pionjärarbete pd den
experimentella hydrodynamikens omrdde.

Tordenskjold dock kryssa med den i Östersjön,
varunder han uppträdde med utomordentlig
djärvhet, helt visst i förlitande på sin fregatts
ojämförligt goda seglingsförmåga. I Tordenskjolds adliga vapen ses i ett av fälten en vit
örn. Den har icke kommit dit utav en slump.
Än så länge hade Smith byggt endast fregatter, men 1720 skrev amiral Sparre till riksens
ständers sekreta utskott, att , högnödigt vore att
skeppsbyggmästare Smith, som byggt två inkomparabla fregatter både till seglation och
värbarhet, nämligen Vita och Svarta Orn, bleve
anbefalld att till prov bygga ett örlogsskepp , .
Två år senare erhöll han ett nytt erkännande,
27.
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Den nystiftade Vetenskapsakademien kallade redan 1740
som den 18:e i ordningen av sina första ledamöter Gilbert
She/don till medlem. Akademien intog 1802 i sina handlingar hans levnadsteckning, ett dminnelsetal, hdllet för
akademien samma dr av dess vice sekreterare K. G. Sjösten, och slog 1809 till hans minne ovanstdende, av M.
Frumerie utförda medalj; frdnsidans latinska inskription
talar om det rykte för skicklighet i skeppsbyggnadskonsten,
han ärvt frtln sina fäder och själv ökade genom sin egen
insats. - Kungliga myntkabinellet (Statens historiska museum), Stockholm.
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varom han är ensam bland alla byggmästare, inte ens Chapman undantagen, i det att statkommissionen i skrivelse till Kungl. Maj :t hemställde om en diskretion av icke mindre än 2000
daler silvermynt till »hans uppmuntring att med så mycken större flit och sorgfällighet antaga sig det arbetet, som vid am:tetsskeppsvarvet nödvändigt efter handen kommer att företagas». Kommissionen framhöll härvid hans »besynnerliga skicklighet och erfarenhet, så han lärer mest kunna brukas vid entreprenadbyggnaderna i Stockholm». Detta skulle emellertid bli
hans olycka.
Entreprenören råkade vara den inflytelserike stockholmsborgaren, den förutnämnde Hans
Lenman, som hyrde det varv, som sedan blev Södra varvet. Redan från första stund blevo
Smith och Lenman oense, och förhållandena tillspetsades därhän, att amiralitetskollegium
måste ersätta Smith med mästerknekten Svan. Man skulle nu tro, att Smith fått vara i fred för
Lenman, men denne var tydligen en alltför långsint och hämndlysten man. Lenman anmälde
honom nämligen fem år senare för fel, som han skulle ha begått vid byggandet av skeppet

Friheten och fregatten Freden, med vilka Lenman ingenting hade att skaffa.

» Under

sistlidna

riksdag , , skrev Lenman, »har det sig ofta tilldragit, det inför Riksens höglovliga ständer jag
kommit att nämna byggmästare Smith såsom en bönhås, den där dels igenom ignorance dels
genom grova förseelser vid skeppsbyggeriet begått haver ... ,. Med denne mäktige man vågade
Smith icke taga upp någon strid, men kollegium, som fann sig samtidigt förorättat, anhöll hos
Kungl. Maj:t om nådig protektion »mot sådan insinuationer och tillvitelser».
Lenman i känsla av att tillhöra »rikets maktägande ständer, och tillika en god stilist med
satiriskt inslag fick nu goda tillfällen att odla denna sin talang till Smiths skada. Här ett
prov. , Mina timmermän,, skriver han på ett ställe, »som hade arbetat 2- 5- 7- 12 intill 20
års tid vid varvet både på örlogs- och köpmansbyggnad måste nu låta undervisa sig av Smith
att hålla yxan rätt och se snett, när de höggo efter lina.

När de sade sig icke kunna arbeta

på det sättet, så invände Smith: 'det frågar jag icke efter, om I huggen en eller fem spånor om
dagen, allenast att I huggen väl'. Därpå kom arbetet efter Smittens intentioner i sin rätta gång.
Föll någon in i den gamla vanan att lyfta yxan i vädret till hugg och Smith såg det, så lopp
han genast till och bannade honom, att han genom sådana hugg kunde förstöra hela byggnaden och gjorde spånen 1/1&-1/s2 tum tjockare än de borde vara. Sålunda introducerades ett
allmänt skavande på varvet.>
Smith klagade hösten 1732 över sjuklighet och mycket arbete, och den 15 januari följande
året avled han, efterlämnande hustru Anna Beata Kohl och barn i stor fattigdom och uselhet.
Dagen därefter ringdes det för honom i »slagtornet>. En dotter var gift med skeppsbyggmästare Daniel Fries och en med varvskommissarien i Stockholm Olof Rahm. Tilläggas bör kanske,
att han lärt skeppsbyggeriet bl. a. av Charles Sheldon och strax före sin död examinerat dennes son Gilbert.

Gilbert Sheldon. Han föddes den 2 januari 1710 i Karlskrona och kom i flottans tjänst
1728 som extra kvartersman. Ordinarie sådan blev han den 1 augusti 1730. Sin skeppsbyggmästareexamen hade han avlagt 1732 inför ekipagemästaren Tomas Rajalin och förutnämnde
Smith.

FAKSIMIL A l\lOTSTÅENDE SIDA. Bland de skepp, som byggdes av eller under överinseende av överskeppsbyggmästaren Gilbert Sheldon var skeppet Vasa, som förde intill 68 kanoner och sedermera deltog i Gustav 111:s
ryska krig, konstruerat av F. H. af Chapman. Dess avlöpning, som ägde rum den 19 augusti 1778 efter en rekordartat kort byggnadstid, firades med bl. a. här faksimilerade verser, författade av lektorn vid amiralitetscorpsen
llf. C. Rydell och tryckta pd amiralitetets eget boktryckeri i Karlskrona. - Kungliga biblioteket.
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GICK Al? STAPELE~ D.19. AUG. 1778•.
[ CAR--LSCJlONA TRYCKT 1 KONGL. AM:TS BOK'FRYCKERIET ÅR 1779.]

,.

Den

dag, då -Sverge återfick
.
Sin fotdna Frihet, Styrcka, Heder·, *)
Som Rikets framtids vål bereder,
Af St~pel Skeppef JYA SA gick.
Ovanligt fort dels byggnad var _.)
De& fart, ett lika vitsord gifvc r ·
Och likfom JY A. SARS Ätt det blifve
Vårt Sveas heder och i6rivar !

*

~

*

*

Så gack då ut pä hafvets. vida,
Uplifva GUSTAF W.A.SASNamn.

GUSTAFYERS Storvårck bör <Ju fprida
Kring vcrlden ut i hvarje hamn.
En dag ·ditt Element du tager,

I

Då 111 dje GUSTAF lkar fin Lager,
Som Svea fåUt och fruckrar gjör:
Vill ovän dig från lugnet reta, ·
Låt eld och kulor honom veta
Att WASARS Å:hra aldrig dör.
M. C. R.
•) Det\ 19. Auguili 1772.
·•) Den 24 Jan. 1778. reftcs defs kjåhl och fiifvar,pl Hans Kongl. Maj:rs vit aller nldigffe Konungs
hugnelig• Födclfc-dag; men kom likvll ej i fulle arbetcfårr In den 19 Mirrii, och f1lcdcs inom Sex
mlnadcrs rid , genom Öfvcr Skepp•• Byggmlftarcns SH EL D o 111 mfccndc och dcfi Som l,edrifvandc ril
afl6pning flrdigt byggdt.
•

För att förkovra sig i byggnadskonstens finesser behövde han bege sig utrikes, och i juli
1734 permitterades han för tre år att på kronans bekostnad studera utländsk skeppsbyggnad.
Som kollegium antog, att han under studietiden kom att uppehålla sig mest i England och där
var väl känd till namn och yrke, så misstänktes det, att han knappast skulle bli insläppt på
de engelska varven. Kollegium utfärdade därför två pass, det ena för Gilbert Karlsson utan att
nämna hans yrke och det andra med riktigt namn och yrke samt rekommendation till svenske
ministern i London. Efter besök i Danmark s. å. reste han i oktober till England och uppehöll
sig i Deptford i maj 1735, då han stod i begrepp att medfölja den engelska flottan till sjöss.
Han hemkallades genom en order av 1738 innan permissionstiden ännu utgått, men hemkom
innan ordern nått honom. Då hade han fått fullmakt för länge sedan eller den 3 juni 1737 såsom underskeppsbyggmästare efter Karl Falck. Sedan han 1742 formellt sökt chefsbyggmästarebefattningen (sedermera överskeppsbyggmästarebefattningen), fick han fullmakt först den 17
december 17 46.
De bästa av Sheldon byggda fartygen voro skeppet Prins Gustav (74) sjösatt 1758, fregatten
Jaramas (34) sjösatt 1759, samt skeppet Drottning Sofia Magdalena (68), sjösatt 1774, och veterligen det sista av honom konstruerade skeppet, som färdigbyggts. Av nämnda byggnader
blev Prins Gustav, vilket var hans bästa skepp och icke Drottning Sofia Magdalena, som det
har uppgivits, av kollegium anbefallt som modellskepp. En annan omständighet värd att nämnas är, att Psilanderskjöld hade fått tackla det efter egna ideer, varvid bl. a. sparades över 90
skeppund hampa. Skeppet blev därigenom lättare i övertyngden, manövrerade hastigare och
fordrade mindre besättning. Jaramas åter var enligt Chapman ,en excellent seglare,, och Drott-

ning Sofia Magdalena medges likaledes ha varit en god seglare.
Det finns ingen svensk skeppsbyggmästare, som varit föremål för så nedsättande och i sak
ogrundade omdömen som Gilbert Sheldon. Visserligen är det ett faktum, att han störtades.
Men vad än värre är, han förödmjukades därtill på ett hänsynslöst sätt, innan han definitivt
knäcktes. Enär man ännu på sina håll synes fortsätta med att i samma anda behandla hans
minne, torde det vara på sin plats att här påpeka några omständigheter, som hittills lämnats
obeaktade. Först som sist vågar författaren emellertid med bestämdhet hävda, att Sheldons fall
ingalunda kunde motiveras med hans påstådda okunnighet, efterblivenhet eller ovilja mot
nyheter.
Som belägg för detta författarens påstående är det framför allt nödvändigt att återge det omdöme, som riksens ständers sekreta utskotts defensionsdeputation uttalade i oktober 1769 om
amiralitetskollegium, att detta , höll på de gamla principerna nämligen korta och grunda skepp,
ända tills konungen själv 17 53 befallde kollegium att vara betänkt på certernas förbättring.
Det första kollegium gjorde ,, fortsätter deputationen, ,var att höra så många, som kunde
komma under namn av vederbörande och ännu flera. Ingenting blev dock åtgjort, utan Kungl.
Maj :t själv måste förordna en certkommitte. Över projekterna sattes en viceamiral att döma,
och bisittarna slötos med en löjtnant. För denna domstol måste skeppsbyggmästarna begära
approbation på ritningarna. Hade emellertid kollegium fått för andra göromål rådrum, så hade
det väl funnit sig självt såsom krigsmän icke kunna bygga krigsskepp eller bestämma dess
skapnad men väl dess egenskaper. Men kollegium blandar ihop dessa saker och låter krigsmän ända till löjtnanter döma om skeppens skapnad och binder händerna pd skeppsbyggmäs-

tarna, ända tills äntligen Kungl. Maj:t ger dem fria händer. När så kollegium slutligen efter
långsamma och villrådiga rådplägningar föreslår skeppskonstruktioner, knappar det in på dimensionerna för en liten besparings skull i stället för att få ett styvt skepp under segel och
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På denna samtida bild av danska örlogsfartyg från stora nordiska krigets tid ses till vänster 70-kanonskeppet Prins
Christian från 1697 och 20-kanonfregatten Lövendals Galej från 1712; en tid var den Tordenskjolds chefsfartyg.
Oljemålning av Frederik Grodtschilling . Sö-Lieutenant-Selskabet, Köpenhamn .
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Det danska 110-Jwnonskeppet Fredericus Quartus, konstruerat av kommendörkaptenen Olaus Judichccr, sjösattes 1699.
Bestyckningen utgjordes av 110 kanoner och besättningen av 950 man. Dimensionerna voro: längd 185 fot, bredd
50 fot, djupgående akter 22 fot, 2 tum. Fredericus Quartus deltog i slaget i Kögebukt 1710 och kasserades 1792.

glömmer därvid bort sin egen uppgift [att tillse] , det skepp böra vara styva och kunna föra sitt
undra lags kanoner, då de ha loven. •
>Rapporten om skeppet Södermanlands förhållande i sjön 1757 säger, att det släpat undra
kanten av sina portar i vattnet bidevind. Av detta förfarande lär ingen kunna döma, att kollegium icke haft tid (12 år) att söka rediga ideer om den verkan, som skeppens egenskaper böra
ha för att bidraga till ett lyckligt eller olyckligt krig, och som flottan är uppfylld med skepp,
som bära vedermälen av dess ideer, så tycks det vara nog tydligt, att det icke är kollegii göromål att skapa en god flotta. Det är icke sekreta utskottets tanke att tillägga nuvarande kollegium ensamt dessa tillmälen. Orsaken ligger icke hos personer utan i saken med sammansättningen ifrån längre tider tillbaka. Genom en sådan förvaltning har det nu hänt, att flottan
består av nästan så många certer som skepp och att största delen blivit mindre dugliga.»
Sheldons hälsa hade nog sedan 1760-talet icke varit den bästa. Sålunda började han 1763
att klaga över svindel, som hindrade honom ifrån att gå ut, och han blev alltmera nervös och
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Till vänster en modell av danska floUans första tredäekare Cltristianus Quintus, som byggdes 1683 oclt förde 90
- 100 kC1noner med en besä((ning av c:u 6U0 mun. Skeppet deltog i .~jöslaget i Kögebukt 1710 och .~lod pd den
aktiva skeppslistan till 1716; dret därpd sänktes det .~om grund till batteriet Tre Kroner. Modellen är en rekonstruktion, oclt det är ovisst, i viH·en utsträckning den liknC1r originalskeppet. - Till ltöger 50-kanonskeppet Fyen,
som konstruerades av kaptenen 01 h fabriksmästaren Diderich de Thurah och sjösattes 1i36. Dd skeppet mindre väl
ägnade sig för krigsbruk, ströks 1et frdn den aktiva flottlistan nio dr scnurc och sdldcs till Asiatiske Compagnic.
Orlogsvrerftets llfodclsamling, Köpenhamn.

70-kanonskcppet Dronning Julian ,• Jllaria byggdes efter en ritning, pd basis av Elefantens uppgjord av den i dansk
tjänst varande franske skeppsko11struktören Laurent Barbe. Dronning Juliane Maria, som ägde mycket goda seglingsegenskaper, sjösattes 1752 och var oftast flaggskepp i de rustade eskadrarna, 1757 i den förenade dansksvenska flottstyrkan i Nordsjön till handelns skydd; det avfördes frdn skeppslistan 1789. 1',fdtten (i danska fot)
voro: längd över stäv 164, bredd 44 1/ : och djupgdendc 20; besättningen utgjordes av c:a 670 man. Modellen är
isärtagbar - bl. a. i en sektion f 'il- varje däck - och anses som pärlan i det danska Orlogsvrerftcts l',fodclsamliny.

uppriven. Vissa åtgärder av rigorös natur bidrogo otvivelaktigt härtill.
avled han.

Den 24 april 1794

UTLÄNDSKA SJÖMAKTER.

Dan mark- Norge. Flottans storlek. I föregående band lämnades en kortfattad översikt av den danska sjömakten under Christian V :s första regeringsår och Adelers strävan under
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samma tid att förbättra skeppsbyggeriet. Vid början av innevarande period eller 1680 uppgives
den danska flottan ha bestått av allt som allt 77 fartyg med en sammanlagd bestyckning av
2,325 kanoner och erforderlig bemanning av omkring 12,500 man. Mot våra omkring 14 stycken skepp i linjen ägde Danmark åtminstone ett 30-lal fastän heller icke de av förstklassig beskaffenhet. Vår underlägsenhet var dock ett faktum .
Vid början av Frederik IV:s regering {1699-1730) hade Danmark bl. a. 33 •linjeskepp •
m. fl., så att hela flottan säges hava - förutom 27 defensionsskepp -- räknat omkring 65
fartyg med över 2,800 kanoner. Sedan kriget mellan Sverige Danmark avslutats 1700, började
man i Danmark att bygga skepp i rask följd, så att intill 1709 skall ha sjösatts icke mindre
än 11 linjeskepp. Vid konungens död 1730 funnos 23 »linjeskepp •, om än kanske i mindre god
kondition med undantag av sex skepp byggda efter 1720.
Under Christian VI :s regering (1730--46) synes flottan ha blivit föremål för större intresse
än under företrädaren. Krigströttheten hade måhända givit med sig eller penningetillgången
blivit rikligare. Sålunda hade 1735 , linjeskeppen• ökats till 26, varjämte under följande 11 år
tillkom årligen ett linjeskepp. När konung Christian dog, efterlämnade han - utom ett antal
äldre - också 29 goda skepp av de 30 beslutade, det äldsta av dessa 16 år gammalt, och 13
fregatter. Under efterträdaren Frederik V (1746-66) sjönk antalet till 24 skepp för att vid
Christian VII:s (1766-1808) tronbestigning åter ökas till 33 linjeskepp. Ar 1770 bestämde man
sig för att flottan skulle bestå av 36 linjeskepp, ett antal, som dock aldrig uppnåddes.
Skeppsbyggeriet och skeppsbyggmästare. Man skulle efter kriget med Sverige kunnat vänta,
skriver den danske sjöhistorikern Preben Holck, att de nya skeppen skulle byggts efter Adelers principer, men så blev icke fallet. Vid byggandet av det första stora skeppet Norske Löve
{82) 1680 tog man tvärtom till förebild skeppet Tre Löver från 1657 {byggt av engelsmannen
Jacob Robin eller Rubbin) och , fick ett skepp med alla de fel Adeler strävat att motverka».
Konstruktionen uppges ha. varit svag, dräktigheten för liten, och därjämte saknade skeppet
styvhet, vilket man fick avhjälpa med en 20 tum extra förtimring. Kanonportarna sutto jämväl för nära varandra. I detta senare avseende gick man emellertid vid nästa bygge 1683,
skeppet Christianus Quintus (100), tillbaka till Adelers längre avstånd. Detta skepp blev en
utmärkt seglare, men det , kunde icke skyllas på amiralitetet>, säger Holck, utan på byggmåstaren Thijs van der Burgh, som underlåtit att följa fastställda dimensioner, varför han avskedades. Det vill således synas, som om även det danska amiralitetet fäste föga avseende
vid skeppens kvalitet, bara de voro byggda reglementsenligt.
Den för oss svenskar mest intressanta byggmästaren i Danmark denna tid är den tidigare
i svensk tjänst varande Francis Sheldon, som 1686 var i full verksamhet på Bremerholm, varvet i Köpenhamn. En dansk man, Georg Nyebaur, som tidigare varit officer vid svenska flottan, men därefter åter inträtt i tjänst i hemlandet och egendomligt nog en lid stod i rätt förtrolig korrespondens med amiralgeneral Wachtmeister, skrev 1686, att , jag har talt med Shel don. Han är i hög grad estime hos alla de höga och har i denna vecka (20 febr.) uppsatt en
PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Detta iir Olaus Judichrers egen ritning ci spegel och nollspant (där ett skepp
är bredast) av 90-kanonskeppet Elefanten, försedd med kung Frederilc IV:s gillande (• Vi approbere allernaadigst
ut Speilet pri Aarlogsskiebet Elephanten effter denna afritz giöres og forferdiges . Kiöbenhavns Slot den 8 llfarlii
1704. Friderich •.) Detta skepp ansågs på sin tid vara den danska flottans bästa. Pd grund av den osedvanligt
flatbottnade konstruktionen låg skeppet inte stort djupare än vad de samtida 60-kanonskeppen i allmänhet gjorde
Guld, rött och blått äro de dominerande färgerna i den praktfulla akterspegelsdekoren, där elefantordens emblem
äro förhärskande bland de ornamentala detaljerna.
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Akterspegel och 0-spant av danska tredäckaren Elefanten. Ritning av Olaus Judichcer 1704. Privat ägo, Danmark.

Tvd danska örlogsskepp med namnet Tre Löver, det vänstra (70 kanoner) frdn 1689 och det högra (60 kanoner)
byggt av den svenskfödde Judichrer och sjösatt 1730; modellen visar det klart för avlöpning. Tre Löver frdn 1689
var ell verk av Francis Sheldon; vid anställningen i den danska marinen hade han betingat sig att inte utlämna
sina konstruklionsprinciper, vilket är anledningen till att modellen framträder som en presentalionsmodell, visande
blott skeppets sidobord och yttre utseende. Skeppet säges ha varit välseglande men saknat tillräcklig styvhet; det
deltog bl. a. i den sehestedska aktionen mot den svenska transportflottan vid Pommern 1712 och slopades 1729.

Tredäckade 90-kanonskeppet Elefanten var det märkligaste av Judichrers byggen; del sjösattes 1703 och ströks
frdn den aktiva skeppslistan 1728 samt sänktes för en blivande brobänk pd Nyl1olm, det nya varvet i Köpen hamn. - Modellen tillhör Orlogsvrerftets Mode/samling, Köpenhamn.

Tvd arbetsbilder frdn danska örlogsvarv omkring 1765. Till vänster en stapelavlöpning pd Gammelliolm, det äldre
örlogsvarvet i Köpenhamn. Skrovet är klätt blott till understa batteriet; det var ännu vid denna lid vanligt, all
vad som här saknas av bordläggning m. m. byggdes färdigt pd vattnet; till höger pd mdlningen ligger en örlogsman i full flaggskrud och saluterar sjösättningen, vid vilken även marinsoldater ses paradera. - Till höger en
scen /rdn brobänken pd CI1risliansholm i Köpenhamn. En avtacklad örlogsman har kölhalats i och för rengöring
och översyn av bottnen. Akvareller av mästaren vid konstruktionskontoret Clement Mogensen Clementsen, kallad
Riinncby. Samtliga modeller och bilder d denna sida ära frdn Orlogsvrerflets i\fode/samling, Köpenhamn.
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fregatt om 110 fot över stäv, och så har han begynt ett skepp om 150 fot, (danska). I april
1690 erhöll Sheldon avsked och eftermälet blev, att hans fartyg voro för smala och därför ranka.
Av periodens övriga byggmästare förtjäna att nämnas den svenskfödde gotlänningen Ohms
Judichrer, som bl. a. byggde de stora tredäckarna Fredericus Quartus (110) och Elefanten (90),
amiral H. Span, som byggde Dannebrog (94) , kommendörkaptenen R. Krag, som byggde
Prins Frederik (78) och kaptenlöjtnanten Knut Benstrup, som efter franska principer byggde

Tre Löver (60), Svanen (60) och Oldenburg (50), vilka blevo färdiga omkring 1730 och provseglades tillsammans med Judichrers och Krags fartyg samt den danska flottans bästa seglare,
f. d. svenska fregatten Pommern (36), byggd av Charles Sheldon med namnet 1//erim (Ilderim).
Vid provseglingen visade Benstrups fartyg framstående egenskaper. Själv blev han härigenom
föremål för andras avund och anklagades för att bland annat ha avvikit från fastställd ritning
samt dömdes 1738 till strängt fängelse, men benådades senare och avled 1742. Hans efterträdare blev kaptenlöjtnanten Diderich de Thurah. Under några år verkade fransmannen L. Barbc
som byggmästare. Sedan han pensionerats 1747, nöjde man sig med att i hela elva år utan
någon fabriksmästare bygga efter gamla ritningar. Periodens siste fabriksmästare Frederik
Krabbe tillträdde tjänsten 1757 och erhöll avsked 1772.
Skeppens bestyckning. Beträffande bestyckningen må nämnas, att redan exempelvis tvådäckaren Christianus Quintus (1683) förde 24-pundiga kanoner på undre batteriet och 18-pundiga
på det övre. Detsamma gäller Dannebrog från 1692. Tredäckarna Fredericus Quartus (1699) och
Elefanten (1703) hade 36-pundiga kanoner på undre batteriet, 18-pundiga på mellersta och 12pundiga på översta. 50-kanonskeppet Fyen (1705) hade 18-pundiga kanoner på undre och 12pundiga på översta batteriet.
Efter det stora nordiska kriget förde nästan alla skepp med över 50 kanoner 24-pundiga
på undre och 18- eller 12-pundiga på övre batteriet; dock hade enstaka tredäckare och större
tvådäckare 36-pundiga pjäser på undre och 18-pundiga på mellersta batteriet. 50-kanonskeppen förde 18-pundingar i undre och 12-pundingar i övre laget. Självfallet gäller dessa siffror
blott för skeppen som nya; efterhand som de blevo gamla och skröpliga, kunde de få lättare
bestyckning. Från omkring 1768 ställdes krav på svårare bestyckning, vilket medförde, att de
PLANSCH A MOTSTÄENDE SIDA. Om inte denna bra11urbetonade historiemdlning ger en tillförlitlig bild a11 en
däcksscen pd Lö11endals Galej strax efter slutad strid (där finns dtskilliga detaljer att anmärka pd, även om en
hel del attiraljer äro autentiska), sd ger den i 11arje fall en le11ande föreställning om det gosselynne, som pd stora
nordiska krigets tid kunde göra sjökrigarens blodiga hantverk till serier a11 ä11entyr och fräcka och glada ddd.
Ingen a11 de mdnga • sjöhjältar• , den nordiska sjökrigshistorien har att berätta om, är sd berömd som norrmannen
Peter Wessel, Frederik IV:s ryktbare kaparkung, mera känd under det namn, 11arunder han 1716 adlades: Torde11 skjold. Den här u11 konstnären skildrade episoden ägde rum 1714, när den 23-drige fregattkaptenen utanför Norges
s11d11ästkust under spaning efter s11enska kapare, sjäil1 under holländsk flagg, mötte en ensam fregatt under engelska
färger . Fregatten (som i sjäil1a 11erket 11ar ett S11enskt, i England rustat kapurfartyg pd 11äg till S11erige) sköt emellertid plötsligt skarpt oc/1 hissade bldgul flagg; Wessel svarade med dansk, och i nästa ögonblick brakade glatta
lag frdn bägge hdllen. Striden rasade till ö11er midnatt - och klockan sex nästa dag fortsatte den, tills bägge parterna voro uttröttade. Efter ndgra timmar satte man emellertid igdng igen. Bägge tillfogades skador - Wessel
amdg sig dock säker pd seger. Men sd tog hans krut slut. Den gro11a sjön tillät ej äntring. Han skickade dd en
parlamentär i en jolle ö11er till den fientliga örlogsmannen, lät beklaga att denne skulle undkomma för den här
gdngen eftersom krutet 11ar pd upphällningen men uttryckte sin förhoppning alt de skulle mötas igen. Slutligen
bjöd han kaptenen att • paa Parol> komma ombord och dricka ett glas, eftersom han 11ar en tapper karl. Kaptenen
- som 11ar engelsman, blott en del a11 besättningen 11ar s11ensk - tackade dock nej. liten när Wessel fdtt s11arel,
s1·glade han sitt eget fartyg, Lö11endals Galej, sd nära fienden, att han kunde preja denne, och frdgade kaptenen
genom roparen, om han inte hade litet krut alt ldna honom, eftersom han.~ eget snart 11ar slut. Engelsmannen
s11arucle mecl ett skratt, men steg upp pd skansen med ett glas 11in i handen, Wessel gjorde sammaledes, och .~d
drucko de 11arandras skcll och skildu, med bägge fnrt11gen sönderskjutna, som .~dia 11änner. Det är denna ryktbara
.~kcll 11/e pd Nordsjtin den 27 juli 1714, .mm elen .~lore danske m<1rinm,l111ren r:hr. Jlltil.~tetl 1925 förevigat på 11dr /Jiltl .
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Peter Wessel tömmer en sk ål med en enyelsk kapten i Nordsjön elen 27 juli 1714. 0/jemlilniny
(IV Chr. Mölsted 1925. Privat iiyo, Köpenlwmn.
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Lange llfaren, skott- eller /lottprdm, använd vid Tordenskjolds misslyckade angrepp mot Göteborg hösten 1719,
erövrades genom överrumpling av svenskarna i augusti samma dr. Bestyckningen - 10 stycken 100-pundiga mörsare - Jiade danskarna dock dessförinnan hunnit avlägsna. Byggd av spiror ocl1 tvär i bägge ändarna mätte den
enligt svensk mätning 49 meter i längd; midskepps Jiade den ett djupgdende av blott 4 danska fot. Ännu 1777 ldg
den kvar i Göteborg. - Ritning i Rigsarkivet, Köpenhamn.

största skeppen rätt snart började allmänt bestyckas med 36-pundiga kanoner
pundiga i övre laget.

undre och 24-

Rys s Ian d. Flottans upplcomsl. För oss svenskar borde förhållandena hos grannen i
öster under gångna dagar vara lika välbekanta som de hos vår granne i sydväst, men så är det
märkvärdigt nog i~ke. Medan man i flottans arkiv till överflöd finner urkunder beträffande
andra länders sjöväsen, så finnes där praktiskt taget intet om det ryska. På samma sätt förhåller det sig med svensk sjölitteratur. Del tidigaste svenska uttalande om ryskt sjöväsende,
som anträffats, är av Kilburger - han åtföljde en svensk ambassad till Ryssland 1673 - som
skriver, att ryssarna då icke byggde några fartyg, ehuru de inom landet hade allt behövligt
material.
Det var först med tsar Peter I:s övertagande av makten, som det skulle bliva liv i spelet.
För tsaren var skeppsbyggeriet mer än ett vanligt intresse, det blev en allt behärskande lidelse.
Han hade då aldrig sett havet, bara drömt om det, en dunkel känsla, måhända ett arv från fjärran varäger. Efter sina utrikesresor ägnade han sig med lidelsefull iver åt att bygga en flotta vid
Perejaslav, där han uppfört ett enkelt envåningshus, vars enda prydnad, vittnande om vem
som bodde där, var en över dörren anbragt tvåhövdad örn med förgylld träkrona över. Men
här trivdes han. Varvet låg nämligen endast några steg från stugan. Med största möda kunde
här främmande sändebud få träffa honom.
För den lilla i Perejaslav byggda flottan fick han emellertid ingen användning och började
därför bygga en annan i Voronesj vid Don. Hit värvades utländska arbetare, men när de fingo
se hurudana förhållandena voro, ville de ej stanna. De infödda arbetarna, som dugde till
ingenting utan förstörde virket, behandlades hårt, och så försvunna de också. Skogarna omkring varvet hade brunnit ner 100-tals kvadratmil. Arbetena här började 1696, och följande
år hade tsaren trots allt fått färdiga några fartyg, bl. a. galären Principium, som han själv
hade ritat.
28.

Sv . f'. H. Il
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Ett ryskt skeppsvarv (vid Voronesj) vid 1700-talets början. Tidvis anlitade tsar Peter, som personligen tog livlig del
i arbetet pd den örlogsflotta, av vilken han väntade sig sd mycket, holländare som skeppsbyggare och timmermän .

I Riga skildrar en holländare, som varit i rysk tjänst vid Don, för Erik Dahlberg den ryske tsaren pd detta sätt:
•Mycket hardi och överdddig, som ingen fara aktar, och är sd snar till taga i yxan, tdg och annat som ndgon
gemen ; sätter sig ofta ibland de gemene och äter och J,dller allehanda sprdk med dem; ibland annat erkundigar
hnn sig mycket om lägenheterna i Ostersjön, till vilken han haver stor appetit •.
Samtida ryskt kopparstick.

Bilden till vänster: Azova, del äldsta fartyget i tsar Peters krigs/lotta, byggt av honom själv i Holland och bevarat
till vdr tid under namnet • den ryska flottans farfar> . - Den ndgot underliga bilden till höger, som uppges föreställa ett ryskt örlogsfartyg, översändes till den svenska regeringen med ett brev av den !B/ ! 1696 frdn elen bekante
persiske äventyraren • prins • eller •greve• Philip de Sanis,· den är ett av de /dtaliga, tidiga vittnesbörden om svenskt
intresse för den nygrundade ryska sjömakten . Riksarkivet.

En rysk flotta hade börjat att växa upp. 1697 reste tsaren till västra Europa, och i Libau
såg han för första gången varägernas hav. Av motvind hindrad att försätta sin resa, sågs
han flitigt besöka stadens sjömanskrogar, där han skämtade med sjöfolket och spelade rollen
av en holländsk skeppare. Äntligen kom han till Zaandam, och trogen sin vana klädde han ut
sig som timmerman, men när gatpojkarna började kasta sten efter honom, for han förargad
vidare till Amsterdam. Under tiden byggdes det örlogsskepp i Ryssland, och från Sverige sän-
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Tre skepp frdn den r!J.~ka .~jömaktens tvd äldsta decennier. Till vänster skeppet Predestinatsia (d. v. s. Del Gudomliga Fcirut.~eendd ) frc1n 1701; tsar Peter uppyer sig själv lm ritat clcl. - I mitten 60-kanonskeppet Jnyernwnlanc/;
det byggdes 1715 och säges hu varit tsarens flaggskepp. Till höger 50-kanonskeppet Poltava, som byggt 1712 säges
varet det första skepp, som sjösatts • vid Petersburg• .

De ruska galärerna spelade stundtals en dominerande roll i sjökriget mot Sverige; i mitten en av de galärer,
tsaren själv säges ha ritat oelt varav l!Jpen bibehölls drhundradet ut. - Till vänster en 28-kanonfregatt av dem,
som deltogo i expeditionen m ol Viborg 1710. - Till J1öger ett ryskt 66-kanonskepp frdn 1733; inte mindre än 57
skepp av denna cert uppges ha blivit byggda intill 1777. Samtida ryska kopparstick.

CJ1ebecken här.d ammade frdn länderna utmed l\fedel/1avet. Typen begagnade., av russarna I. ex. under 1788- 90
drs krig med Sverige oclt kan där sägas J1a svarat mot de svenska skärgdrdsfregallerna, särskilt clem <W uclemutyp. Ndgot om ursprunget till ovan avbildade cltebeck, förande rysk örfogsflagg, är tyvärr ej känt. Sjöhistori.dca
museet, Stockholm. - Modellen till ltöger av ett ryskt örlogsfartyg med en särskilt vacker akterspegel är frdn
1700-talels milt. Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Amsterdam.
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des dit bortåt 300 kanoner till deras bestyckning. År 1701 skröt Peter för konung August i
Polen, att han ägde 80 skepp om 68- 80 kanoner, bland vilka befann sig ett, vartill han själv
hade gjort ritningen och vars namn var Det Gudomliga Förutseendet. Fastän tsaren gick i
holländsk och engelsk skeppsbyggnadslära, så hade han dock ännu vårt skeppsbyggeri i minnet. Redan sommaren 1700 hade amiralgeneral Wachtmeister fått ett brev från kanslipresidenten Bengt Oxenstierna med underrättelse, att ryske tsaren låtit de svenska legaterna i
Moskva förstå, att han gärna önskade sig ritningar till några svenska skepp. > Såsom det torde
tjäna till att obligera tsaren», skrev Oxenstierna naivt, >om man honom i denna åstundan villfar , , så rekommenderade han detta ärende. Huruvida Wachtmeister verkligen medverkade i
denna förkastliga affär, har icke kunnat utrönas och är knappast troligt. Märkligt nog omtalas en liknande affär ifrån Danmark fastän senare. En dansk kommission, nedsatt 1725,
kunde överbevisa amiralen Judichrer om att 1716 hava överlämnat till tsaren skeppsritningar,
befintliga på Holmen i Köpenhamn.

Skeppsbyggnadsmetoder m. m . Man lär en gång i Sverige ha sagt, att det enda som i ryska
flottan var ryskt var flaggan. Må vara, men färgerna voro holländska. Det liir emellertid
också ha sagts, att flottan var holländsk. Det är möjligt, att tsaren t. ex. 1712 vid skeppsbyggeriet i Arkangelsk i något fall följt holländska förebilder, men 1700 hade emellertid engelsmännen företrädet. När han lämnade England, åtföljdes han nämligen av den engelske överskeppsbyggmästaren Sir Anthony Deane's ena son, och Deane's broder var också med som
teknisk rådgivare. Tidigare hade tsaren haft danska skeppsbyggare och timmermän i sin tjänst.
På 1740-talet besökte den svenske underskeppsbyggmästaren S. F . Schylman bl. a. Kronstadt
och Petersburg. Beträffande skeppens konstruktion och proportion uppger han, att antalet skepp
byggda av furu var lika stort om icke större än de av ek samt - de äldre - efter holländskt
maner, men de nyare och de som vid hans besök voro under byggnad efter engelskt. Vad han
särskilt ogillade och ansåg som ett stort fel var skeppens ovanliga höjd ovan vattnet utan motsvarande djupgående. Vid sitt besök var han ombord i 100-kanonskeppet Elisabet. Höjden
mellan varje dess däck var nio tum mer än längden av en ordinär man, varför han ansåg, att
dess höjd väl kunnat göras två fot mindre. Dess bestyckning utgjordes av idel metallkanoner,
36-pundare i undra, 18-pundare i andra (mellersta) och 12-pundare i tredje (översta) laget. På
back och skans hade det 8-pundare.
Beträffande utsmyckningen så fann han den • nog överflödig, ty uppå biltverk, målning,
förgyllning är ingen brist, vilket alltsammans jämte det övriga träarbetet göres nu för tiden
rätt väl». Detta visade enligt hans mening, att det var god tillgång på goda arbetare.
Amiral Psilanderskjöld yttrar i brev till Kungl. Maj:t, att ,Rysslands flotta ej lätteligen
skulle våga sig ihop med Sveriges, såvida dess skepp merendels torde vara byggda av furu » uppgiften hade han tydligen fått från Schylman - >vilken omständighet är nog att förringa
deras skepps effekt i anseende till den odrägliga splint, som föröder manskapet samt förbind ningarnas svaghet, då det lätteligen kan hända, att ett sådant skepp under en svår kanonad
begiver sig• . I vad mån Psilanderskjöld hade rätt i denna betygsättning 1754 lämnas därhän ,
men det är anledning misstänka, att han underskattade den på ett farligt sätt. Denna flotta
FAKS/1\/JL A MOTSTAENDE SIDA. Jämte den suenska flottan uar den turkiska den rysku sjömaktens huuudfiende. Här ses den kejserliga ryska flottan under befäl av Alexis Orloff i strid med turkarna i slaget vid Chios
den 5 juli 1770, där de turkiska sjöslridskrafterna tvingades till reträtt in i Tschesmaviken och där gingo för lorade. I förgrunden ser man en av de ryska lredäckarna och längst till vänster ett au turkarnas skepp springa
i luften. - Samtida kopparstick au P. C. Canol och W . Watt efter mdlning av R. Paton.
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Huvudpar/en cw Kurbrandcnburas flotta 1684 är samlad pd denna samtida oljemdlnina av Lievc Versc/micr frdn 1686.
Skeppen i förarunden äro Markgraf von Brandenburg (tidigare kallat Carolus Secundus; till höaer) och Friedrich
Wilhelm zu Pfcrde (till vänster). Mellan dessa bäaae skepp •den store kurfursten• Fredrik Wil/1elms eaen jakt
och längst till vänster marinens generaldirektör Benjamin Raules jakt Bracke. Styrbord om llfarkgraf ligger Kurprinz, förut kallat Grosser Afrikaner. I bakgrunden ligger - sett frdn sidan - Roler Löwe och akter om delta
Dorothca, förut kallat Friedrich Wilhelm. - Slottet, Berlin.

synes respektingivande nog, i varje fall jämförd med de samtida svenska fartygen av deras
ålder och blandade certer. Om Kungl. Maj:t tog något intryck av Psilanderskjölds utlåtande
är obekant.

Bra n den b ur g-P r e u s sen. Man har betecknat den 1 oktober 1684 som den brandenburgska flottans födelsedag. Denna dag inköpte nämligen kurfurst Fredrik Wilhelm följande
åtta fartyg: Friedrich Wilhelm zu Pferde (60), byggt 1681, Dorothea (32), byggt 1679, Kurprinz (von Brandenburg) (32), byggt 1674, Fuchs (20), byggt 1679, Friede (32), byggt 1684,
Litauer Bauer (10), byggt 1681, Prinz Philipp (von Brandenburg) (8-10), byggt 1684 samt
Vogel Greiff (8-10), byggt 1680. Säljare var holländaren Benjamin Raule, som spelat en stor
roll i den tyska sjöhistorien. Raule var redare och trädde som sådan 1675 i nära förbindelse
med kurfursten med anledning av kriget med Sverige och gjorde härunder kurfursten stora
tjänster genom att till honom uthyra fartyg. Raule utnämndes 1676 till Schiffsdirektor och
1681 till Generaldirektor der Marine. Ovannämnda fartyg hade kurfursten tidigare hyrt av
Raule men köpte dem nu, som sagt, närmast med anledning av ett hotande krig med Sverige.
Brandenburg hade emellertid före 1684 tid efter annan ägt fartyg, som voro avsedda för
bevakning av kusten och som av det skälet kunna anses såsom örlogsfartyg. Brandenburg fick
känning av Karl X Gustavs krig med Polen, och kurfursten lät på den polske kungens - hans
länsherres - tillskyndan rusta några fartyg men alla ganska små, tillsammans förande endast
omkring 30 kanoner. Av dessa fartyg nämnes bl. a. Clevischer Lindenbaum, bestyckat med 10
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/i:11 cnyelsk tacklinysrilniny (lör ett !JO-kanonskepp) enligt 1719 drs reglemente. Rilninyen vi.rnr fleru nyheter,
av vilka md särskilt nämnas vatcrstagct (som löper frdn förstäven till vaterblindans fäste d boysprötel). - Science
Museum, London.

Plymouth, ett av elen engelska örlogsflottans många varv. -

Kopparstick (utsnitt) uv I'. C. Canot 1756.

kanoner, som tidigare skall ha varit en vid Memel 1655 (?) strandad svensk fregatt Förgyllda

Lejonet.
När kriget med Sverige började 1675, funnos emellertid inga kurfurstliga örlogsskepp men
en mängd kapare utrustades av Raule, och några fregatter, bl. a. Noord-Holland, hyrdes i Holland. När >den store kurfursten , avled 1688, bestod hans sjömakt, med Raules egna skepp samt
det 1682 bildade Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie's inräknade, av 32 fa~tyg med omkring 300 kanoner.
Sedan Fredrik III 1701 blivit konung i Preussen, gick det av statsfinansiella skäl tillbaka
med sjöväsendet, och inte heller under efterträdaren Fredrik Wilhelm I synes något ha gjorts
för att skaffa en örlogsflotta. När Fredrik I [ den store tillträdde regeringen 17 40, saknades
sålunda alltjämt en verklig örlogsflotta, och han avböjde gång efter annan förslag att upprätta
en sådan. I kriget med Sverige 1759- 63 hade han dock ett slags flotta , i vilken ingingo förutom några galjoter och galärer även två stycken fregatter samt en del småfartyg.
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En 9 Ian d, F r a n kr i k e
och Ho I Ian d. Skeppsbyggnadsmetoder, bestyckning m.m.
Det har sagts om det svenska
skeppsbyggnadsmaneret,

att

amiralgeneral Wachtmeister
som , skeppsbyggnadsdiktator>
med förkärlek hyllade det
samtida engelska maneret.
Av allt att döma var redan vid
periodens begynnelse de engelska principerna i stor utsträckning påverkade av de
franska. Ett exempel torde
vara det franska skeppet Su-

perbe, vilket enligt konungens
önskan avritades 1672 av den
engelske
chefkonstruktören
Deane i Portsmouth, när det
tillfälligt besökte Spithead.
Det var ett 3 :e rangens skepp
om 74 kanoner och 993 tons
deplacement, ett mycket vac-

Ovan ett engelskt 74-kanonskepp Bcllona (1760), nedan ett engelskt 50-kanonskepp enligt reglementet från 1733. Modeller ,I Science Museum, London.

kert skepp och en god seglare.
Denna kopia blev därefter genom en ,act of parliament>
modell för engelska 2 :a och
3:e rangens skepp.
byggnadsreglemente

Något
tyckes

icke vid denna tid ha funnits .
Det uppgives, att ett så dant
tillkom 1677, i England kallat
establishment, vari fastställdes dimensionerna på alla
fartyg, t. ex. för 1 :a rangens
(100 kanoner) en köllängd av
137 2/s feet och bredd 46 feet,
för ett 3:e rangens (70 kanoner) 122 respektive 39 2/s feet.
(Några skepp med dessa dimensioner ha emellertid icke
anträffats.)
Den största förändringen
synes ha gällt bredden. Sekreteraren vid amiralitetet Samuel
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Ett engelskt 70-kanonskepp 1694-1704. Bland detaljerna märker man, att övre lagens kanonportar äro omgivna
av snidade kransar; de försvunna ndgot decennium senare. Vaterstaget (jfr tacldingsritningen d sid. 222) saknas
ännu. - Science Museum, London.

Pepys anmärkte om detta, att byggmästarna före 1673 icke tillräckligt hade uppmärksammat, att
endast tillräcklig bredd gjorde ett skepp styvt nog. Man närmade sig alltså de franska måtten.
Man kan misstänka, att efter delta franska inflytande de 30 skepp byggdes, vilka Pepys trumfade igenom efter 1677 års parlamentsakt.
Det uppges, att intill 17 47 det typiska tvådäckade 3 :e rang-skeppet om 70 kanoner och den
tiden 160 feet långt och 45 feet brett var 400 ton mindre än dess franska prototyp. Enligt
en svensk uppgift säges dimensionerna dock ha varit 160 feet i längd, 42 feet 8 inches i bredd
samt 18 feet 6 inches i djup. 70-kanonskeppen skulle då - enligt Chapman - sedan 1734 ha
fått sin längd ökad med 9 feet, djupet med 9 inches men bredden minskad med lika många
tum. Alla andra certer hade dock fått bredden mer eller mindre ökad. Emellertid klagade en
del engelska amiraler redan 1740 över linjeskeppens rankhet men också över deras ovaraktighet mot förr. Flera officerare kritiserade dem dessutom för dålig segling, underhaltig förtimring och för att vara illa inredda för folket. Efter freden 17 48 inträdde emellertid en förbättring i byggnadssättet, väl en följd av 1745 års establishment, vilket i dess tur kanske får tillskrivas erfarenheter, vunna under striderna till sjöss med fransmännens flottor. Av intresse
är att - i tabelluppställningen å nästa sida - se tillväxten av skeppsdimensionerna särskilt
för att kunna jämföra dem med våra egna skepps och därvid ha utvalts de certer, som bäst
överensstämma med våra.
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Ett franskt förstarungsskepp -

om c:a 100 kanoner -

Köllängd ............
Längd över stäv .....
Bred (ylterkant :tv
bordläggning) . .....
Djupgående .... .... .
Midskeppsporlens
höjd över vallnct ..

60

I

50

Kolorerat kopparstick. Privat ägo.

1745

1739

1719

Eslablishment
Antal kanoner

frdn 1i00-talets början. -

I

40

I

60

I

50

I

117-8
144

108--10
135

42-8
19--4

41
18--6

37- 6

5-11

5-11

5- 2

124

150

144

133

39
16-5

36
15- 2

33- 2
14

41
17- 8

41
17- 8

37- 6
16

I

44

123-6
150

134

50

I

60

144

I

I

40

16

Dessa siffervärden - i engelska fot - synes hava stått sig hela vår period ut undantagandes att omkring 1756 en ny cert - 74-kanonskeppet - blev införd. I jämförelse för övrigt
med våra samtida skepp, så funno de engelska knappast någon nåd hos oss. C. G. Falck, han
blev sedermera svensk överskeppsbyggmästare, kom 1763 till Portsmouth såsom timmerman i
en engelsk västindienfarare. På varvet i Portsmouth såg han ett 70- och ett 60-kanonskepp på stapeln, >som efter utseende• , skrev han hem, , ej syntes så svåra till dimensionerna som de franska,
vidare med svaga förtimringar, som än mer försvagas genom borrning för de många naglar, som
här brukas , . Det bör kanske här erinras, att vi i Sverige då byggde efter franska förebilder.
Det har mer än en gång antytts, huruledes engelsmännen gärna följde franska förebilder i
sitt skeppsbyggeri. Som jämväl det / ranska maneret, så mycket det nu kunde låta sig göra, om29.

Sv. F. H. Il
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Franska 108-kanonskeppet Royal Louis frcin 1692 (till v<inster) och Sans-Pareil frcin 1770. cle Marine clu Louvre, Pnris .

Modeller i Musee

sider anammades iiven hos oss, är det skäl att ägna detta några ord. På 1760-talet sades det
en gång i det svenska amiralitetskollegiet, att efter det sista kriget mellan Frankrike-England
består den engelska flottan till stor del av franska skepp, och byggmästare Sohlberg uppgav,
att engelsmännen i alla tider kopierat franska skepp, vilka varit i något avseende goda. Engelsmännen själva sticker heller icke under stol därmed. Det har redan nämnts, att den engelske konstruktören Sir Anthony Deane 1672 kopierade det franska skeppet Superbe. Vid
denna tid stod under byggnad i Portsmouth 100-kanonskeppet Royal Charles, konstruerat av
Sir Anthony. På redden lågo franska örlogsmän, och deras timmermän satte genast i gång
med att mäta upp henne utan tillstånd men, tillägger den samtida sagesmannen, •det är en all män överenskommelse att vara den nationen tillmötesgående och att ingen visat dem någon
ovänlighet.> Gåvor och gengåvor!
Som alltid var det vunna erfarenheter från krig, vilka förde tekniken framåt. Ludvig XIV
tillsatte sålunda en kommission 1681, vilken utarbetade förslag till reglemente för skeppsbyggeriet,
vilket under namn av Ordinance des Arsenaux lär ha trätt i kraft 1689. Detta skulle alltså ha
upphävt konstruktionsreglementet av 1673. Huruvida 1689 års ordinance i dess enskildheter
gällde orubbad 1693, känner författaren icke till, men detta år föreskrevos följande dimensioner för t . ex. ett 70-kanonskepp, i svenskt fotmått: längd 157 fot, bredd 44 ½ och djupgående
20 ¼ fot, ett 60-kanonskepp: längd 150 ½ fot, bredd 42 och djupgående 19 fot. Men man får
ej känna sig överraskad om skepp med just de3sa mått icke påträffas, ty dimensionsuppgifter
skilja sig så gott som alltid på en eller annan fot.
Med tiden ökades dimensionerna. Skepp med dimensioner, som t. ex. 1715 räknades till 1 :sta
rangen, voro på 1750-talet inrangerade i 6:e rangen. Här skall lämnas mått, som några skepp
verkligen hade. År 1736 lågo några franska örlogsmän till ankars vid Hanö (Blekinge). Gilbert
Sheldon beordrades dit för att bese dem och mätte därvid upp amiralsskeppet Bourbon (74) och
Elisabeth (64). Skepp av denna cert hade omkring 500 mans besättning. Det förra var 166 fot
(svenskt mått) långt över stäv, 148 ¼ fot i kölen, 46 fot brett på spant samt 24 fot 7 tum djupgående. Elisabeth åter var 153 fot långt över stäv, 42 1/a fot brett samt 22 fot 9 tum djupgående. Bestyckningen utgjordes av, i den förra 26 36-pundare, 28 18- och 20 8-pundare,
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i den senare 24 24-pundare,
26 12- och 14 6-pundare. Portarnas höjd från vattnet voro
5 ½ fot i båda och avståndet
mellan portarna 8 fot. Om inredningen m. m. berättade
Sheldon, att t. ex. skansen
(halvdäcket) sträckte sig inemot stormasten och var försedd med många rum och
»kontor» för officerarna. Kajutan (stora hyttan) var »mycket präktigt målad och utsirad
med förgylda lövverk och
bordvarts lackerad med istänkt
guld. Chefens sängkammare
var helt vih. Under ett samtal med eskaderchefen amiralen d' Autin, berättar Sheldon,
sade sig denne »med nöje hava
sett vår flotta, men kunde icke
föreställa sig, att våra skepp
kunde vara styva eller segla,
emedan de ju äro samtidigt Holländskt örlogsskepp om 52 kanoner från omkring 1730. - Samtida modell.
Nederlandscl1 Hisloriscl1 Scl1eepvaart Museum, Amsterdam.
både smala och grundgående,
vilket strider mot vartannat». Sheldon invände, att detta »var till vår fördel», påpekande bl. a.,
att amiralens eskader just för dess djupgående ju icke hade kunnat gå in till Karlshamn,
som avsikten hade varit.
Efter hand ökades dimensionerna än mera, så att vid periodens slut eller närmare bestämt
1768 t. ex. 74:orna hade fått en längd av 183 fot - svenskt mått - och en bredd av 53 fot,
64:orna 164, respektive 44 1/a fot etc. Sex år tidigare hade i Toulon byggts en 74:a med en
längd av 185 fot - svenskt fotmått - bredd av 47 1/a och djupgående av 22 ½ fot och en 64:a
164 1 /a fot lång och 44 ¼ fot bred med ett djupgående av 21 3/s fot. Detta senares deplacement
var 1,200 ton. Vid denna tid voro bl. a. gångborden mellan back och skans (halvdäck) så
breda, att de därunder stående kanonbetjäningarna under batalj voro helt skyddade för nedfallande splint från väders. Beträffande inredningen omtalas det, att t. ex. inga fasta hytter belamrade batterierna utan kunde nedtagas i all hast.
Den holländska örlogsflottan, som sedan länge spelat en betydande roll bland Europas sjömakter såsom maktfaktor och jämväl skeppsbyggnadstekniskt, minskade i sistnämnda avseende
betydligt med tiden. Vad storleken angår hävdade den sig dock gott. Under åren 168099 byggdes det sålunda icke mindre än c :a 215 fartyg av allehanda certer och typer om tillsammans i runt tal 9,675 kanoner. Av dessa fartyg voro 128 stycken om 40 eller flera kanoner.
Medtager man endast 60:or och svårare skepp, var antalet icke mindre än 71 stycken. Av dessa
voro 16 stycken om 90 kanoner eller flera (högst 100). Till jämförelse kan nämnas, att holländarnas gamla antagonister engelsmännen under samma tid byggde c:a 225 fartyg med i
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flolländsl..-u skeppet Boekenroode, byggt i Amsterdam 1729, enligt en ritning I rdn 1732. Scheepvaart Museum, Amsterdam.

Nederlundscl1 Historisc/1

runt tal 9,125 kanoner, av vilka dock blott 62 fartyg voro om 60-kanoner eller därutöver. Om
90 eller flera kanoner (högst 100) byggdes blott 14.
I tekniskt hänseende dominerade däremot, som sagt, holländarna mindre, då de för sina
grunda farvattens skull icke kunde följa med i konkurrensen om djupgående skepp och därmed sammanhängande bättre seglingsförmåga.
Hos oss torde måhända de holländska byggnadsmetoderna mer än annorstädes ha funnit
förespråkare ända till Karl X Gustavs dagar och än senare. På 1670-talet åter eller närmare
bestämt efter vårt krig med Danmark-Holland, då Holland var mindre tålt i Sverige än någonsin, hade det holländska inflytandet emellertid praktiskt taget spelat ut sin roll. Naturligtvis
berodde detta icke helt på känslostämningar, fastän de heller icke varit utan betydelse, utan
på en viss efterblivenhet och mindre lyckliga detaljer i de holländska konstruktionerna. En
dag 1680 diskuterades i vårt amiralitetskollegium ett anbud från Saardam på ett därstädes nybyggt 72-kanonskepp. Det var 145 ½ fot (svenska) långt, 33 ½ fot brett samt 15 fot i hål och
borde då ha haft ett djupgående av c :a 16 fot. Det hade vidare två hela lag, 28 portar i laget,
förutom 16 kanoner i hyttan. Turner, vars yttrande infordrats, menade att det borde ha varit
1 ½ fot bredare samt ½ fot djupare, »varandes efter längden ungefär 54-kanoners skepp •.
Ehuru priset tyckes ha varit så att säga nästan realisationspris, resolverade kollegium, att det
icke »finnes nödigt till Kungl. Maj:ts tjänst, och för övrigt , icke rätt byggt och eljest av
styckeportar sönderhugget>. Det holländska tacklingsmaneret studerade däremot våra officerare
till seklets slut.
Generellt kan sägas, att holländarna hade - med hänsyn till sina grunda vatten - relativt
lätt byggda, flatbottnade r,kepp, som drevo starkl i knapp vind, engelsmännen hade kraftigare,
mera djupgående men tunga skrov, vilka seglade jämförelsevis väl, fransmännen byggde enligt
velenskapliga grunder och åstadkommo de skarpaste och bäst proportionerade skeppen, i regel
de bästa seglarna.

JJdtsmun med lodlina. Vinjett d en karta över Christiunsö fästning, ritad av llf. W . Tax 1734-. - Det
Konge/ige Bibliotek, l(öpenhamn.
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ÖRLOGSBASER OCH VARV
FRIHET SrfIDEN

UN :DER

FARTYGSMATERIELENS UPPDELNING PÅ FÖRBAND OCH DESSAS RASERING.

D

en sjögående flottan, under periodens senare del omväxlande benämnd örlogs-, stora eller
seglande flottan till åtskillnad från den 1756 amiralitetet frånhända skärgårdsflottan, vilkens motsvarande benämningar voro armens flotta, lilla eller roddf lottan, förblev, frånsett några
tillfälliga detacheringar av en eller annan fregatt till västkusten, i sin helhet alltjämt baserad
på Karlskrona. Efter ett under åren 1748--49 iscensatt högst omfattande galärbygge, då på en
gång i ett antal kuststäder framställdes ej mindre än 44 fartyg av denna typ, blevo emellertid de nio i Blekinge byggda galärerna t. v. kvarhållna i Karlskrona, närmast för att stå till
förfogande för ifrågakommande trupptransporter till svenska Pommern. Dessa galärer redovisades emellertid som en depå till huvudstyrkan i Stockholm, som fick bekosta deras underhåll samt vid behov även bemanna desamma. Först 1768 uppflyttades fyra av desamma till
huvudstaden, under det att de fem återstående kort därpå utrangerades.
Sedan efter fredsslutet 1721 de till Stockholms skepps- och galejeskaders förstärkande från
huvudflottan utlånade större fartygen återgått till sin ordinarie förläggning i Karlskrona, ändrades benämningen på samma sjöstyrka följdriktigt till enbart stockholmseskadern, vilket förband härefter helt organiserades som ett skärgårdsvapen. Deltas kärna utgjordes av galärer,
vilka i sin ordning kompletterades med skott- och flottpråmar m. fl. roende specialfartyg och
endast för tillgodoseende av spanings- och rapporttjänst höllos några lättare fregatter, brigantiner och jakter.
Vid regimskiftet 1756 kommo de till huvudstaden förlagda fartygen alt bilda armens flottas
stockholmseskader, under det att ett motsvarande finskt förband organiserades i Sveaborg.
Redan efter tio år återställdes emellertid alll på sin gamla fot, varvid armens flotta avlöstes av
en galärflotta, även den t. v. uppdelad på en stockholms- och en sveaborgseskader. Denna anordning stod sig dock ej längre än till 1770, då sist nämnda sjöstyrka ånyo överfördes till
härens myndigheter såsom embryo till en återuppstånden armens flotta, under det att Stockholmsdelen härefter ensam kom att konstituera galärflottan. Till trots av att beslut härom på
sin tid fattats, blevo några galärer aldrig avdelade till den finska stationen, utan kom fartygsmaterielen därstädes huvudsakligen att bestå av de nya typer skärgårdsfartyg, som efter Ehrensvärds anvisningar på 1760-talet blivit konstruerade av den store Chapman.
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Jämlikt 17 56 års beslut skulle jämväl de i göteborgseskadern ingående galärerna övertagas
av armens myndigheter, samtidigt varmed det fåtaliga beståndet segelfartyg överfördes till Karlskrona. Under de tio år organisationen i sin första upplaga hölls vid liv, kom någon avleverering emellertid ej till stånd utan förfogade flottan över det kvarstående halva dussinet galärer
till dess sagda illa underhållna fartyg fram på 1760-talet utrangerades, varpå västkusten än en
gång såg sig berövat varje tillstymmelse till sjöstridskrafter. Detta synes regeringen dock hava
tyckt gå för långt eftersom 1767 föreskrevs att en lätt eskader om tre fartyg, uttagna ur karlskronaflottan, tills vidare skulle vara stationerade i Göteborg, men denna kraftyttring blev ej långvarig - redan efter tre år indrogs detta anspråkslösa förband och där stod man åter tomhänt
som så många gånger tillförne. I och med Gustav 111 :s nu förestående tillträde till riksstyret
skulle emellertid bättre tider randas för denna så ytterligt styvmoderligt behandlade sjöstyrka.
Under det s. k. pommerska kriget 1757-62 var åter en stralsundseskader upprättad, som
ej utan framgång opererade i de riigen-usedomska farvattnen. Den var i huvudsak sammansatt av galärer, understödda av några skottpråmar, och betraktades som en avdelning av armens
flotta, oavsett att örlogsflottans personal i nautiskt hänseende svarade för bemanningen.
G. U.

K A R L S I{ R O N A.
Tillstdndet pd stationen efter stora nordiska kriget. Efter det stora nordiska krigets slut befunno sig flotta och varv i miserabelt skick. En kommission tillsattes i Karlskrona med riksrådet Hans Henrik von Liewen såsom ordförande att utarbeta ett förslag till sjöförsvarets ordnande. Av betänkandet, som av kommissionen avgavs 1722, framgick, att flottans fartyg voro
»till timmeragen och skroven så usla och bogfälliga, att de mest alla behöva dels större dels
mindre reparationer och lära inom få år somliga vara irreparabla •. Varvsbyggnaderna voro
till tak och väggar förfallna, förrådshusen nära tomma, så att man ej ens hade att reparera
med. Skeppsbryggan och dykdalberna voro nedruttnade, så att skeppen måste ligga för sina
ankaren och »man ej utan största fara kunde komma till dem över den bron, som borde vara
deras skydd ». Hantverkarnas antal hade sammansmält. Själva hamnen hade börjat växa igen.
Efter samråd med amiralitetskollegiet framlade kommissionen ett storartat förslag till den
nya flottans sammansättning och behandlade i samband därmed frågan om flottans förläggning. Sedan Ryssland blivit en sjömakt vid Östersjön, hade läget blivit ett annat än vid tiden
för örlogsstationens anläggning. Enligt kommissionens förslag borde emellertid huvudflottan
alltjämt vara förlagd till Karlskrona, ett mindre antal fartyg borde dock vara stationerade i
Göteborg, och till Stockholm skulle en stark galäreskader förläggas att vid kritiska tillfällen
samarbeta med huvudflottan. Förslaget blev ifråga om bibehållandet av Karlskrona såsom
huvudstation och förläggandet av en mindre eskader till Göteborg bifallet. Det storartade flottbyggnadsprogrammet kom emellertid ej till utförande.
Lokal utveckling. Inom förvaltningen på stationen verkställdes reformer vid olika tillfällen.
Överstyrelsen utgjordes såsom tidigare av amiralitetskollegium, som alltjämt hade sin verksamhet förlagd till Karlskrona. Såväl militära som förvaltnings- och varvstekniska frågor behandFAKSIMIL VID DENNA SIDA. Stora skeppsskjulet pd Lindholmen - enligt en ritning av J. Fellers frdn 1758.
Det första skepp, som byggdes pd den skeppsstapel, för vilken detta • beständiga• skjul kom till - för att genom
inbyggandet av torrt material förlänga skeppens livslängd - var 70-kanonskeppet Prins Gustav (1758), det sista
större bygget fregatten (korvetten) Norrköping (1858). - Sjöhistoriska museet, Stockholm .
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Varvets och stationens anläggningar enligt en karta frdn 1755 av P. G. Steuer. 1 Högvakten, 2 materia/bodar, 3
verkstäder, 4 ringarekammaren, 5 skcppsstapel, 6 upphalningsslip, 7 ankarsmedjan, 8 stora tackelkammaren, 9
mastkranen, 10 dockan, 11 slitageboden, 12 rcpslagarebanan, 13 vant- och slagskjulet, 14 Jiampförrddet, 15 magasin för segel och rundhult, 16 sjömilitiekontoret, 17 guvernementshuset, 18 amiralitetskyrkan, 19 nya magasinet, 20 Drottninghalls batteri, 21 bastionen Wachtmeister, 22 bastionen Akilles, 23 bastionen Aurora med paviljong och kasernbyggnader, 24 gamla proviantmagasinet, 25 bagerierna, 26 tunnbindareverkstäder, 27 galärskjul,
28 Kungshalls batteri. - Efter kopia pd Orlogsvarvet, Karlskrona.

lades kollegialt. Holmamiralen eller, som han senare benämndes, varvsamiralen behandlade
frågor rörande fartygs byggnad och underhåll m. m. Honom närmast ansvariga i detta avseende voro ekipagemästaren och skeppsbyggmästaren. Denne senare var vid periodens början
underställd ekipagemästaren, men ställdes på 1750-talet vid sidan av denne direkt under varvsamiralen och utnämndes samtidigt till överskeppsbyggmästare.
Varvets förfallna byggnader blevo efter hand iståndsatta. Varvsområdet kring skeppsstaplarna på Trossölandet undergingo i stort sett inga förändringar. På Lindholmen däremot tillkommo nya anläggningar, främst av dessa den redan under förra perioden påbörjade dockan.
Genom tillkomsten av denna drogs en del av skeppsbyggeriet över till denna del av varvet. Där
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anlades av Överskeppsbyggmästaren Gilbert Sheldon, som 1739 efterträtt sin fader Charles Sheldon, en större stapelbädd 1756, vilken några år senare (1763) försågs med tak och kallades
»stora skeppsskjulet> och senare (sannolikt i samband med skeppet Vasas byggnad 1778)
> Vasaskjulet•. På västra sidan av denna bädd anlades ytterligare en stapelbädd, på vilken
kölen till Fredrik Adolf sträcktes 1768. Öster härom vid samma strand gjordes en omfattande
. utfyllning och byggdes en kaj {ballastkajen). På 1740-talet uppfördes nuvarande hampförrådet
och i närheten av detta en stor byggnad för förvaring av vant och stag (där inventariekammaren n:r 2 nu ligger).
Anläggningen på artillerigården växte ut. Där
artillerikontoret, och artilleriverkstäderna utökades.
här gick upp, erhöll man dels en inre hamn för
utrymme för de större skeppen, vilka för kanoners
brons djupare yttersidor.
1

uppfördes på 1730-talet i sten det vackra
Genom att sänka gamla fartyg i viken, som
lastfartyg och mindre farkoster, dels kajoch kulors in- och uttagning lade till längs

Av de anläggningar, som tillkommo under denna period, voro inga av större betydelse än
dockorna. Det dyra fartygsunderhållet framtvingade byggandet av sådana. Till detta hörde
nämligen fartygsbottnarnas rengöring, drivning, bestrykning med talg eller tjära ( , brådning •)
och eventuella reparation. Mindre fartyg upphalades på slipar. På större gjordes fartygsbottnen
åtkomlig genom »kölhalning , , varvid fartyget medelst spel kullvindades invid en kaj eller brobänk. Detta förfarande medförde emellertid stark påfrestning av rigg och skrov och försvårades vintertid, då dylika arbeten i allmänhet måste utföras, av isen. Genom fartygets torrsättning i docka kunde detta besvärliga och riskabla förfarande undvikas.
Det första förslaget till docka i Karlskrona lär ha uppgjorts av skeppsbyggmästaren Charles Sheldon 1708 efter återkomsten från en studieresa i England. Förslaget, som Sheldon även
diskuterat med Kristofer Polhem, frambars vid olika tillfällen, men måste tills vidare på grund
av den svåra penningbristen läggas åsido. Å andra sidan blev under de många krigsåren behovet av en docka alltmer påträngande. Efter Karl XII :s återkomst till Sverige togs därför
frågan åter upp. Sheldons förslag framlades och godkändes av konungen 1716. Dockan för lades till Lindholmen, där den nedsprängdes i berget. Sprängningen utfördes till större delen
under åren 1717-18. Därefter återstod det besvärligare arbetet vid dockans mynning. Fångdammen utanför dockan byggdes efter Polhems förslag. Därigenom att man - emot Sheldons
anvisningar - sprängt bort berget, där portfästena skulle anbringas, uppstodo svårigheter vid
portarnas infästning och tätning. Detta gjorde att dockarbetet, som utfördes på entreprenad,
avstannade. Efter att ha legat nere sedan 1720 återupptogs det 1722 och slutfördes av Sheldon
1724. Den 8 september detta år invigdes dockan, varvid i densamma >under kanonerande och
annor musikue, infördes det stora skeppet Konung Karl. Utpumpningen verkställdes av ett pumpverk bestående av tvenne gående kistlänkar (paternosterverk), vilka drevos medelst handvevar.
Härtill togos 270 man i anspråk fördelade i tre pumplag ä 90 man under en tid av tre dagar
vid dockning av ett linjeskepp och fyra dagar av en fregatt. På 1770-talet erhöll dockan ett

FAKSIMIL A MOTSTÅENDE SIDA. Vad som gjorde Lindiwlmsdockan sd ryktbar torde varit, all den i motsats till andra kända dockor var sprängd i berget och länsades med pumpverk. Härpd tyder ett uttalande av
Mdrten Triewald i hans • Kort beskrifning om eld- och luftmaskin vid Dannemora gruvor, (1734): , Ty intet skepp
kan komma uti ndgon docka i England utan med hög flod (spring tides kallad), i bland mdste de stora skeppen vänta 2:ne mdnader, däremot kan det största örlogsskepp komma var dag man vill uti Karlskrona dockan ;
bemälta docka ruttnar ej heller eller fordrar en sådan reparation som de engelske •. - Ritningen (ur en serie
arbetsritningar) tillhör Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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•

nenna bild av • gamla varvet> med skeppsslaplar och byggnader kompletterar varvskarlan ovan d sid. 231. Närmast sjön frdn vänster räknat ha vi Drottning/talls batteri, smedja, ankarsmedjan (ovan vänstra skeppets akterspegel), musiskjul, skeppsstaplur, ma.~tkran, stora lackelkammarens gavel. Gd vi tillbaka längs byggnaderna högre
upp, lia vi bakom mastkranen högvakten och vänster om denna sprut/ruset och nya tackelkammaren. Den stora
tornprydda b!fggnnclen är Ringarekammaren med plankskjul pd bdda sidor. - Laverad tuschteckning cw okänd
konstnär. 1700-talets m ilt . Sjöhistoriska museet, Stocldwlm.

- - -:: :,:

.

Orlogsvarvet 1770 sett österifrdn, med k/ochtapeln längst till höger, bastionen Aurorn, Amira/itelsk!frkan, n!f<I
magasinet, storn tackelknmmaren, stora skeppsskjulel och skeppen vid skeppsbron (i •laget • ). - Laverad tuschteckning av okänd konstnär. Uppsala universilelsbibliotek.

kraftigare pumpverk likaledes handdrivet. Med detta länsades av motsvarande arbetsstyrka
dockan vid dockning av en fregatt på en tid av 15 timmar.
Behovet av flera dockor gjorde sig gällande, och förslag till sådana framlades under de följande åren, men först vid 1756 års riksdag fattades beslut om ytterligare dockbyggnad. Ständerna fattade så mycket hellre detta beslut, som de räknade med att genom att >sätta flotta
och eskader på torra land> kunna medelst ett tillräckligt antal dockor eller skjul bespara större
delen av de utgifter, som fartygsunderhållet eljest krävde. Den ursprungliga planen upptog
också torrsättning av 30 skepp. Dessa förhoppningar voro väl högst överdrivna, och företagets
omfattning blev under arbetets gång väsentligt reducerat, så att anläggningen, då den 100 år
senare var helt färdigställd, endast omfattade fem dockor. Men dessa fem dockor ha likväl
blivit utomordentligt värdefulla för varvet.
Lämplig plats för de nya dockorna fann man i Sundsmaren mellan Trossön och Björkholmen. Erforderligt område förvärvades jämte strandtomterna på Västerudden, och därmed
införlivades med varvet det område, som alltjämt kallas »nya varvet >. Dockplanen i sin senare
utformning omfattade förutom framförliggande bassänger tio dockor, placerade såsom utspärrade fingrar på en hand. Endast hälften av detta program blev emellertid genomförd, alltså
fem dockor med utanför liggande >svajningsrum >. För ändamålet torrlades sundet mellan
Trossön och Björkholmen efter igenfyllning av dess norra mynningar - på ömse sidor om dåvarande lilla Björkholmen - och byggandet av en fångdamm utanför dess södra mynning.
Ledare för det vittomfattande företaget blev en av Polhems lärjungar, Daniel Thunberg,
30.

Sv. F. H. Il
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Dockan pd Lindholmen - • detta verk md kallas det dttonde världens under, havandes mdnga förnäma resande
kommit till Karlskrona endast denna makalösa docka alt beskdda och vilken som kommer till denna stad, utan
att han beser dockan, det är ock även detsamma som resa till Rom och icke se pdven• (enligt Karl Nilsson
Becl1stadius' •Then adelige och lärde svenske siöman • 1734-). - Ritning av Charles Sheldon. Sjöhistoriska museet.

som med utomordentlig skicklighet planerade
och ledde arbetet med biträde av löjtnant
Johan Fellers.

Dockarbetet, som påbörjades

17 58, bedrevs med all kraft fram till krigsutbrottet 1788.

Arbetsstyrkan, som med en

kärna av yrkesmän huvudsakligen utgjordes
av soldater, uppgick under denna byggnadsperiod ofta till 1,000 man. En besökare, som
en varm sommardag såg alla dessa knektar
svettiga och smutsiga släpa på stenar och kärror, skrev, att han vid åsynen därav återupplevde sin barndoms föreställningar om Israels
barns träldom i Egyptii land. Den 1 oktober
1775 hade man kommit så långt, att Gustav III
kunde lägga grundstenen till dockan n:r 1.
Denna och dockan n:r 2 blevo fullt färdiga

•

Mekanikern och vattenbyggaren Daniel af Thunberg, född
i Dals socken i Angermanland i maj 1712, död pd Vedeby
invid Karlskrona i januari 1788, lwde planlagt bl. a. dockanläggningen i Sveaborg, när lwn erhöll motsvarande uppdrag i Karlskrona. - Oljemdlning av L. Pasch d. y. 1772.
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1792. I brist på medel bedrevs därefter dockarbetet med mindre kraft. Tidvis inträffade
längre avbrott. Först 1856 blev den sista eller
dockan n:r 5 och därmed hela dockbyggnaden

Fdngdammen mellan Västerudden och Björkholmens södra strand - med en av de väderkvarnar, som brukades
för utpumpning av den blivande dockbassängen . - Kopparstick i J. Fel/ers, • Försök alt bygga under vatn, anstäldte vid nya skeppsdockebyggnaden uti Carlscrona Cl/ D. Thunberg •, jämte graverade planscher utgivna 1774.

'ic:,-=•·•·.1
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Denna ritning av Daniel Thunberg är daterad den 20 mars 1772 och visar det pumpverk, som pd 1770-talet ersatte det gamla pd dockritningen vid .~id. 232 antydda verket. Del bestod av en kedja kisllänkar, som sattes i
rörelse vid vridningen medelst Jzandvevar ocl1 kugghjulsväxlar av den grova axelslocken. Konstruktionen, som
jämförd med vdr tids tekniska resurser gör ett skäligen primitivt intryck, var - att döma av den ökade effekten
- oerhört överlägsen det äldsta pumpverkels. - Kungliga Orlogsmannasällskapel, Karlskrona.

färdig. De först byggda dockorna, n:r 1 och 2, försågos med av stenpelare uppburna tak. Dessa
voro emellertid till hinder vid dockning av riggade fartyg och borttogos sedermera. Ursprungligen länsades dockorna av pumpverk, som drevos för hand eller med vindkraft.
I samband med dockbyggnaden uppfördes intill dockorna på kajen till det så kallade yttre
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!
Ett av de äldre förslagen tji( nya dockorna visar en rektangulär placering av
desamma. Denna plan övergavs sedermera och ersattes med den strdlformiga
placering, som syns d varvskartan av år 1790 (se 3:e perioden i delta band).

svajningsrummet den c:a 38
m. höga mastkran av sten,
som med sin höga profil
sätter sin typiska prägel på
Karlskronas silhuett. Kranen
byggdes 1803-06 av överstelöjtnant mekanikus Jonas 'Lidströmer och den unge, sedan
så berömde, Fredrik Blom.
Vid lyftningar i denna kran
var man liksom vid den äldre
kranen på gamla varvet hänvisad till handkraft. Vid
tyngre lyft disponerade man
fyra - i två av kranens nedre
våningar uppställda - gångspel. Varje sådant spel hade
12 bommar. Med 2 man i
varje spelbom åtgick alltså 96
man och vid långvarigt arbete, som krävde avlösning
vid gångspelen, dubbla antalet.
Utanför varvet tillkommo
en del byggnader. Så var förhållandet på Stumholmen, som
alltmera togs i anspråk av intendenturen. Där uppfördes
även två stora skjul för galärer. Vid stranden strax öster
om amiralitetskyrkan uppfördes en förrådsbyggnad av sten,
nya magasinet (nu sängpersedelsförrådet). Inom bastionen
Wachtmeister började man
1760 uppföra en kyrka av
sten för amiralitetsförsamlingen i stället för den gamla
träkyrkan, som vid denna tid
befann sig i bristfälligt skick.

Denna sannolikt av Elias Martin 1779 utförda akvareU av den projekterade
dockanläggningen visar de dd planerade 10 strålformigt placerade, täckta
dockorna, utmynnande i en gemensam bassäng, •svajningsrum , . - Privat ägo .
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Murarna blevo delvis uppförda. Av brist på medel gick
bygget långsamt och avstannade helt vid krigsutbrottet
17 88. Vid nedre amiralitetsslätten låg skeppsbyggmästa-

•Ett skepp bränncs i bottnen• - en scen frdn arbetslivet pd ett svenskt varv pd Gustav 1/1:s tid (motivet lär
vara frdn Beckholmcn i Stockholm men tillvägagdngssätlet var detsamma i Karlskrona). Del kölhalade fartygets
botten brännes genom antändning av becket i ndten medelst pdtända risviskor. Sedån becket blivit bortbränt
och askan bortsopad, undersökes drevet och ersättes vid behov genom all insld nytt, varpd de efter tändningen
torra ndlen dler beckas. - Oljemdlning av Per Hilleström d. ä. Privat ägo, Stockholm.

rens boställe. Med anledning av nya dockbyggnaden flyttades 1756 sjukhusanläggningen från
Björkholmens södra del. Till sjukhus inrättades i stället en några år tidigare inom bastionen
Aurora uppförd kasern för kofferdikarlar. På stadens befästningar blev av brist på medel ej
mycket arbete utfört. En del försänkningar vid västra och östra inloppen blevo dock utförda,
och kruttornen på Mölleholmen och Ljungskär byggdes på 1750-talet. De längs sträckningsmuren inredda barackerna för inkvartering av trupper och annat manskap nedrevos på 1730talet, varefter uppbådat manskap och varvsparaden åter voro hänvisade till inkvartering i staden, där resurserna härför liksom de sanitära förhållandena voro i hög grad otillfredsställande.

Verksamheten pd varvet. De stora luckor bland varvspersonalen, som förelågo vid krigets
slut, fylldes efter hand, men endast till en del. Den ifrågavarande perioden utmärkes ej genom
några större arbetsprestationer på varvet. Tillskottet av nya fartyg till den illa medfarna flottan blev mycket ringa, och de fartyg, som tillkommo, byggdes till stor del på entreprenad vid
privata varv. De knappa anslagen för fartygsunderhållet och få eller inga nybyggnader medförde knappa löner, missnöje och likgiltighet. Utredningskommissioner och småaktiga anmärkningar av nitiska revisorer, ibland åtföljda av långvariga rättegångar, ökade ej arbetsglädjen.
Amiralitetskollegiets handläggning av varvets löpande ärenden ökade ej heller arbetstakten.
Större delen av arbetsstyrkan utgjordes av uppfordrade båtsmän och soldater, den s. k.
varvsparaden. Skeppsbyggmästaren och hans närmaste man eller mästerknekten, arbetsunderbefälet och en kärna av yrkesarbetare voro under periodens förra del uppförda på timmermans- och hantverkarestaten. Varvspersonalen ringdes till arbetet klockan fem om morgonen
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Denna 1803 av Gustav IV Adolf approberade ritning över mas/kranen visar gdngspelen och hur de till spels
lagda ginorna ledas genom kanaler i murarna och pd rullar i den sneda kranarm en fram till blocken i toppen .
Orlogsvarvet, Karlskrona.

sommardag och om vintern samt höst och vår, , så snart ljust blev,. Avringningen skedde
om sommaren klockan nitton och om vintern, ,när dagen ändades,.
Ett dystert inslag bland arbetarna på varvet utgjorde livstidsfångarna i ankarsmedjan. Landets svåraste förbrytare fingo här vid släggorna i smedjan sona sina synder. Under arbetet
voro de iklädda halsring, livgördel och stångblock av järn samt bevakade av soldater med
skarpladdade gevär. Vid fångarnas behandling lades ingen större ömsinthet i dagen. Enligt ett
kungl. brev av den 6 februari 1750 skulle emellertid bojorna vara så beskaffade, att de var-
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Mastkranen användes ej längre för sitt ursprungliga ändamdl men stdr alltjämt kvar. Den 38 meter höga byggnaden med sin karakteristiska profil och sitt vackra koppartak är synlig vida omkring. Om dess mindre kända
interiörer ge dessa nyligen tagna fotografier (de bägge J1ögra visa tvd perspektiv frdn kranarmen) en föreställning.

ken hindrade fångarnas arbete om dagen eller vila om nätterna. Fångarna förvarades, då de
ej arbetade i smedjan, i högvaktsbyggnadens mörka källare. De utförde sitt straffarbete på
detta sätt allt ifrån äldsta tiden till inpå 1860-talet. Fångarnas marsch mellan smedjan och
högvakten var en beklämmande syn. Den upprörde den 18-årige Karl XII, som beordrade
åtgärder för att mildra fångarnas hårda behandling. Intrycket av dessa fångar lever alltjämt
kvar i den muntliga traditionen på varvet. , Från ankarsmedjan kom , , berättar en besökare
på varvet på 1830-talet, , föregången av rassel av kedjor, vilket hördes på långt avstånd, en
trupp tågande, bestående av män i olika åldrar, illa klädda, magra och gulbleka, fängslade
med fotbojor och sammanlänkade två och två medelst långa grova järnkättingar, som under
gåen det buros på ena armen , .
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Under perioden nybyggdes endast ett dussintal större örlogsfartyg i Karlskrona. Den gamle
skeppsbyggmästaren Charles Sheldon, som byggt så många fartyg under Karl XI :s och Karl
XII:s regeringar, fick innan han dog 1739 se endast tre nya skepp löpa i sjön efter fredsslutet 1721. Hans son och efterträdare hade också långa mellanrum mellan sina nybyggen, av
vilka de största voro Göta Lejon (1746), Prins Gustav och Prins Karl (1758), Sofia Albertina
(1764) och Sofia Magdalena (1774). Huvudsakligen var det underhållet och reparationerna av
de gamla och många skeppen, som slukade dagsverkena. Under krigsåren 1741-43 och 1756
-62 ställdes skärpta krav på varvet ifråga om utrustning och reparation av strids- och transportfartygen. Upprepade förslag framlades, och åtgärder vidtogos för att öka prestationerna
och driften på varvet, särskilt under periodens senare del. Då började också en livligare verkG. H .
samhet förmärkas.
ÖVRIGA BASER OCH BYGGNADSORTER.
Stockholm. Från och med det att kronan själv år 1719 återupptog varvsdriften å Skeppsholmen, kan man spåra en bestämd tendens till en successiv förskjutning av de härför erforderliga anläggningarna från Holmens södra strand till dess östra. Strax norr om den östra brobänken anlades sålunda 1728 en ny smedja (nu tvättinrättning), och året därpå uppfördes något
längre in en tackelkammare. flankerad av diverse verkstadsbyggnader. Den invid nämnda brobänk befintliga gamla stapelbädden blev vid slutet av 1720-talet så förstärkt, att i!an där såg
sig i stånd att sträcka kölen till för karlskronaflottan avsedda svårare örlogsskepp, och samtidigt anlades en för fregattbyggnad avsedd bädd norr om smedjan, vid nuvarande färjläge.
För galärernas uppläggning ordnades från början mellan Holmens södra strand och Blockhus- eller Kastellholmen en av pålverk innesluten hamn. Då fartygskropparna emellertid i det
stillastående saltvattnet här starkt angrepos av sjömask, såg man sig snart nog nödsakad
att förflytta de större och dyrbarare galärerna till Holmens norra strand, varest vattnet
var sött och mera strömt. Men sedan man trott sig finna, att roddfartygen bäst konserverades
genom uppdragning på land och förvaring i täckta skjul, igångsattes undersökningar, huruvida
till äventyrs på Holmen erbjöds någon lämplig plats för dylika skjuls uppförande. År 1739
hade man kommit så långt i dessa byggnadsplaner, att några skjul av sten verkligen börjat
uppföras på Holmens östra strand i omedelbar närhet av fregattstapeln. Då terrängen visade
sig synnerligen ogynnsam för en seriebyggnad, avvecklades dock rätt snart detta galärskjulsbygge, och husens stomme utbyggdes i stället till de två inventariekamrar, som gått till eftervärlden under de från grundläggningen härledda namnen »fundamenten>.
Längre i norr längs stranden hade flottan sin tyggård samt en öppen upplagsplats för
stycken och artilleriinventarier, men alltjämt och intill 1752 förfogade jämväl hären i omedelbar närhet härav över såväl en kanonpark som den för pjäsernas ur- och ilastning erforderliga ännu kvarstående styckekranen. Sedan flottan genom bortbytande av några ekonomibyggnader i Kungsgården blivit ensam herre inom detta område, uppfördes här en uteslutande
för flottan avsedd solid artillerigård av sten.
En i Holmens nordöstra hörn belägen och från första begynnelsen härstammande byggnad
av sten, på sin tid använd som »badstuga» för tågvirkets tjärdragning, apterades 1738 till tackelbod, men ombyggdes redan 1749 till inventariekammare för eskaderns med råsegel utrustade
fartyg, därav dess ännu fortlevande benämning: råseglarhuset.
Det vid trädgårdens östra ända belägna mönstersalshuset av trä nedbrann 1745 och ersattes då med en envåningsbyggnad av sten, avsedd att tillika tjäna som officers-corps de garde,
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Geometrisk delineation å Kongl.
Stockholmiske Ammiralitets District
Wärf och Byggningar
samt omliggande Watns egenskaper och
diuplekar, aftagit A:o 1736 och förbättrat
A:o 1739 och i fot afsatle au
Carl Friedrich Hauswolf.
Karta i akvarellerad tuschritning.
Sjökarteverket, Stockholm.

Upphovsmannen till denna karta, ddvarande kaptenlöjtnanten Karl Fredrik von Hauswolfl, var vid tiden för dess tillkomst förestdndare för navigationsskolan i
Stockholm och inspektör över styrmännen vid Stockholms eskader samt över skeppsgossarna; han är även känd som kartograf (en stor stockholmskarta av hans
hand utgavs i kopparstick) och som författare till den 1756 utgivna •Theorien af Navigation eller Styrmanskonsten• .
Pd denna karta, som ger en ganska fullständig och tillförlitlig bild av samtliga anläggningar d flottans station i Stockholm pd 1790-talet, har ocksd läget av
ett antal försänkta skepp markerats. Den pd reproduktionen svdrlästa explikationen dterges här nedan med originalets stavning bibehdllen:

BOKSTAVSFÖRKLARING TILL SKEPPSHOLMSKARTAN Å MOTSTÅENDE SIDA.
KASTELLHOLMEN.

a
b
c
d
e
f
g

Letternes Designation på Caslell- eller Blockhusholmen
Castellet
Mastkranen
Mastkransspel med tramphiul under et skiul
Commendanthus
Nya siukhuset och Badstugan
afbränder källare
fordom Brygga

H
I
K
L
M
N
0
P
Q
R
S

DJURGÅRDEN.
a
b
c
d
e
f

gg
h

k

En morastig Däld med Sten och Ahlbuskar
Galler Reparations Staplar
Förrådsbodar av Bräder
Siukhuus
Corps de Guarde
Cap. Lieutnanten Gillbergs huus och Gård
Timmermans stugor av Timmer
Ett skiul på påhlar stående till Echaloups byggande
en BrAbänck och förrådsbood
Räntmästar Psilanderhielms Tompt och Gård
SKEPPSHOLMEN.

A
B
D
E
F
G

Letternes Designation för Skiepsholm"
Holmbron
Corps de guarde
Galler reparations bäddning
Archivo av sten och kopparlak
Wedgården
Smedsboställe

T

U
V
W
X
Y
Z

Nya magazin av sten
Gamla dito
Skyllerkuhr
Nya rundholtsboden
Åhrboden
Schaloupboden
Espingsboden
Echalouphambn
Et Skiul
Skiuhl för echaloupbyggande
Chefens o. varvsofficerarenas vAhningsrum.
Måhl- och snickarverkstad
Öfra wåhningen. Commissariatet, Cancelliet,
justitien och eqvipage contoirel. Uti undra
wåhningen magazin till alla Fartygs Eqvipage
Beckpanna
Drefbod
Nagelbod
Reparationsbäddning
Järnbod
2'ne Planckbodar

Södra Bråbänken
Reparations bäddning
Skiepsstapel
Kiälla (brunn)
Kölhallningsbod
Timmermansbod
Förrådsbod
Östra Bråbiinken
I Basugnen
K Basbäncken
L Dess Wattnpanna

A
B
C
D
E
F
G
H

M
N
0
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Smedia
Fregatt stapel
Nya planckboden
Timmermansboden
Anckartogs, Kuhle och Slietage bod
Amiralitets Artillerietyggården
En diild der stycken ligga
Stycke Kranen
Landsarlillerie Styckegården
Faslageboden
Gamla Badstugan
Ammiral:ts artile Tyghus
Ett gammalt fängelse som kallas Skottenborg
Alarme Batterie för Brand signaler

a
b
c
d
e

planterat allee
Munstersal Parat- Contoir och Högwachten
Takelkammare och Segelsömmare Werkstaden
Svarfvare- och Blockmakare Wärckstad
Klockstapel
f Träähäst
g Straffpåhle
en källa
k ett Dijke
BLASIEHOLMEN.
a
b
c
d
e
fff

Letternes design på Blasie- och Kyrkholmen
Kyrkan
Klockarhuset
Stadspådrifwarestuga
Handelsman Classons Huus och Gård
dess Smedja och
dess Warf.•

A denna av den unge kronprins Gustav (Il/ ) 1765 ritade Skepps/zolmsv11, sedd frdn Logdrden, dominerar tyglwset pd holmens krön . Nedanför oc/z till vänster synes den till inventariekammare för eskaderns rdseglare ddmera
ombyggda gamla badstugan av sten, uppförd redan pd 1660-talet och ännu kvarstdende under benämningen rdseglarhuset. Over holmens norra udde avteckna sig pd Djurgdrdslandet de nordligaste av norra arsenalens dren
1754- 56 uppförda femton galärskjul, och frdn dess liitre hörn utgdr den pdlbro, som förmedlade den fasta för1,indelsen mellan Skepps- och Kyrkholmarna. - Lcwyr, av konstnären egenhändigt tillägnad modern, drottning
Lovisa Ulrika. Nationalmuseum.

i samband varmed Bommens vakt reducerades till underofficers-corps de garde. Vid motsatt
ända av trädgården uppfördes 1738 ett annat stenhus för inkvartering av sjöreserven, vilket
även inrymde spishus eller marketenteri. Stommen till denna byggnad ingår i nuvarande kyrkoherdebostället. Ett här intill uppfört alarmbatteri för eldsvådors tillkännagivande nedbrann
år 1765.
Drabantstallet på Holmens krön togs redan tidigt i anspråk för inhysande av fartygsinventarier, i första hand artilleriinventarier, av vilken anledning byggnaden fick benämningen tyghus, som i dagligt tal alltjämt användes. Sedan under en kortare tid på 1730-talet några >presentlejon > varit inhysta i längans nordligaste del, blev d~nna länge benämnd >lejonkulan>.
Det ärevördiga amiralitetshuset upphörde 174 7 att tjäna som arkivlokal, varvid eskaderns
myndigheter självfallet anmälde sig som rätte arvtagare till byggnaden i avsikt att dit överflytta sina expeditioner. Dessa hade i brist på lämpligare lokal hittills varit inrymda i östra
drabanithuset, vars utrymmen i sin ordning mer än väl behövdes för uppläggandet av in.ventarierna till den nu förestående vä ldiga utökningen av galärflottan. Denna rimliga anhållan blev
emellertid avslagen, och byggnaden upplät i stället till bruk som havremagasin för det å Blasieholmen belägna hovstallet.
Ytterligare ett magasin för spannmålsuppbörden uppfördes untder åren 1729-30 i närheten
av det äldre slottsmagasinet; som intendenturförråd för armen i till det yttre orubbat skick
kvarstår denna byggnad ännu, och har egendomligt nog aldrig disponerats av flottan.
Det västra drabanthuset inreddes under 1720-talets slut till boställslägenheter för befälet.
Eskaderchefen tog 1730 själv sin bostad i nuvarande Långa Raden 4 å övra botten, under det
31 . Sv. I'. H. Il
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Denna karta över Göta älvs nedersta lopp framställdes pd uppdrag av chefen för göteborgseskadern dr 1i57 av
den kände ostindiefararen och vetenskapsmannen Karl Gustav Ekeberg, som kort förut antagits till löjtnant vid
årlogsfloltan; som befälhavare gjorde han emellertid ytterligare tvenne resor till ostindiska hamnar. - Riksarkivet.

att återstående övervåningar tilldelades skeppsbyggmästaren (n :r 3) och holmmajoren (n :r 2).
Först omkring år 1760 började jämväl östra längan att etappvis upplåtas till tjänsteboställen.
År 1746 ombyggdes Skansholmens lilla jordverk, den s. k . södra rundeln, till ett kastell,
varav det sedermera använda namnet Kastellholmen. I närheten av brofästet uppfördes 1737
- 39 en sjukhusbyggnad av trä, gemenligen benämnd »barackerna , . Dessa avlöstes trettio år
senare av ett för samma ändamål avsett hus av sten.
På därom gjord framställning tillerkändes eskadern år 1723 förfoganderätten över strandremsan, närmast norr om båtsmansvarvet på Djurgården fram till nuvarande dockläge. Den
yttre delen av detta område togs i anspråk för upphalning av galärer - därav namnet galärvarvet - under det att norra delen av innerpartiet fr. o. m. 1742 fick användning som begravningsplats för amiralitetets personal. Sedan beslut 1752 blivit fattat om att till Djurgårdslandet förlägga 30 förvaringsskjul för galärer, utökades det sålunda bekomna området ett gott
stycke i nordlig riktning, och på var och en av de sålunda disponerade strandremsorna uppfördes under åren 1755-56 en arsenal om 15 skjul, som vilade på stenpelare, men i övrigt
voro öppna sidovägen. Sedermera tillkommo vid Alkärret 7 resp. 6 skjul för hel- och halvgalärer, vilka emellertid voro av mera provisorisk karaktär.
Göteborg. Sedan utbyggandet av Nya varvet under slutet av näst föregående period helt avstannat, kom den egentliga varvsdriften att, såsom tidigare varit fallet, försiggå vid den äldre
anläggningen vid Stigberget. Här framställdes under 1720- och 30-talen, förutom flera galärer,

ävenledes ett litet 50-kanonskepp och en fregatt, men från 1740 upphörde all skeppsbyggnad,
och man åtnöjde sig med att här endast verkställa ifrågakommande underhålls- och utrustningsarbeten. Enligt den ursprungliga planen borde visserligen några stapelbäddar hava kom -
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•Geometrisk avmätning af Kungl. Maj:ts Nya varv och skeppshamnen vid Göteborg, upprättad efter kungl. amiralitetskommissariatets order genom protokollsutdrag av den 4 april 1750, som den nu är med tillökning av projekt
till konlinualion av sänkverket för hamnens instängande .. . • Av denna Sheldons brett lagda plan till Nya varvets uppryckning ur sitt irdkade lägervall kom dess värre intet till utförande. Tvärtom representerade de närmast
följande decennierna ett fortsatt och ännu mera utpräglat förfall. (Inventariebyggnaden pd Lilla Billingen har
senare blivit inlagd pd teckningen.) - Riksarkivet.

mit till stånd på Nya varvet, men då detta inte blev av, kom detta etablissement i stort sett
endast att tagas i bruk som förläggningsplats för rustade fartyg.
År 1746 uppstod stark rörelse i lägret vid Stigbergsvarvet med anledning av att i dess omedelbara närhet uppstått en enskild varvsanläggning, som visade avgjord tendens att breda ut
sig på kronovarvets bekostnad, särskilt genom intrång på amiralitetets därvarande masthamn.
Sedan de dåvarande innehavarna, handelsmannen Per Bagge och skeppsbyggmästaren Fredrik
Chapman, år 1749 erhållit kommerskollegii privilegium på att här ograverade få idka sin rörelse,
överklagades också detta medgivande av amiralitetskollegiet, som dock härutinnan icke lyckades vinna Kungl. Maj :ts öra. Under tiden hade hela örlogsbasen i stor utsträckning lämnats
att förfalla, vilket föranledde kollegiet att år 1750 ditsända skeppsbyggmästaren Gilbert Sheldon
för att göra sig underkunnig om anläggningarnas rätta tillstånd. I sin häröver avfattade rapport konstaterade Sheldon, att det på intetdera varvet fanns vare sig staplar, upphalningsbäddar, brobänkar eller mastkranar i tjänstbart skick och att således ej ens underhåll av till västkusten detacherade större fartyg numera kunde på ett tillfredsställande sätt utföras. För sin
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Pd Varyön byyyde Daniel Thunbery efter Ehrensvärds anvrsnmyar tvenne dockor, en för större seyelfarlyy med
infart norrifrån och en för yalärer med insläpp från motsatt hdll. Ovanstående bild hänför siy till sistnämnda
docka under pdyående anläggninysarbele. Del pd stapeln slående farlygsskrovel tillhör hell visst vdr första hemmema Oden, som under åren 1762-64 byygdes i den under arbete varande galärdockan, vilken sistnämnda cir
kunde öppna sina portar. - Oljemdlniny av Elias Martin (se även ovan sid. 175). Göleborys konstmuseum.

egen del tillstyrkte Sheldon ett fortsatt utbyggande av Nya varvet och föreslog i samband härmed, att en sluss borde anläggas i sundet mellan Stora och Lilla Billingen. Två år senare
resolverades också, att vissa förbättringar fingo vidtagas på detta varv, varjämte tillstånd lämnades till uppförande av några boställshus på det gamla, men några åtgärder för höjning av
varvens kapacitet blevo alltjämt icke vidtagna, vilket väl får tillskrivas den omständigheten,
att man just då stod i begrepp att på Bagge som entreprenör överlåta hela Stigbergsvarvet.
Under dennes nu följande tioåriga arrendeoktroj uppfördes på entreprenad på Lilla Billingen en präktig inventariekammare av sten; i till sitt yttre oförändrat skick kvarstår denna
alltjämt, med all sannolikhet Nya varvets äldsta byggnad. Vid arrendetidens utgång år 1762
hemställde Bagge om arrendets förlängande och ingav samtidigt ett förslag om att jämväl Nya
varvet måtte av honom i fortsättningen få disponeras, med undantag för de bägge etablissementens boställshus, åbyggnader samt den nya inventariekammaren, allt mot det han utan utgift för kronan droge försorg om underhållet av såväl samtliga byggnader som eskaderns dåvarande fartygsmateriel, fem till Nya varvet förlagda gamla galärer. Detta förslag avstyrktes
på det kraftigaste av kollegiet, som i stället föreslog att de numera otjänstbara galärerna måtte
bortauktioneras. Resultatet blev, att Bagges hemställan avvisades och galärerna sänktes här
och var i skärgården för att, som det så vackert hette, man måtte bliva i tillfälle att närmare
iakttaga saltvattnets förstörande inverkan på fartygsbottnarna.
Efter 1766 års beslut om återupprättandet av en lätt eskader i Göteborg tillhöllos de marina
myndigheterna där att »på ett ordentligt och lagenligt säth ofördröjligen sätta sig i besittning
av kronans vid Stigberget belägna inrättningar, tomter och masthamn och _> allt sådant som Oss
och Kronan för Vårt amiralitets tjänst av ålder tillhört och ännu rättmätligen tillkommen.
Att denna avhysning ej skulle låta sig utföra utan starka slitningar och högljudda protester från dem, som därav drabbades, var ju att vänta. Särskilt voro klagomålen högljudda från
alla dem, som under senaste slapphetsperiod mer eller mindre olovligt uppslagit sina bopälar på
flottans område. Men lagen hade obevekligen sin gäng, och mot slutet av 1767 var utrensningen avslutad och likaså Bagges återleverering. Ett föga uppbyggligt kapitel i göteborgsetablissementens historia var härmed till ända.
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Sveuborgsunläggningurnu efter uvslutcmdel uv 1i(M drs urbeten - enligt en •relulionsrilning •, signerad von Spdngen.
Krigsarkivet, Stockholm .
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Stralsunds varvsanläggningar logos 1757 åter i bruk av den eskader, som avdelats att under
det pommerska kriget stödja fältarmens rörelser. Man nöjde sig emellertid ej med att verkställa
enbart utrustnings- och underhållsarbeten utan stapelsatte även här ett antal skärgårdsfartyg
av ny typ, som efter Ehrensvärds anvisningar utformats av Chapman. Prototyperna till tre av
dessa certer blevo sålunda här framställda för att efter krigets slut överföras till och bilda
kärnan till armens flottas finska eskader. Rörande etablissemenlets omfattning och kapacitet
är ej något närmare känt.
Sveaborg. Redan 1723 hade chefen för fortifikationen , Axel Löwen, i sin då avgivna försvarsplan för Finland föreslagit, att Helsingfors borde utbyggas till såväl place d'armes (förrådsfästning) som starkt skyddad hamn för baseringen av en i Finska viken opererande flotta.
Det skulle emellertid dröja ända till 1747, innan - med anledning av en gemensam framställ ning från Augustin Ehrensvärd och Hans Henrik von Liewen - denna plan genom statsmakternas beslut skulle bliva i viss utsträckning realiserad. Till byggherre med den vidsträcktaste fullmakt förordnades samtidigt härmed Ehrensvärd. Frånsett ett kortare uppehåll ledde han med
lika mycken kraft som genialitet under ett kvarts sekel detta vittomfattande arbete. Att han
själv var medveten om sitt verks betydelse bevisas av de ord han lät inrista över en av fäst ningsportarna: >Sveaborg, som rörer havet på ena sidan och stranden på den andra, ger den
kloke herraväldet över både hav och land> samt >Ifrån ödemarken äro dessa Vargskärs hol mar ombytta till ett Sveaborg. Eftervärld, stå här på egen botten och lita icke på främmande
hjälp!»
,Som det är ogörligt i Finland att kriga utan galärer >, skrev Ehrensvärd på föråret 1749
till regeringen, >så är det av lika angelägenhet att ha ett säkert ställe för dem och deras
attiralj, vilket icke bättre finns än här>, och samtidigt anmälde han hurusom befästningsanläggningarna fortskredo jämsides med dockbyggnaden på Vargön. Den sistnämnda hade man
under arbetets gång uppdelat på två från varandra skilda avdelningar, en för galärernas förvaring och en för dessa fartygs reparationer och underhåll. Sedan man funnit, att ytterligare
en docka, tillgänglig för större fartyg, utan avsevärt ökade kostnader kunde till förstnämnda
docka anslutas, blev jämväl en dylik i byggnadsplanen upptagen. Galärdockans slussportar
vette mot Stora Öster Svartö, under det att den s. k. stora skeppsdockan kommunicerade med
sundet mellan Vargön och Väster Svartö.
Under pommerska kriget 1757-62 lågo arbetena i stort sett nere, med den påföljd, att man
först i juli 1764 kommit så långt med dockbyggnaden, att den större galärdockan, ehuru ej
fullt färdig, kunde börja att tagas i bruk. Redan efter två år uppstod emellertid en ny stagnation i samband med Ehrensvärds temporära frånträdande av ledningen, och sedan denna efter
fyra år åter lagts i hans hand hade intet väsentligt hunnit uträttas, innan föreliggande period
nått sitt slut. De marina anläggningarna stodo då i ej stort mer än halvfärdigt tillstånd.
G. U.

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. En serie akvareller, utförda pd 1760-talet av kaptenen vid artilleriet Erik Geete,
ger en samlad bild av resultatet av det imponerande arbete, som under tjugo dr hann förvandla ett antal kala
holmar till Sveaborgs starka fästning. Pd den här dtergivna vyn, som är sedd frdn ravelinen pd Skans/andel, ses
tvenne turumafartyg för öppen vind länsa in genom sundet mellan Skanslandet och Gustavssvärd, pd den tiden
benämnt Skanssundet. Att märka är, hurusom fartygen alltjämt föra den ursprungligen avsedda, frdn galärerna
i stor utsträckning ldnade riggen, vilken emellertid senare ersattes med fregattackling . - Kungliga biblioteket
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FLOTTANS ÖVERSTYRELSE OCH LOKALA FÖRVALTNINGAR UNDER FRIHETSTIDEN

K

~rl XII :s , moderniteter> vid amira1itetsväsendet fingo ej långvarigt bestånd. Redan 1719
ars riksdag upphävde dem. Enligt regeringsformen av 1719 skulle en av rikets råd och

umiralgeneral presidera i amiralitetskollegiet med alla tillstädes varande amiraler och flaggmän

som bisittare. I 1720 års regeringsform ersattes amiralgeneralen med en president, som alltså
blev benämningen på främste amiralen och ordföranden i kollegiet. Amiralitetsstats- och kammarkontoret av år 1692 återupprättades.
Därmed voro von Liewens och von Rosens dagar räknade vid ledningen i Karlskrona. I
februari 1719 fastställde Kungl. l\Iaj :t i rådet, att ,amiralitetskollegium skall vara separerat från
direktören von Liewen och vice direktören von Rosen,.
Då ingen amiralgeneral tillsattes blev överamiralen mas Sparre, som i maj 1719 utnämndes till riksråd, flottans högste ansvarige ledare. Sparre åtnjöt anseende som duglig militär
och sjöman, men synes ha mindre kunnat göra sig gällande som verkchef. Menliga för arbetet
blevo de häftiga stridigheter, som ständigt ägde rum mellan honom och hans närmaste man i
kollegiet, amiralen friherre Karl Hans Wachtmeister.

FLOTTANS ÖVERSTYRELSEFRÅGA I STÖPSLEVEN.
Redan vid riksdagen 1720 började också de förmenta bristerna hos flottan och dess ledning
väcka uppmärksamhet.

Flottan var icke populär. Man ansåg på många håll att flottan vid

försv11ret av Sverige icke spelat den roll som sig bort, och i sekreta utskottet fordrades en ordentlig granskning och beslöts tillsättandet av en undersökningskommission.
Inom rådet var man också fullt på det klara med att det låg fara i att uppskjuta frågan
om flottans iståndsättande och att mycket därvid hängde på en riktig organisation av överstyrelsen.
Kommissionen, som fick på sitt program att utreda icke blott frågorna om huvudflottans
förläggning och nybyggnad utan ock den om ekonomiverkets reglerande, kom att bestå av sju
ledamöter, varibland von Liewen (ordförande) och numera landshövdingen Salomon von Otter.
Den räknade i sina led blott en sjömilitär. För kommissionen blev beträffande flottans ekonomiverk frågan den, om man borde stanna vid 1692 års ordning eller om icke snarare kollegiet och ekonomien helt borde skiljas från varann. Trots att amiralitetskollegiet yrkade på
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status quo, förordade omsider kommissionen i sitt
betänkande en fullständig separation av kommandot
från ekonomien.
chefer.

De båda verken borde ha egna

Kommissionens betänkande fann, trots uttalade
farhågor med hänsyn till regeringsformens bestämmelser, gillande i r ådet, som nu förständigade kommissionen att inkomma med förslag, hur det nya
verket såsom skilt frå n kollegiet borde inrättas. Kort
tid efteråt, i december 1721 , utnämndes amiralen Nils
Ehrenskiöld, som nyss å terkommit från en sjuårig
få ngenskap i Hyssland, till chef för ekonomiväsendet
i Karlskrona. Redan i februari 1722 var kommissionen färdig med sitt uppdrag. Det nya ämbetsverket

Friherre /i.ar/ Ham Wac/1tmeister - i striden vid
Orfordness 1i04 Psilcmders sekond omlJOrd på
Öland - hade 1i15 trelliotreårig utnämnts till
amiral och blev 1i27 amiralitetskollegiets president, i vilken ställning han kvarstod till sin död
1i31. - Oljemålning au David von Krafft. Privat
ägo (Wamb dsa, Blekinge).

kallades i förslagsinstruktionen •amiralitetsgeneralkommissaria h och skulle arbeta som ett självständigt
kollegium med direktören, icke längre chef också i
nmiralitetskollegiet, som president och två överkommissarier som bisittare. Under generalkommissariatet lydde de olika kontoren samt kommissariaten i

Stockholm och Göteborg. Mellan de båda överkommissarierna fördelades arbetet så, att den ene skulle
ha hand om den ordinarie eller personalavlöningsstaten, den andre om den extra ordinarie eller staten för byggningsväsendet och artilleriet. Till
grund för organisationen låg i mycket hög grad 1692 års förordning. Även i frå ga om kam-

marrätten återgick man till det skick, som stadgats vid mitten av 1690-talet och som sedan
ägt bestånd till 1717. Dock skulle nu ej kollegiets president utan direktören vid amiralitetsgeneralkommissariatet vara ordförande, och bisittarnas antal minskades från åtta till sju. En
flaggman skulle adjungeras, da något m å l behandlades, som hade samband med kommando
och befäl.
Förslaget, som väsentligen var ett verk av den gamle Salomon von Otter, vann Kungl.
Maj :ts fullständiga gillande, och författningen om amiralitetsgeneralkommissariatets inrättande
utfärdades i april 1722. Det torde kunna sägas, att den ordning, som därmed påbjöds, var
synnerligen väl genomtänkt. I den hade man på bästa sätt sökt tillgodogöra sig erfarenheterna
under de trettio å r, som förflutit sedan stats- och kammarkontoret inrättats.
Tillämpningen erbjöd dock vissa svårigheter, framför allt emedan hela ordningen tillkommit
emot amiralitetskollegiets tillkännagivna mening. Denna mening, å ter framlagd inför 1723 a rs
riksdag, gick ut p å att det visserligen borde finnas en särskild ekonomistyrelse vid flottan i
Karlskrona under egen chef men att detta kommissariat skulle i vissa hänseenden direkt anknytas till och underordnas kollegiet.
I ett senare utlå tande, frå n 1725, gemensamt frå n amiralitetskollegiet och kommissariatet,
vidblev majoriteten inom kollegiet denna mening, och i samma riktning uttalade sig sekreta utskottets defensionsdeputation på riksdagen 1726-27. Den anknöt därvid till ett uttalande av
amiral Ehrenskiöld, som ansåg en allmän uppsikt från kollegiets sida över kommissariatets för rättningar nyttig och nödvändig. Men det gällde blott >en hälsosam överuppsyn» , icke den
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omedelbara förvaltningen av medlen och upphandlingarna. Å ven föreslogs, att kollegiet skulle begränsas till en president, två amiraler och två civila
kammarråd.
Slutet blev, att hela frågan hänsköts till Kungl.
Maj :t. Däremot avgjordes en annan fråga, som berörde kollegiet nära: överamiralen Sparre avskedades, under ärebetygelser, från presidentskapet för
att, som det hette, hans sjömilitära sakkunskap
kunde komma rådet till godo. I hans ställe utnämndes vederdelomannen friherre Karl Hans Wachtmeister till president i amiralitetskollegiet.
Organisationsfrågan gick nu åter ut på remiss.
Det gemensamma utlåtande, som amiraliletskoltegiet
och generalkommissariatet avgåvo i november 1727,
vart emellertid ej enhälligt. Majoriteten gick in för
att generalkommissariatet skulle vara ett »subordinerat verk>, och i det hela sökte den säkra kollegiets
inflytande i olika avseenden. Den vidare behandlingen i rådet och hos Kungl. Maj :t kan här givetvis icke i detalj följas. Vare nog sagt, att en inom
rådet tillsatt tremannakommitte hävdade den meningen, att kommando och ekonomi igen borde för-
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Jonas Fredrik Ornfelt hade - när Izan 1719 utnämndes till chef för göteborgseskadern, amiral
och friherre - en ldng och hedrande tjänst ocksd
i engelska, venetianska och holländska marinerna
bakom sig. Han dog som landshövding i Nyköping 17,'13. - 0/jemdlning av okänd konstnär.

enas hos kollegiet, såsom de varit enligt 1689 års instruktion, ehuru med den skillnaden, all
utom presidenten och de två amiralerna två amiralitetskammarråd skulle förordnas som ständiga bisittare i kollegiet, vilket på sin tid amiralgeneralen Wachtmeister föreslagit.
Äntligen i maj 1728 kunde Kungl. Maj:ts slutresolution falla, varigenom medgavs, att amiralitetets organisation tills vidare finge förbliva på samma fot som dittills med ett särskilt generalkommissariat, dock så att kollegiet skulle äga generellt inseende över det hela. Det var i god
överensstämmelse med vad amiralsopinionen fordrade. Härmed kombinerades en ingrediens i
såväl riksdagsdeputationens som riksrådskommittens förslag, nämligen bestämmelsen att kollegiets ordinarie ledamöter skulle bestå av presidenten, två amiraler som amiralitetsråd (von
Löwen och greve Karl Hans Wachtmeister) samt två amiralitetskammarråd (Dalman och
von Lang).
Snart nog framstod en ny fråga, sedan direktören i generalkommissariatet amiral Nils Ehrensköld i november 1728 avlidit: skulle det kollegiet underordnade generalkommissariatet ha egen
chef? Kollegiet besvarade frågan med nej: direktionen kunde anförtros ett av kammarråden.
Kungl. Maj:t avgjorde emellertid raskt saken så, att chefen för Göteborgseskadern amiralen Jonas
Fredrik Örnfelt utnämndes till direktör för kommissariatet. Därmed inleddes en skarp replikväxling mellan kollegiet och den nye direktören, då det förra i sitt förslag till instruktion sökte
göra överuppsynen så effektiv, att all självständighet förmenades kommissariatet. Omsider resolverade Kungl. Maj:t i april 1730 i en för Örnfelt förmånlig riktning, men det kunde förväntas, att den under året 1731 sammanträdande riksdagen även ville ha ett ord med i laget.
Så vart också fallet, och det visade sig, att de förenade defensions- samt lant- och sjömilitiedeputationerna nu intogo en annan ståndpunkt än den som kommit till uttryck vid utskotts32. Sv. F. H. Il
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behandlingen fyra år tidigare. Trots amiral Örnfelts vidlyftiga och vältaliga inlägg för 1730 års
ordning gåvo deputationerna i betänkande av den 26 maj 1731 uttryck åt den meningen, att
generalkommissariatet borde indragas och all den disposition det hade tilläggas kollegiet. En
fördelning av ärendena mellan kollegiets ledamöter rekommenderades. Generalkommissariatets
sysslor kunde bestridas av ett kontor under kollegiet, kallat överkommissariens kontor.
Förgäves opponerade amiral Örnfelt, bland annat under hänvisning till att 1730 års ordning
ännu ej hunnit tillräckligt prövas. Så mycket ernådde han dock, att frågan då icke avgjordes
genom riksdagsbeslut utan överlämnades till Kungl. Maj:t, ehuru med förständigande att tillsätta
två kommitteer för ytterligare undersökningar rörande flottans förvaltningar i Karlskrona,
Stockholm och Göteborg samt med uppdrag att också utarbeta instruktioner.
Kommissionen för Karlskrona kunde redan den 26 juni 1732 underteckna sin huvudrela tion, vari utförligt motiverades, varför dispositionen över medlen åter borde låggas under amiralitetskollegiet. Instruktionen utarbetades för kollegiet och dessutom en kammarordning. Båda
borde före den kungliga stadfästelsen praktiseras under någon tid på prov.
Under den 1734 sammanträdande riksdagen gjordes också en del anmärkningar beträffande
detta instruklionsverk, men efter ännu en granskning genom samma 1731 års kommission kunde
fintligen den så reviderade instruktionen för amiralitetskollegiet utfärdas i augusti 1735. Den
följdes under samma och niistföljande år av flere instruktioner avseende olika befattningshavare under amiralitetet.

1735 ÅRS INSTRUKTION FÖR AMIRALITETSKOLLEGIET.
Kollegiet skulle sålunda bestå av en president, två amiraler som amiralitetsråd och två ami ralitetskammarråd. Uti ekonomimål hade därjämte överkommissarien säte och stämma, under
krig skulle ännu en överkommissarie tillsättas och vara ledamot av kollegiet.
Inom kollegiet avgjordes besluten genom flertalets röster, med utslagsröst för presidenten i
händelse av lika röstetal. Minoriteten hade skyldighet anmäla till Kungl. Maj:t, därest något
resolverades, som vore mot förordningar, stat och disposition. Mellan ledamöterna, med undantag för presidenten, som den allmänna direktionen tillkom, skulle ärendena fördelas på i instruktionen fastställt sätt.
De befogenheter, som tillades kollegiet, voro av vidsträcktaste art. Till dem hörde ock ledningen av rikets lots, fyr- och dykeriväsen. Under kollegiet lydde eskadrarna i Stockholm och
Göteborg. Blott i angelägenheter, som ej tålde uppskov, finge eskadercheferna vända sig direkt
till Kungl. Maj :t, dock med skyldighet att straxt tillkännagiva detta för kollegiet.
Överhuvud reglementerades utförligt för tillvägagångssätten i olika avseenden, ej minst i allt
som rörde ekonomien och de olika förslag och besked, som skulle ingå till kollegiet från dess
underlydande eller från kollegiet till Kungl. Maj :t och ämbetsverk.
Det måste nog sägas, att 1735 års organisation var ett för sin tid förträffligt verk, som
bragte reda och ordning i det invecklade maskineri, som utgjorde flottans förvaltning. En stor
svaghet hade det dock onekligen: omständligheten hade drivits för långt. Med kanske någon
överdrift utlät sig amiralitetskammarrådet Raab därom: •En enda lastdragare kunde intet kommenderas till sjöss med mindre många memorialer därom förut borde ingivas och avgöras med
mycket mera dylikt, som hindrade att skepp och fartyg nog snart kunde komma till sjöss •.
Sedan riksrådet Fabian Wrede på Kungl. Maj:ts befallning under året 1747 granskat förvaltningarna i Karlskrona och Göteborg, huvudsakligen för att astadkomma förändringar i syfte att
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Bandet längst till vänster är umiralitetskollegiets registratur, d. v. s.
senare, 1750, behövs del tre, vardera tre gdnger sd tjocka vvlymcr
dr. Ansvällningen beror inte barn pd det stegrade antalet ärenden
vid referc,ten cw diskussionerna. -

11tgdende skrivelser, för dret 1650 - ett sekel
för den utgdenclc korrespondensen under ett
utan ock pd elen tilltagande omstänc/ligheten
Riksarkivet.

befrämja snabbare sjöutrustningar, utarbetade nämnde Raab det sjöutrustningsreglemente (1748),
som rådde bot på långsamheten i detta viktiga hänseende, så att därefter alla krigsanstalter
>med en tillförene alldeles ovanlig skyndsamhet av kungl. kollegio blivit verkställte >. Mindre
väl lyckades den på ständernas föranstaltande tillsatta manstarka förkortningskommission, som
arbetade under flera år på 1750-talet och som ville gå alltför radikalt fram. Dess arbete lades
sedan också det i Raabs händer och på så vis genomfördes efterhand en mängd förbättringar
och förenklingar.
KOMMENDANTSKAPSFRÅGAN.

AMIRALITETSI<:AMMARRÅDENS BEFOGENHETER.

I 1735 års instruktion för amiralitetskollegiet bestämdes, att överkommendantskapet i Karlskrona skulle tillkomma kollegiet, så väl gällande varvet som staden och sjökastellerna däromkring. .Märkligt nog hade i själva verket Kungl. Maj :t kort förut (1730) sökt tillskapa en kommandomyndighet med förankring hos presidenten som högste chef för flottan. Överbefälet vid
vakten skulle sålunda tillkomma honom som kommenderande chef. Han och de övriga ami ralerna skulle kommendera officerare och gemene vid förefallande expeditioner och på samma
sätt skulle uppgöras befordringsförslag för officerare och tillsättas underofficerare. .Men 1731
å rs riksdag grep härvid in och ändrade Kungl. Maj :ts beslut. Till chefens avgörande lämnades
i huvudsak blott parollens utgivande, medan det andra måste avgöras av eller i kollegiet.
Vad speciellt angå r frågan om amiralitetskammarrådens förhållande till militära utnämningar och kommandomål vidrördes den varken i 1732 eller 1735 års instruktioner för kollegiet. Att ingenting därom stadgats tolkades emellertid så, att kammarråden åter började votera
i alla ärenden. Detta varade icke länge, ty redan riksdagen 1738- 39 bestämde, att kammarråden icke borde befatta sig med förslag på militära tjänster samt kommandosaker,
som vore blott militära, men vad angick de kommandosaker »varest ekonomiska omständigheter inlöpa > anhöllo ständerna, att Kungl. Maj :t därom skulle förordna. Med detta
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förordnande drog det ut på tiden till 1741, då Kungl. Maj:t äntligen, efter amiralitetskollegiets
hörande, bestämde, att följande angelägenheter borde höra till kollegiets militära ledamöters avgörande 1) befordringsförslag för överofficerare, 2) förslag och förordnanden av chefer
för och officerare vid volontär-, kofferdikarls- och båtsmanskompanier, 3) officerares kommenderingar till örlogs, 4) utnämningar av underofficerare och 5) antagande av volontärer, kofferdikarlar och båtsmän. Dock skulle i vad rörde officerares permitterande, utnämningar av
underofficerare, i den mån de hade med uppbörd att göra, samt volontärers, kofferdikarlars
och båtsmäns antagande kammarråden få ad protocollum göra sina påminnelser. Det slutgiltiga avgörandet föll dock först vid riksdagen 1746-47, som förklarade, att samtliga de av
Kungl. Maj :t uppräknade målen borde räknas som kommandomål och att därför kammarråden ej hade att befatta sig med dem, endast undantagandes rotebåtsmans antagande och approberande. Sluppe kammarråden syssla med dessa ärenden, finge de mera tid att sköta de i kollegiet förekommande justitie- och ekonomimålen samt kunde bringa de amiralitetsräkenskaper och huvudböcker, som sedan tre år tillbaka lågo oavslutade, till skyndsamt avgörande.
De uppräknade militärmålen skulle avgöras av presidenten med biträde av samtliga flaggmän,
vilka därvid alltså skulle inträda som ledamöter. Härom underrättades kollegiet i maj 17 4 7.

VÄXLANDE LEDAMOTSUPPS.ÄTTNING I KOLLEGIET.
Kort efteråt fick kollegiet ännu en ledamot, nämligen generaladjutanten greve Erik Sparre,
som skulle få deltaga i alla ärenden. På kollegiets föreställningar beträffande olägenheten av
att i alla de uppräknade kommandomålen behöva tillkalla alla flaggmännen medgav dock i
maj 1748 Kungl. Maj:t att icke nödvändigtvis alla utan blott de som funnos tillhands behövde
närvara, men samtidigt tillstaddes alla generaladjutanter vid flottan säte och stämma i kollegiet i de där förekommande mål, så långt tid och ordinarie sysslor det tilläte.
Det är tydligt, att denna ordning med så många ledamöter icke känts tillfredsställande.
Kollegiet hade därför redan 1747, vid baron Fabian Wredes besök i Karlskrona, föreslagit, att
det skulle få frihet att arbeta på två divisioner, den ena bestående av presidenten, ett amiralitetsråd och ett amiralitetskammarråd, den andra av ett amiralitetsråd, ett amiralitetskammarråd och överkommissarien. Uppdelningsförslaget godkändes omsider av 1751- 52 års riksdag,
varigenom kollegiet fick frihet att, isynnerhet vid förefallande sjöutrustningar, arbeta på två
divisioner. Greve Sparre skulle biträda den division, där hans biträde bäst behövdes, men de
övriga flaggmännen skulle äga säte och stämma endast i sådana ärenden, som rörde förslag
till militära tjänsters besättande samt kommenderingar till sjöss.
Den ordinarie ledamotsuppsättningen i kollegiet utgjordes sålunda under de närmast föl jande å ren av presidenten, två amiralitetsråd (amiraler), greve Sparre, två amiralitetskammarråd och överkommissarien. Det ansågs efter en tid otillräckligt. Sysslorna förmenades ha ökats
så, att flere »vittre och erfarne» ledamöter erfordrades, och flaggmännen behövde »ännu vid
deras vigoreusare ålder och livligare tänkekrafter» förskaffa sig insikt och övning i de ärenden, som förehades i amiralitetskollegiet. Dock förmenades det räcka med att blott de vid amiralitetet varande tre vice amiralerna inträdde som ordinarie ledamöter, varigenom militärernas
antal i kollegiet, presidenten inräknad, blev sex, likväl så att vid laga förfall detta antal fylldes av de närvarande schoutbynachterna. Denna ändring skedde 1756. Några år senare, 1762,
blevo schoutbynachterna ordinarie ledamöter, med motivering att samtliga flaggmän behövde
redan i yngre år förskaffa sig insikt och övning i kollegiets göromå l.
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STÄNDERNA OCH KOLLEGIET. KOMMI~SION TILLSÄTTES FÖR NYORDNING.

Det är ju påfallande, hur livligt ständernas
intresse för flottan varit alltifrån början av
frihetstiden. Dessvärre inriktade sig detta intresse blott till en mindre del på att söka uppbringa flottans effektivitet till den bästa möj liga genom beviljande av tillräckliga anslag.
Däremot var man alltid redobogen att inskrida
för att »förbättra , organisationen, trots ständiga påminnelser från sjömilitärt håll om vådan av för många ändringar, som blott oroade
arbetet. Att ofta politiska mer än sakliga skäl
blevo avgörande för ingreppen kan lätt visas.
Betecknande är, att i stridsfrågan örlogsflottan
kontra armens flotta - om den sistnämnda i
ett sammanhang nedan - partitagandet gick
efter politiska linjer: örlogsflottan hade sitt
stöd hos mössorna, armens flotta hos hattarna. Då vid riksdagen 1769- 70 hattarna
åter kommo till makten, underkastades också
amiralitetskollegii förvaltn ing alltifrån 1719 en
nedgörande kritik, starkt partipolitiskt färgad.
Huvudanmärkningen var, att inom kollegiet Kungl. amiralitetets huvudbok för dr 1738, med amiralitetskollegiels sigill frdn 1700 som pärmstämpel. - Riksett överhopande antal av små sysslor hindrat
arkivet.
de stora och riksvårdande ärendenas skötsel.
Det kunde konstateras, menade sekreta utskottet, att flottans skötsel icke ens under fredliga
förhållanden lyckats under kollegiets uppsikt. Bättre hade det varit under Karl XI:s tid, då
en man stod i spetsen för flottan, och det kunde även hänvisas till att hos de stora sjömakterna i Europa flottornas enskilda skötsel icke vore uppdragen åt kollegier. Det vore därför
alls icke äventyrligt att nu skilja flottans enskilda skötsel från kollegiet och lämna den i en
mans vård. I varje fall borde kollegiet förflyttas från Karlskrona till Stockholm för att vara
Kungl. Maj:t närmare. Sekreta utskottet stannade dock vid att för tillfället blott påfordra 1) att
amiralitetskollegiet skulle undfå Kungl. Maj:ts befallning att projektera ny instruktion för sig
, uti alla de mål, som röra rikets defension till sjöss och vilka egentligen höra till ett kollegium , ,
2) att en kommission tillsattes, som finge utarbeta ett nytt redogörelsereglemente och 3) att
huvudförfattningen vid varvet i Karlskrona lades i varvsamiralens händer och arbetet där ordnades på sådant sätt som kunde bidraga till kollegiets lättande från små sysslor.
Den anbefallda kommissionen, bestående av riksrådet friherre Fredrik Karl Sinclair, statskommissarie Vin'.!n och kamrerare Orre, hann redan under året 1770 utarbeta projekt till instruktioner för varvsamiralen, tygmästaren, ekipagemästaren och skeppsbyggmästaren samt ett
reglemente för redogörelsen vid varvet och artilleriet, vilka instruktioner genast började tilllämpas. Till kommissionens fortsatta verksamhet få vi återkomma i nästa period.
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AHMENS FLOTTA SKILJES FRÅN ÖRLOGSFLOTT AN.
ÖVERSTYRELSE.

ARMENS FLOTTAS

Det påfallande stora intresse, som efter 1741-43 års krig mot Ryssland ägnades galärflottan, hade givetvis sin grund i krigets erfarenheter om nödvändigheten att äga en slagfärdig
skärgårdsflotta, som kunde möta den ryska. Då emellertid ett ökande av galärflottan tydligen
komme att gå ut över örlogsflottan - 1749 gav rådet en hemlig order till amiralitetskollegiet
att inskränka den 1734 planerade nybyggnaden av 24 rangskepp till 7 - och då snart den
meningen började drivas från armehåll, att galärflottan även i fred borde organiseras som en
del av armen, var det naturligt, att amiralitetet i Karlskrona kom att framstå icke blott som
motstå ndare till en särskild »armens flotta» utan över huvud som mindre gynnsamt stämt till
en, som det tycktes, av läget oundgängligt betingad stark utbyggnad av galärvapnet.
Frågan om , armens flotta> sammankopplades med fästningsfrågan i Finland och i allmänhet med försvaret av den östra rikshalvan, dit huvuddelen av denna skärgårdsflotta borde för läggas. Av förespråkarna för armens flotta - bland vilka översten vid artilleriet Augustin
Ehrensvärd snart framträdde som den förnämste - gjordes gällande, att Stockholm låge för
långt från Finlands ostgräns, c:a 80 mil, för att vara tjänligt som huvudförläggning. Ett starkt
befäst Helsingfors vore bättre.
Så länge till en början fråga blott var om en separation av galäreskaderns stat från örlogsflottans ställde sig amiralitetskollegiet icke ovilligt. Men då det blev alltmer tydligt, att man
verkligen syftade till galärernas förening med armen, svängde kollegiet och motsatte sig även
staternas skiljande.
På riksdagen 1756 ställdes också yrkandet öppet i ett betänkande av greve Hans Henrik
von Liewen, att galärflottan skulle underställas armen. Detta betänkande spelade en roll för
sekreta utskottets ställningstagande, som blev, att galärerna borde skiljas från deras »depen dence av huvudflottan och föras till sin rätta källa tillbaka samt sålunda hädanefter stå under
en generalspersons kommando , .
Grundläggande för den blivande organisationen av styrelsen för armens flotta blev defensionsdeputationens inom sekreta utskottet betänkande av den 3 juli 1756. Enligt detta skulle
högsta befälet tillfalla en generalsperson, oberoende av galärernas förläggningsort. Kommandot
skulle innefatta »hela dispositionen», icke endast ledningen i krig. Generalen borde därför ha
säte och stämma i krigskollegiet. Närmast under generalen skulle sortera två överstar som chefer för eskadrarna i Stockholm och på Sveaborg, vilka omedelbart skulle övertaga sina befäl.
Civilförvaltningen, inskränkt till på vardera platsen en kamrer och en sekreterare jämte skrivbiträden, skulle alldeles omläggas och de förutvarande tjänstemännen sättas på indragningsstat
eller flyttas till Karlskrona.
I allt väsentligt på basis av detta betänkande uppsattes det kungliga brev av den 18 oktober 1756, som har betecknats som det självständiga skärgå rdsvapnets grundläggningsurkund. I
detta brev bestämdes väl ingen tid, inom vilken galärflottan skulle underställas krigskollegiet,
men detta ämbetsverk fick rätt till kontroll över hushållningen vid de galärflottan tillslagna
trupperna.
Några dagar senare valdes efter omröstning i rådet överste Augustin Ehrensvärd till chef
för galärerna och befordrades samtidigt till generalmajor. Benämningen armens flotta togs allmännare i bruk först efter år 1760.
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Emellertid kom det s. k. pommerska kriget emellan och vållade faktiskt i flera delar uppskov med
organiseringen av armens flotta. Kommissariatet i
Stockholm fick, under kommendören Georg Trolle
(förordnad i mars 1757) fungera som förut, eftersom
Ehrensvärd på grund av krigskommendering icke
kunde ö,·erlaga eskadern. Snart (i februari 1758) efterträddes Trolle av kommendören Georg Wallrave. Först
vid denna tid fastställdes enligt Ehrensvärds förslag
en ny organisation av civilförvaltningen för armens
flotta i Stockholm. Staten skulle bestå av blott 11
personer (mot 28 förut), nämligen en sekreterare med
kanslist, en varvskommissarie med tre underlydande,
en sjömilitiekommissarie med två underlydande samt
en kassör med skrivare. Det var en av Ehrensvärd
tidigare praktiserad förenklad redogörelsemetod, som
skulle möjliggöra denna kraftiga reduktion.
Alltfort fick dock Ehrensvärd på galärerna i Pom- ,\uguslin Ehrensvärd, den geniale, energiske och
oegennyttige organisatören av fril1elslidens förmern nyttja amiralitetsofficerare till en mycket stor
svarsanstaller mot Ryssland. Delta porträtt av
del. I berättelsen lill riksdagen 1760 menade Ehren- Sveaborgs och skärgdrdsflottans skapare mdlades
svärd, att verket likväl vore på god väg och försvarade av 0. Arenius, troligen ndgon gdng pd 1750-talet.
Konstmuseet, Göteborg.
sedan med framgång sin flottas existens mot dess belackare, bland vilka kommendören Kristofer Falkengreen framstod som den farligaste. Om ock
medlen blevo inskränkta och galärbygget måste avbrytas beslöts dock, att armens flotta skulle
fortbestå och planer få uppgöras till dess vidare förkovran för bättre tider. Officersstater fastställdes för armens flottas båda eskadrar. Vid vardera skulle en överstelöjtnant närmast föra
befälet (A. D. Schönström i Stockholm och M. Ehrenbill på Sveaborg) med tygmästare som
närmaste män.
Den första instruktionen för armens flotta utarbetade Ehrensvärd omsider efter krigets slut
1763, vilken i omarbetat och utvidgat skick trycktes 1766. Gemensamma för båda eskadrarna
blevo, enligt denna instruktion, ett sjömilitiekontor i Stockholm och en överrätt därsammastädes. Underrätter åter skulle finnas på båda platserna. och ävenså tygkontor med kamrerare
som chefer. För Finlands del fick civilpersonalen dock ännu icke uppföras på ordinarie stat.
På vardera platsen skulle också finnas en upphandlingskommission för alla inköp. Specificerade bestämmelser reglerade förhållandet till krigskollegiet, som hade uppsikten över skärgårdsflottans hela förvaltning och i vilket generalen över armens flotta hade säte och stämma. Armens flottas tyg- och sjömilitiekontor på Skeppsholmen i Stockholm skulle räknas höra till
krigskollegiet. Generalen stod direkt under konungen och var honom ansvarig för flottans förvaltning. På hans förslag tillsattes såväl officerarna vid de båda eskadrarna som överskeppsbyggmästarna och de civila ämbetsmän, som fingo kungliga fullmakter på sina tjänster.
Inordnandet under krigskollegiet kom dock faktiskt aldrig till stånd före den riksdag, som
sammanträdde 1765 och som i de flesta stycken upphävde den nyordning, som begynt i och
med galärflottans skiljande från amiralitetet. Efter långa och heta diskussioner bestämde riksdagen, där mössorna fått majoritet, att galärflottan åter skulle ställas under amiralitetskollegiet.
Till chef förordnades i oktober 1766 vice amiralen Kristofer Falkengreen. Det gamla kom-
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missariatet i Stockholm återupprättades dock icke. Chefen fick direktionen, uti kommandomål
ensam, men i ekonomimål och beträffande redogörelseväsendet med biträde av den i dessa stycken ansvarige kamreraren. Med sveaborgseskaderns reglering skulle tills vidare anstå. Ingen särskild personalstat finge finnas där utan lönerna för folket upptogs på stockholmseskaderns stat.
Men redan med nästa riksdag, 1769, var mössornas välde slut, och den nya majoriteten gick
in för att återupprätta armens flotta, dock endast för Finlands vidkommande, medan stockholmseskadern skulle bibehållas på 1766 års grundval och med huvuduppgift att vara transportflotta. Om förändringen underrättades amiralitetskollegiet genom kungligt brev av den 2 januari
1770.

Befälet över den så upprättade armens flotta uppdrogs ånyo åt generalen Augustin

Ehrensvärd. Särskild överrätt konstituerades nu i Finland, medan eskadern i Stockholm fick
nöja sig med en underrätt och i övrigt hänvisades till överrätten i Karlskrona. Ehrensvärds
närmaste man blev överstelöjtnant Henrik af Trolle med en major och en tygmästare under
sig. De kontor, som skulle finnas vid armens flotta i Finland, voro sjömilitiekontor och tyghuskontor (varå redogörelsen). Ehrensvärds hushållsreglemente och redogörelsemetod skulle användas.
Då Ehrensvärd på grund av sjukdom erhöll avsked 1772 - han dog den 4 oktober samma
år - utnämndes översten Fredrik Posse till chef för armens flotta med generalmajors ställning.
Samma år blev schoutbynachten A. J. Wrangel chef för galäreskadern i Stockholm med vice
amirals titel. Efter revolutionen 1772 ersattes de båda av respektive översten Henrik af Trolle,
i samband därmed generalmajor, och konteramiralen J. Nordenankar.

FLOTTANS LOKALA FÖRVALTNINGAR.
I Karlskrona var den stationära styrelsen på det närmaste sammankopplad med överstyrel serna: amiralskollegiet och, intill 1733, amiralitetsstats- och kammarkontoret samt amiralitetsgeneralkommissariatet. Kommandomyndigheten låg hela tiden hos kollegiet, ekonomiväsendet
underställdes detsamma från 1733. Varvsarbetena förestodos alltjämt av en holmamiral, sedermera kallad varvsamiral. Under honom lydde tygmästaren för artilleriet och ekipagemästaren
för utrustningen. Som främste skeppsbyggmästare tjänstgjorde först Charles Sheldon till 1739
och efter honom hans son Gilbert Sheldon ända till 1784. Då den förre börjat redan 1692,
omspänner deras verksamhet sålunda nära ett århundrade (räknat från den förste Sheldon till
den siste arbetade släkten i nära 200 år inom svenska flottans skeppsbyggeri). Den vidlyftiga
redogörelsen stod under särskilt överinseende av överkommissarierna (överkommissarien) och
var fördelad på de vanliga kontoren: ekonomi-, kammar-, sjömilitie-, varvs- och ekipage- samt
artillerikontoren.
Vad eskadern i Stockholm angår, sorterade den såväl beträffande kommando som ekonomi
1).nder överstyrelsen i Karlskrona. För ekonomiärendenas skötsel inrättades emellertid 1723 ett
kommissariat bestående av chefen och en kommissarie. Närbelägenheten till Kungl. Maj :t har
ej minst gynnat en viss självständighet för såväl chefen som kommissariatet i förhållande till de
överordnade myndigheterna i det avlägsna Karlskrona.
Då stockholmseskadern 1737 äntligen erhöll detaljerad instruktion, utarbetad av en kommitte,
.betecknade den nog snarast en åtstramning i förhållandet till ledningen i Karlskrona. Under hänvisning till regeringsformens § 7 betonades att som »uppsikt, försorg och omvårdnad om hela
riksens sjömakt och flotta• tillkomme kollegiet, skulle jämväl Stockholms örlogseskader dependera av bemälta kollegium. I själva verket blev likväl chefen i kommandosaker och kommissariatet i ekonomiärenden, liksom tidigare, ganska självständiga. Instruktionen tillstadde, att man
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i brådskande ärenden skulle få vända sig direkt till Kungl. Maj :t. Det fanns ofta förevändningar
för ett sådant förfaringssätt. Kommissariatet skulle, enligt 1737 års instruktion, bestå av icke blott,
såsom förut, chefen och kamreraren, utan också av den på staten bestådde schoutbynachten.
Efter 1756, då eskadern i Stockholm tilldelades den nyupprättade armens flotta och anknutits till armen och krigskollegiet, inträdde också i den lokala styrelsen vissa ändringar, för vilka
emellertid, liksom för eskadern i Sveaborg, redogjorts i samband med överstyrelsen.
Med vice amiralen Jonas Fredrik Örnfelt hade eskadern i Göteborg (1719) erhållit en drivande chef, som gjorde allt för att rycka upp det förfallna verket. Det var en lovande början,
som dock icke fick en motsvarande fortsättning. Förläggningen erhöll aldrig avsedd omfattning,
och sedan rörelsen på det s. k. gamla varvet 1752 överlåtits på entreprenad till handelsmannen
Bagge, blevo chefens befogenheter faktiskt så kringskurna, att det ansågs tillräckligt med en
regementsofficer som platschef. När vice amiralen Elias Arent Jerlström avled ( 1763), efterträddes han därför av en kommendörkapten, Axel Stålhandske. Från 1756 skulle emellertid eskadern
överföras till armens flotta, men långt blev icke detta skede. Redan 1767, efter mössornas seger
vid -riksdagen 1765-66, utnämndes åter en flaggman, schoutbynacht Nils Lillja (Lillienanckar)
till chef över den då till Göteborg förlagda s. k. cirkulationseskadern, som blott utgjorde ett
detachement av örlogsflottan i Karlskrona. Endast tre år ägde denna ordning bestånd. Hattarna
hade åter kommit till inflytande. Men med den väntade nyordningen drog det ut på tiden. Man
hade till och med planer på att sälja varven. Under Gustav III tycktes dock en bättre tid stunda
för den skröpliga västkusteskadern.
Militärt lydde eskaderchefen i Göteborg under hela perioden 1720-71 närmast under amiralitetskollegiet i Karlskrona, med undantag för åren 1756-66. Ekonomien vid eskadern sköttes,
på liknande sätt som i Stockholm, alltifrån 1722 och fram till 1758 av ett kommissariat, med
chefen som ordförande och en kommissarie som bisittare. Från 1737, då eskadern som resultat
av kommittearbete erhöll nya vidlyftiga instruktioner, fick jämväl chefens närmaste man inom
militärstaten säte och stämma i kommissariatet.

tvecklingen tenderade liksom i Stockholm mot

en alltmer självständig ställning för eskaderledningen i Göteborg. Från 1758 svarade chefen ensam också för ekonomien, med biträde närmast av en kamrerare.

Frdnsida au en medalj, utförd au J. K. Hed/inger ocl,
slagen 1749 öuer den dd tredrige storamiralen, lzerlig
Karl, med anledning au dtgärderna till skärgdrdsflottans
f örstärkande. Deuisen öuer galären betyder: Kusternas
trygghet. - Kungliga myntkabinettet.

33. Sv. F. H. Il

257

FLOTTANS PERSONAL OCH NÅGRA AV DESS
MÄRKESMÄN UNDER FRIHETSTIDEN

id det stora nordiska krigets slut rådde åter stor brist på sjövan personal för flottan, en
brist, som trots flera kommitteutredningar och många lovvärda initiativ ej skulle fyllas
under hela frihetstiden, delvis beroende på penningknapphet men även på bristande handlingskraft och på de tilltagande partimotsättningarna. Enligt en år 1734 gjord beräkning erfordrades
utom redan anställda officerare och underofficerare ytterligare 70 kaptener, 39 kaptenlöjtnan -

V

ter, 99 löjtnanter, 53 skeppare, 192 styrmän, 250 arklimästare, 146 konstaplar och 154 hög-

båtsmän.

Då galärflottan 17 56 överfördes till armen, skulle i Stockholm varande officerare,

som kunde undvaras, förflyttas till örlogsflottan i Karlskrona. Icke desto mindre felades där
76 officerare och 379 underofficerare enligt amiralitetskollegiets berättelse till 1760 års riksdag.
Exemplen kunna mångfaldigas. Det är tydligt, att flottan under dylika förhållanden icke
kunde göra sig tillräckligt gällande under frihetstidens krig.
I mitten av 1700-talet uppgick antalet sjöofficerare på stat till omkring 250. Benämningarna över- och underlöjtnant ersattes med kaptenlöjtnant och löjtnant och amiralitetskapten
med kommendörkapten. 1771 förändrades vissa titlar, >på det ovisshet om åtskilliga amiralitetsstatens karaktärer må upphöra och de ej varda ringare ansedda, än förra författningar
utstaka». Så utbyttes schoutbynacht, kommendör, kommendörkapten, kapten och kaptenlöjtnant mot respektive konteramiral, överste, överstelöjtnant, major och kapten. Till uppmuntran
för underofficerskåren bestämdes 1761, att de fem äldsta och skickligaste underofficerarna av
varje klass vid örlogsflottan och tre vid galärflottan skulle få lika rang med sista numren på
rangordningen och benämnas respektive flaggstyrmän, flaggkonstaplar och flaggskeppare. Från
mitten av 1700-talet måste alla underofficerare undergå examen för att antagas eller befordras.
Till båtsmanshållet lades i början av frihetstiden Halland, som tidigare uppställt kavalleri
eller erlagt utskrivningspengar. I mitten av århundradet minskades antalet båtsmän avsevärt
genom att städernas båtsmanshåll med undantag för Stockholms och mälarstädernas sattes på
vakans mot avgift. Någon större skada skedde väl ej härmed - uppstädernas bysseskyttar
karakteriserades i ett betänkande som >ett slags sjöfolk, som till stor del aldrig hava sett
någon sjö, förrän de kommit hit till Karlskrona, varför de ock, när de blivit kommenderade,
till en stor del creverat». Men man lockades vidare att på denna enkla väg skaffa medel till
försvarsutgifterna, och 1762 resolverades, att 30 vakanser fingo beräknas på 100 båtsmän,
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varigenom en icke föraktlig inkomst erhölls, men flottans styrka i motsvarande grad försvagades. En del av inkomsterna användes dock till enrolleringen, som 1746 utsträcktes över hela
riket, samt till värvning av marinierer och artilleribussar, två omkring 1760 uppsatta kårer,
som dock blevo av kort livslängd.
Det manskap, som stod till flottans förfogande, utgjorde likväl en rätt betydande styrka,
men klagan anfördes ofta över bristande övning. På grund av allmogens besvär skulle uppbåd
av båtsmännen i fredstid endast ske vart tredje år. För att ingen rote skulle vederfaras orättvisa, skulle de uppbådas i tur och ordning. Båtsmans- liksom övriga kompanier voro sedan
gammalt fördelade på tre sjöregementen och endast under Karl XII:s två sista regeringsår hade
en annan indelning tillämpats. Denna organisation upphävdes 1762, och hela sjömilitien inrättades på åtta fördelningar med en flaggman som fördelningschef. Totalstyrkan utgjorde år 1751
12,230 man, men enligt mönsterrullorna voro därav endast 25 välbefarna, 2,861 befarna och
2,661 sjövana. Den enda fregatt, som hittills använts till manskapets övning, var naturligtvis
otillräcklig, och de åtgärder, som förordnades till bristens avhjälpande, stannade liksom så
mycket annat under frihetstiden vid blotta besluten.
Liksom tidigare hade personalen möjlighet till utbildning genom tjänst på handelsflottan
eller i utländska mariner. Stundom hade ända upp till en tredjedel av officerskåren permission för utrikes tjänst. De fingo därvid behålla sin lön och kunde även erhålla resestipendier.
Av stor betydelse för utbildningen blev det 17 31 privilegierade svenska ostindiska kompaniet.
Bland beviljade förmåner förekom även, att kompaniet skulle få begagna amiralitetets officerare och manskap. Under ej mindre än 18 av första oktrojens 25 resor fördes dess fartyg av
sjöofficerare, ett förhållande, som likväl blev alldeles omkastat under den följande tiden. Manskap var amiralitetet skyldigt att på rekvisition tillhandahålla, och härför beordrades erforderligt antal kofferdikarlar från göteborgseskadern. Ostindienfararna voro bevärade och fingo
ej sällan bruk för sina kanoner mot sjörövare eller avundsamma konkurrenter om den givande
handeln. Militär praktik erhölls även på de örlogsfartyg, som det år 1724 bildade konvojkommissariatet utrustade till skydd för den svenska han delssjöfarten på Medelhavet mot de »barbareske kaparna >.
Genom tidens starka utilistiska och pedagogiska intresse blev frågan om undervisningen vid
flottan aktuell. Ett medel för såväl rekrytering som utbildning av officerare såg redan von
Liewens kommitte 1722 uti upprättandet av en kadettskola, vilken likväl av ekonomiska och
andra skäl ej kom till stånd förrän 1756 och då delvis för att ge ständerna anledning att
upplösa Adolf Fredriks år 174-8 grundade kadettkår för adliga ynglingar, vari man ej utan
grund såg en skola för hovpartiet. Enligt det kungliga brevet av den 5 november 1756 skulle
i Karlskrona upprättas en kår om 50 kadetter, vilket antal snart ökades till det dubbla. För
att antagas fordrades att vara tolv år fyllda samt äga vissa förberedande kunskaper. Utbildningen beräknades taga en tid av nio år, varav tre dock åtgingo för utrikes resor. I undervisningsplanen bereddes i enlighet med den då moderna pedagogikens krav stor plats åt matematik och moderna språk, medan kristendomsundervisningen inskränktes. De militärteoretiska
kurserna omfattade navigation, sjöartilleri och fyrverkeri, sjöevolutioner, skeppstackling och
skeppsbyggeri. Ar 1761 genomfördes en studieförgrening, i det nu också lantkadetter skulle
utbildas vid skolan. Även de praktiska tillämpningsövningarna voro efter den tidens mått
tämligen väl tillgodosedda. Till en början kom den årliga utrustningen av eskadrar under
pommerska kriget skolan till godo, och från år 1768 dellogo kadetterna i särskilt utrustade
övningsexpeditioner. Till slut stodo ju utlandsresor under tre år på skolans program.
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I 1756 års reglemente ställdes kadettskolan
under högsta överinseende av presidenten för
amiralitetskollegium. Men de skärpta partimotsättningarna under den senare frihetstiden
och striderna mellan förkämparna för örlogsflottan och skärgårdsflottan kommo även all
inverka på skolan. Ar 1770 fråntogs den ami ralitetet och ställdes under uppsikt av en över-
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Fram till 1730-talet undervisades skeppspojkarna i Karlskrona i en liten enkel trästuga vid Timmermansgatan, som
därefter omändrades till kompassmakareverkstad.
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inspektor. Skolan hade nu sett sin bästa lid
och stod inför en vändpunkt i sin tillvaro.
I skeppsgossekårens historia utgör 1732 en
milstolpe. Då utfärdades detaljerade bestämmelser angående intagning, utbildning m. m .
av skeppsgossarna. De fingo ej vara under tio
år och kvarstodo till aderton samt skulle härunder åtnjuta skolundervisning, , varvid iakttages, att de ej måge uppehållas med det latinska språkets lärande utan måge i dess ställe
lära så mycket bättre att skriva och räkna ,.
1762 ökades skeppsgossarnas antal till 150,
och möjligheter öppnades för de duktigaste att
fortsätta sin utbildning vid kadettkåren och
på så sätt bereda sig för högre tjänster.
Inrättandet av armens flotta 1756 fick stor
inverkan på dispositionen av personalen. Under de första åren måste amiralitetsofficerare
anlitas som befälhavare, men Ehrensvärd arbetade för och lyckades även snart att till galärerna få egna officerare, >vilkas lycka och
välfärd äro förknippade med dem>. Officerskåren stod i fråga om avlöning på artilleristat,
och dess gradbeteckningar voro desamma som
vid armen. Underofficerskåren var liksom vid
örlogsflottan indelad i artilleri-, styrmans- och
skepparstaterna.
Manskapsstyrkan vid galärflottan växlade
betydligt, beroende dels på övergången till fartygscerter med mindre manskapsbehov, dels på

För undervisningsändamdl uppfördes vid Amiralitetstorget
i Karlskrona i början av 1730-talet en ny byggnad, vars
nedre vdning (senare även hälften av den övre) togs i
ansprdk för skeppsgosseskolan, medan den övre disponerades av artilleri- och navigationsskolorna. Den dr 1733
approberade ritningen dterges ovan. - Efter W . Sjöstrand .
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det varierande antalet fartygsenheter. Ar 1756
beräknades behovet till 296 artillerister, 5,862
båtsmän och 22,296 soldater eller tillsammans
28,454 man. I 1766 års starkt reducerade flottprogram voro motsvarande siffror 200, 1,090
och 9,925, sammanlagt 11,215 man. Till bemanningen anslogos 17 56 de från Karlskrona mes l
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Flottans rekryteringssvdrigheter illustreras pd sill säll bl. a. av dessa bägge kungliga förordningnr frdn 1758,
respektive 1742. I den senare förklaras •alle utur Wdrt Rike afwikne och öfwer permissions liden borlo blefne
.t jömän fri ifrdn all straff och liltal för theras i sd mdllo begdngne brott och förseelser, sd framt the, inom ett
dr, ifrdn erhdllen kundskap härom, sig i Wdrt Rike dter godwilligt inställa . . .• . - Kungliga Orlogsmannasällskapet, Karlskrona.

avlägsna båtsmanskompanierna, varav Västernorrlands fyra kompanier och Roslagens fyra tilldelades eskadern i Stockholm samt Ålands och Södra Finlands kompani den finska eskadern.
Senare skedde förändringar häri till förmån för örlogsflottan och den finska flottan. Kärnan i skärgård.sflottans besättning utgjordes dock av de värvade mariniärkompanierna. Enligt
reglementet för denna trupp fick rekrytens ålder ej understiga 18 år, och han skulle mäta
minst 11 kvarter och 2 a 3 tum i strumplästen, men >en stortjuv och liderlig bör icke tålas,
utan får bataljonschefen sätta honom på fästningsarbete, tills han bättrat sig> . Mariniärbataljonen skulle uppgå till 400 man. Till flottans manskap hörde även enrolleringskarlar, kofferdibåtsmän samt några skeppsgossar. Härtill kom den >lånade> besättningen, landtrupper, som
ombord användes som roddare och vid landstigningsföretag som ordinärt krigsfolk.
Av mera bemärkta män inom flottan under frihetstiden ha redan Gustav von Psilander och
Nils Ehrensköld omtalats, vilka voro verksamma ännu i början av denna period. Här må även
nämnas Teodor Christophers, adlad Ankarcrona, vars förnämsta bedrift under den stora ofreden
var, när han i december 1715 lyckades föra Karl XII från det av fienden inneslutna Stralsund
över Östersjön till Skåne. Adlad 1717 blev han schoutbynacht vid Stockholmseskadern 1729, vice
amiral 1736 samt amiral och amiralitetsråd 1742. Han avled i Stockholm 1750. Betydligt
yngre var Nils Psilander, född 1707, brorson till Gustav von Psilander och 1751 adlad under
namnet Psilanderskjöld. Han erhöll som så många andra sin sjöutbildning i engelsk och holländsk tjänst, deltog i 1741-43 års ryska krig, besörjde 1757 embarkeringen av en del av den
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svenska arme, som då överfördes till Pommern, utnämndes 17 58 till schoutbynacht och var 1761 befälhavare över den svenska eskader om 6 skepp och 2
fregatter, som understödde den ryska belägringen av
Kolberg. Han utnämndes 1763 till varvsamiral i
Karlskrona och genomförde därvid åtskilliga förbättringar samt blev 1765 amiral och amiralitetsråd. Då
amiralitetskollegiet 1776 flyttades till Stockholm,
följde Psilanderskjöld med men synes redan följande
år ha erhållit avsked samt avled 1783. Han var en
utmärkt &jöofficer, som under sin utländska tjänst
deltog i många heta drabbningar och i pommerska
kriget förvärvade allmänt anseende för administrativ
duglighet. Som varvsamiral var han utan tvivel den
bäste, som flottan haft under frihetstiden. Av memoarförfattaren G. Ehrensvärd skildras han som >mera
envis, mera arg• men även >mera kunnig, än sina
Teodor Christophcrs Ankarcrona var son till en
karlskronaköpman av holländsk extraktion och var
i holländsk, fransk och engelsk sjötjänst, innan
han kom i svensk, vilket skedde 1711. Han dog
som amiral, amiralitetsrdd och landshövding över
Stockholms län. - Oljemdlning av 0. Arenius 1740.
Privat ägo (Boserup. Skdne).

ämbetsbröder i amiralitetet.
Liksom Salomon von Olter under det karolinska

tidevarvet så intog under frihetstiden överkommissarien och amiralitetskammarrådet Adam Johan Raab
en särställning inom den civila amiralitetsförvaltningen. Han föddes år 1703 i Reval, där fadern var domprost, och började redan vid fjorton
års ålder sin tjänstemannabana som e. o. kanslist i krigskollegiets militiekontor. Under 1720talet var han stadsbokhållare först i Karlshamn, sedan i Karlskrona, där han blev rådman och
stadens representant vid 1731 års riksdag. Samma år erhöll han befattningen som artilleribokhållare vid amiralitetet, avancerade sedan stadigt inom detta verk och blev efter vartannat
varvskommissarie, amiralitetskamrerare, överkommissarie och amiralitetskammarråd, vilken befattning han innehade från 1748 och till 1769, då han utnämndes till landshövding i Kronobergs län: varest initialerna >A. J. R., på milstolparna ännu minna om hans verksamhet. Han
hade 17 46 blivit naturaliserad svensk adelsman och upphöjdes 1771 i friherrligt stånd. Han
avled i Växjö 1776.
Under sin nära trettio år långa tjänstgöring på olika befattningar inom amiralitetet dokumenterade sig Raab som en mer än vanligt duglig ämbetsman. Vid sitt avsked från kollegiet
lämnade han genom »diktamen > till protokollet en redogörelse för sina insatser, och denna utgör den förnämsta källan för vår kännedom om både honom själv och hans ämbetsverksamhet.
Redan långt innan han år 1731 med kunglig fullmakt blev amiralitetsbokhållare, hade han
•hanterat många amiralitetsverkets angelägna och viktiga delar >, under sin långa ämbetstid
blickat ned i >det vidlyftiga amiralitetsverkets bottenlösa djup> och dag och natt offrat tid och
krafter för att avhjälpa de brister, han funnit i förvaltningen. Han >häpnade , , då han erfor,
att det tog flera månader att utrusta två små fartyg, och hur det endast för att utkommendera
en enda lastdragare erfordrades en mängd skriverier och memorial, »som hindrade att skepp
och fartyg nog snart kunde komma till sjöss>. Han uppsatte därför ett >projekt till ett fullkomligt sjöutrustningsreglemente>, vilket antogs 1748 och under det pommerska kriget visade
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sin ändamålsenlighet. Under en längre tid
hade han också måst på en gång förvalta två
eller tre civilämbeten , för en enda och den
minsta lönen ,, varigenom han , till hälsa och
förmögenhet blivit alldeles utmattad». På de
flesta områden hade han ingripit för att förenkla och rationalisera arbetet. Räkenskapsmetoderna för de olika under amiralitetet hörande kassorna befunnos vara ,dels impracticabla, dels ock odrägligen vidlyftiga,, och
revisionen av dem var •satt på en så vidlyftig
fot, att den rätta säkerheten hindrades , , och
kollegiet överhopades med observationsmål
och memorial. Han hade även måst åtaga sig
ordnandet av lots- och båkverket, som varit
•så gott som förstört», och därvid åt kronan
vunnit många tunnor guld. Han hade till kronans bästa organiserat ekvirkeshandeln, och
hans omsorger hade också sträckt sig till kronokvarnarna och amiralitetsbageriet. Framför
allt ökades likväl hans arbetsbörda enormt, då
han genom kungligt konstitutorial år 1757 fick
uppdraget att pröva alla den dåvarande förkortningskommissionens inkomna projekt och
påminnelser till förbättrande av 1735 års in-

,ldam Johan Raab i femtiodrsdldern - svenska flottans
främsta administrativa och organisatoriska tillgdng under
frihetstiden och som ämbetsman en kraftnatur av under
detta skede mycket sällsynt slag. Som sd mdnga andra
av flottans män under 1600- och 1700-talen Jwgnades han
för sina förtjänster med en landshövdingestol. - Oljemdlning av J. H. Schelfe/ 1756. Privat ägo, Stocklwlm .

struktioner för amiralitetet. Samma år bröt också kriget ut, och instruktionsarbetet måste vila
under de , överhopiga sjöutrustningar, lantmilitietransporter, ansenliga proviantavsändningar,
konvojförfattningar och dryga riksdagsarbeten ,, som under flera år jämte >de tusentals flera
presente göromål» tyngde på honom så, att han >ofta hela nätterna måste tillsätta•. Och sedan kriget slutat, måste han åtaga sig att röja upp bland en mängd gamla oavgjorda balansmål, som ytterligare försenade instruktionsarbetet. Detta hade likväl ständigt legat honom varmt
om hjärtat, och tack vare • en så outtröttlig trägenhet, varmed få människor lärer kunna uthärda •, hade han företagit ej mindre än 436 olika ändringar och förbättringar i arbetssätt och
redogörelse, vilka , efter hand styckevis utfärdades och på prov verkställdes,, och varigenom
, intet allenast sysslorna i kontoren redan mer än mycket blivit lindrade utan ock i kongl. collegio så ansenligen förminskade, att en del civila herrar ledamöters förra sysslor i kongl. collegio
merendels försvunnit •.
Redan detta korta referat ger en föreställning om Raabs stora duglighet och värdefulla insatser för att rensa ut slentrian och byråkrati inom amiralitetsförvaltningen. Men det vittnar
även om en gränslös självkänsla, som icke drog sig för att sätta sin egen kunnighet och
oerhörda prestationsförmåga i motsats till den mer slätstrukne ämbetsman, som •intet går in
i större träldom, än kungl. instruktionerna honom uttryckligen pålägga•, och till amiralitetets
militära ledamöter, vilka visserligen •kunna vara fullkomliga sjöofficerare men äro därföre
intet lika skickliga att kunna bliva ekipagemästare och varvsamiraler av stora egenskaper>.
Bakom dessa yttranden ligga tydligen gamla kontroverser och motsättningar, och de fingo ej
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heller stå oemotsagda. Sedan Raab avlägsnat sig ur kollegiet funno de övriga ledamöterna sig
föranlåtna att »långt ifrån att i någor måtto minska herr landshövdingens förtjänster,, likväl i
protokollet erinra om >huruledes i de mål, som collegialiter blivit avhandlade, den ena ledamoten ej mer än den andra ifrån deltagande däruti varit utesluten,, samt att >i synnerhet vid
lantmilitietransporter och andra kommenderingar vid flottan hade flera kongl. collegii militärledamöter varit de, som givit sakerna tillbörligt eftertryck och således befordrat verkställigheten >.
Även med dessa reservationer framträder dock Raab som en med ovanlig initiativrikedom
och våldsam energi utrustad kraftnatur, och detta intryck minskas ej under hans landshövdingetid, då hans berättelse till 1771 års riksdag befanns så mönstergill, att ständerna beslöto dess
tryckning för att lända andra landshövdingar till efterrättelse, och då den 70-årige mannens
arbetsdag kunde räcka från kl. 6 på morgonen till 9 a 10 på kvällen, blott avbruten av korta
måltidsstunder och föregången av ett par timmars »enskild andakt i brinnande böner, lov och
tacksägelser>. I sina tre äktenskap hade han sexton barn, och varmt religiös säges han under
femtio års tid varje år läst igenom bibeln tre gånger. I allt framstår han mer som en ämbetsman från den karolinska tiden än från denna senare frihetstid, som man gärna föreställer sig
som en rationalistisk, av partistrider och korruption söndersliten epok i vår historia.
Den senare frihetstidens sjöförsvarshistoria får i hög grad sin prägel av kampen mellan förfäktarna av örlogsflottan och armt~ns flotta. Den senare ingick som ett led i försvarsanstalterna
i Finland, och dess skapare och förste chef var det finska försvarsverkets ledare, sedermera
fältmarskalken greve Augustin Ehrensvärd.
Ehrensvärd var född 1710 och ämnade först gå den lärda banan - hans huvudintresse var
matematik - men, som han själv uppger, ,en styvmoders sparsamma tankar kommo i vägen , ,
och han ingick vid sexton års ålder vid artilleriet. Han utbildades av Kristofer Polhem och
den berömde artillerigeneralen Karl Cronstedt, företog med statsunderstöd en längre studieresa
utomlands, förestod efter hemkomsten som kaptenmekanikus den nyss inrättade artilleriskolan
och riktade redan vid unga år artillerivetenskapen med viktiga uppfinningar. Studier i praktisk krigskonst erhöll han i hattarnas ryska krig och under Fredrik den stores schlesiska fält tåg, som han bevistade åren 1745-46. Vid pommerska krigets utbrott blev han underbefälha vare och chef för artilleriet och ledde från 1761 som överbefälhavare de svenska trupperna s
operationer mot sina förra läromästare preussarna. Någon större skicklighet som strateg fick
han ej tillfälle att ådagalägga; illa understödd hemifrån såg han också sin förnämsta uppgift
i att, som han sade, »icke synas ligga gärningslös bakom Peene, då grannarna höllo fältet,
samt att spara furagepenningar i eget land ,. Efter kriget belönades han med friherretitel och
värdighet av general vid kavalleriet.
Sitt stora rykte vann dock Ehrensvärd, då han på riksdagen 1746-47 genomdrev och
sedan på ett genialt sätt som ledare realiserade de omfattande planer till Finlands försvar, som
han och greve H. H. von Liewen under en resa i Finland i detalj utarbetat. I slutet av 1740och början av 1750-talet arbetades med feberaktig iver på Sveaborg och Svartholm samt vid
Lovisa, ehuru alla de stolta planerna på grund av bristande medel ej kommo till utförande. Som

PLANSCH Ä MOTSTAENDE SIDA. Fältmarskalken Augustin Ehrensvärd var en man som ]1elt gick upp i sina
mdnga och stora verk, och ärebetygelser tillfredsställde ej hans brinnande ande. , Vad botar mig titlar och granna
band. Vill konungen visa mig sin ndd, md han skaffa pengar till flottans och fästningens byggande. Allt annat
är överflödigt>, citerar man efter honom. När han dog 1772, var ocksd hans väldiga uppgift i det väsentliga fylld
- det finska försvarsverket i huvudsak färdigt.
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ett komplement till fästningsverken

genomdrev

Ehren-

svärd, att skärgårdsflottan år
17 56 organiserades såsom en
från

örlogsflottan skild ar-

mens flotta, varav en eskader
förlades

till

Sveaborg,

och

vars uppgift var att försvara
skärgårdarna mot ryska härjningar

och

samverka

med

den längs kusten opererande
lantarmen.

Vilken betydelse

Ehrensvärd

tillmätte

denna

flotta, vars förste chef han
blev, framgår av hans yttrande, att han , ansåg Sveaborg,
om den ock ägde alla fästningars

styrka,

allenast nyttig,

till

hälften

om den ej

hade sin eskader,.
Ehrensvärds nästan
skränkta

oin-

maktbefogenheter

över det finska försvarsverket, särskilt hans chefsskap
över armens flotta, skaffade

Förordnad alt i egenskap av den svenska armens generalissimus utöva speciell tillsyn över fästningsbyggandet i Finland tar här arvfursten Adolf Fredrik
pd Sveaborg del av planerna för upprättandet av den place d'armes vid Hel.,ingfors, varom beslut fattats av 1746-47 drs riksdag. Det är fästningsbyggets
ledare, Augustin Ehrensvärd, som demonstrerar ritningarna för Adolf Fredrik;
i l,akgrunden pdgdr Sveaborgsbygget. - Oljemdlning 1805 av G. E. Hasselgren.

honom många bittra motståndare,

enkannerligen

bland

amiralitetsofficerarna.

Den

sakliga kritiken förblindades
emellertid

av

partifanatism,

och då mössorna på 176566 års riksdag erövrade makten, blev Ehrensvärd, själv en
av de ledande hattarna, entledigad

från

sina

ämbeten

och en undersökning inledd
av hans verksamhet och förvaltning. Mössornas program
var ju sträng sparsamhet samt
vänskap med Ryssland, och i
båda

dessa

avseenden sågs

hans verk med oblida ögon,
ehuru undersökningskommissionen, vari även personliga
motståndare till honom sutto,
34 .

Sv .

r.

H. 11

,lugustin Ehrensvärd, som 1771 pd grund av sjukdom lämnade ledningen nv
fästningsbygget, fick ej se Sveaborg färdigt, men hans stoft, som först begrovs
i Virmo kyrka i Finland, öi•erfördes pd Gustav Ill:s initiativ till Sveaborgs borggdrd. Där uppfördes i sinom tid ocksd ett gruvmonument i ljusgrd granit och
brons, pd vars ldngsidor läses i guld: , Här hvilar Grefve Augustin Ehrensvärd,
Fältlllarskalk Riddare och Com_mendeur af Kgl. M:ts Orden Omgifven af sina
Werk Sveaborgs Fästning Armeens Flotta • och: • Efter GUSTAF Ill:s befallning och Egit utkast Uprest IIIDCCLXXXVIII At i Fältl1errens och Medborgarens spdr Lifvn Snillen att kunna, I1jertcm at vilja gagna Fciderneslandet> .
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Augustin Ehrensvärd. Oljem ålning av 0 . Arenius. Privat ägo ( Amiralen greve C. 11. Ehrensvärd, Stockholm).

Augustin Ehrensvärds värja, med silverfäste. -

Livrustkammaren, Stockholm.

i allt väsentligt måste ge sitt erkännande åt hans åtgärder.

Först 1770 vann han upprättelse,
då han av det segrande hattpartiet åter insattes i sina gamla befogenheter. Den forne partimannen anslöt sig nu till den unge konungen. År 1771 upphöjdes han till greve och efter
statsvälvningen till fältmarskalk men avled redan i oktober 1772.
Augustin Ehrensvärd var en arbetsmänniska som få med utpräglat begär att skapa och förbättra och en skarp blick att finna dugliga medhjälpare, en Chapman, en Thunberg, en Trolle,
vilka han alla upptäckte och drog fram. De förnämsta dragen i hans karaktär voro fosterlands kärlek , självständighet och oegennytta. Som enskild person skildras' han som behaglig och
öppenhjärtig, i stora samkväm dock merendels tystlåten. Liksom sin lika berömde son, generalamiralen, konstnären och filosofen Karl August Ehrensvärd, ägnade han sig på lediga stunder
åt de sköna konsterna, skrev poem, målade, graverade och tecknade, ofta i den satiriska genren.
Ehrensvärds ivrigaste och skickligaste motståndare bland sjöofficerarna var Kristofer Falkengreen . Född 1722 hade han gjort sina lärospån i fransk örlogstjänst, satte sig därvid väl in
i den högt ansedda franska taktiken och översatte efter hemkomsten P. Hostes berömda arbete
om lagarna för evolutioner till sjöss. Han vann en snabb befordran och inlade stora förtjänster
som den nyinrättade kadettskolans förste chef. Han bevistade 1760-talels riksdagar, tillhörde
mösspartiet och var själen i angreppen mot armens flotta. Då denna vid mössornas seger 17nfi
åter ställdes under amiralitetskollegiet, blev han chef för densamma, befordrades 1767 till viceamiral och utnämndes 1772 til1 riksråd; året förut hade han upphöjts i friherrligt stånd. 1771i
blev han president i amiralitetskollegiet, den siste före dess upplösning. Han avled 1789.
Falkengreen var en mycket bildad och kunnig man men med utpräglat partisinne och mer
blick för sjöväsendets detaljer än för dess utveckling i stort. Han »var en man av gamla skolan inom yrket och bekämpade först Ehrensvärds, sedermera Sinclairs, Trolles och Chapmans
reformer med en iver, värd en bättre sak». Det är en ödets bittra ironi, att han, den energiske
förkämpen för örlogsflottans och amiralitetets rättigheter, genom sin konservatism och brist p:'\
smidighet även bidrog till kollegiets sjunkande anseende, dess avkopplande från den direkta
befattningen med örlogsflottan 1780 och dess slutliga upphörande 1791.
Bland övriga framstående män, till en del förut omtalade, må erinras om amiralen och ami -

ralitetsrådet, greve Karl Hans Wachtmeister, f. 1689, d. 1736; överamiralen Karl Georg Siöblad,
f. 1683, d. 1754, samt presidenten i amiralitetskollegium, friherre Karl Hans Wachtmeister,
f. 1682, d. 1731, överamiralen Klas Sparre, f. 1673, d. 1733, överamiralen Edvard Didrik Taube,
f. 1681, d. 1751 och amiralen Karl Henrik von Löwen, f. 1666, d . 1741. Samtliga hade fört
viktiga befäl till sjöss.

I'

._ I

:.e: /

Gustav 111 :s egenhändiga utkast till Augustin Ehrensvärds
gravvdrd pd Sveaborg. - Privat ägo.
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LIVET OMBORD I ÖRLOGSSKEPPEN
UNDER FRIHETSTIDEN

D

et är en vinterdag i Karlskrona någon gång under förra hälften av 1700-talet. Vid stora
skeppsbron eller >laget> i örlogsvarvets yttre hamn äro skeppen och fregatterna förlagda.
Grova förtöjningar fjättra deras skrov, som ligga med galjonsbilderna in över bron och med
akterstävarna ut emot den långa raden av dykdalber. Av riggen äro endast undermasterna och
bogspröten kvar. Man har ännu ej börjat tillämpa bruket att skydda de övra däcken under
sådana >skeppskapelh av trä, som användes längre fram i tiden. Vi veta också att »vintervaktens> folk ofta var beordrat till snöskottning på fartygen.
De fylliga skroven ligga lätt på det nu isfria vattnet. De röra sig för den friska brisen något
fram och åter, varvid landgångar och förtöjningar ge ifrån sig klagande läten, av sjöfolket tolkade såsom missnöje över den långa vinterfångenskapen. Förutom riggen äro de tunga ankarna
och deras grova tåg flyttade i land, likaledes större delen av inventarier och utredning. Krutet
befinner sig i säkert förvar inom det avsides belägna kruthusets massiva väggar, och vattenförrådet har >störtats>. Barlasten ligger däremot orörd i hålskeppet, och såväl kanoner som kanonlådor ha i regel lämnats kvar ombord, varvid någon omflyttning ägt rum för vinnande av
skydd och lämplig viktfördelning. Projektilförrådet har delvis flyttats till artillerigården, och
de >runda lod>, som bruka ligga kvar i fartygen , ha upptagits ur kullårarna för att kunna
lättare skyddas mot rost. Det är sålunda huvudsakligen undermaster och bogspröt, artilleri
och barlast, som återstå i de avrustade fartygen. De skepp och fregatter, som under vintern
varit i tur att kölhalas vid brobänkarna i inre hamnen, ha emellertid blivit helt tömda, innan
de kullvindats vid kölhalningshron.
FARTYGENS UTRUSTNING.
Så emottar amiralitetskollegium en dag ett kungligt brev, vari årets rustningar anbefallas.
Nu blir det ökad rörelse på varvet. Ekipagemästaren uppbådar sina skeppare, vilka i spetsen
för kofferdikarlarna såsom förhandsmän och vintervakts-båtsmännen såsom arbetskraft i akterhand ta itu med fartygens utrustning. Tygmästaren ombestyr samtidigt genom sina konstaplar, arklimästare och arbetare de göromål, som avse skeppsartilleriets färdigställande.
Gällde det utsändandet av en sjöstyrka, utnämndes genom kungligt brev styrkans befälhavare och honom underlydande förhandschefer. Fartygscheferna utsågos i regel av amiralitetskollegium, som även tillsatte övrigt befäl och förordnade om underbefälets och manskapets
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kommendering. I allmänhet medgavs fartygscheferna att i möjlig utsträckning välja sina officerare, liksom att ombord medtaga några underofficerare och gemene, vilka ägde deras särskilt stora förtroende.
Elt mycket viktigt dokument var den instruktion, som utfärdades för vederbörande befälhavare. Gällde det krigståg, neutralitetsvakt eller konvojering, uppgjordes instruktionen i all mänhet av amiralitetskollegium i form av förslag, vilket därefter granskades och fastställdes
av Kungl. Maj :t. Avsåg expeditionen exercisresa eller dylikt, utfärdades instruktionen i regel
direkt av amiralitetskollegium. Såväl kommerskollegium som konvojkommissariatet hade emellertid inflytande på instruktionens innehåll, när det gällde av det senare ämbetsverket bekostade konvojresor.
Fartygschefen och övrigt befäl samt underofficerarna inträdde efterhand i tjänstgöring vid
rustningsarbetet. När varvets folk utfört dem åliggande upptackling samt segel, inventarier
och utredning ombordtagits, »rekvirerades , besättningen för arbetenas slutförande. Med tiden
visade det sig emellertid vara praktiskt och nyttigt att i så stor utsträckning som möjligt låta
fartygets eget folk utföra upptacklingen och övrig utrustning.
Utläggningen på redden skedde antingen genom varpning, bogsering med roddbåtar eller,
när vinden var gynnsam, under segling för små segel. Var den innersta delen av redden vid
Kungshall ej upptagen, ankrades där, ofta med akterförtöjning till det lilla skäret Konungsflöt, senare benämnt Havfrun och slutligen Smörasken. På denna plats låg man nära till för
provianteringen och kunde även i allmänhet räkna på smult vatten under de många båttransporterna.
Så fortsattes upprustningen, varjämtf' krut, fyrverkspersedlar, proviant och vatten intogs_
När fartyget var fullt riggat och utrustat, skedde vanligen förflyttning något längre ut på redden, där utrymme fanns att gå till segels, även om vindriktningen ej var gynnsam.

Kano-

nerna »läskades, slutligen genom skjutning av lösa skott för avlägsnande av rost och smuts

i lopp och fänghål. Fartyget var nu klart för besättningens inmönstring.
Att döma av ordalydelsen i en av de första punkterna i 1741 års sjöreglemente skedde
inmönstringen ej sällan i land, men stickprov ur skeppsloggböcker och journaler utvisa dock
att, åtminstone efter 1740, inmönstringen i allmänhet ägde rum ombord. Vid denna förrättning var mönsterrullan det viktiga dokument, som utskrivet i tre likalydande exemplar upptog besättningen till namn och tjänsteställning - från den högste ombord till den yngste och
minst befarne eller helt obefarne skeppsgossen.
I behaglig tid före avseglingen lät sjöstyrkans befälhavare eller fartygschefen på enkelt
fartyg skjuta »segelskoth, skeppsbåtarna insattes och »kabellarieh klargjordes för ankarets
lättning. Bestodo de fartyg, som skulle gå till segels, av en tämligen tätt förankrad sjöstyrka,
så lättade vanligen de i lä liggande fartygen först.

MÄNNEN OMBORD.
Det är emellertid nu på sin plats att inskjuta en orientering rörande befälet, underbefälet
och manskapet ombord i våra örlogsfartyg under den period, 1721-71, varom här är fråga.
Högste befälhavare, förhandschefer och deras staber lämnas dock åt sidan. Uppmärksammas
bör att under nämnda period befälets titlar och med dessa sammanhängande tjänsteställning
undergick en förändring, som skenbart ger intryck av oregelbundenhet uti befälets sammansättning ombord. Fartygschefer på sJ<.eppen voro kommendörer, kaptener, amiralitetskaptener,
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Bland bdtsmansnamnen i detta uppslag ur avmönstringsrulla pd fregatten Ekholmssund 174-7 finner man bl. a.
följande: 61 Thomas Pärss[on] Sndler, 86 Tlwm. Th om[asson] Högmodig, 87 Mats Mats[son] Dubbel-Corage och
92 Lars Pärsson Smörja; namnen Sndler etc. äro bdl smansnamn (jfr texten d nästa sida). - Riksarkivet.

någon gång skeppskaptener, och längre fram kommendörkaptener. Fregatterna fördes av kaptener, skeppskaptener och senare även av kommendörkaptener. Under den tid, då kommendörer förde de stora skeppen, voro på dessa kommenderade en eller två kaptener av lägre
tjänsteställning än närmast här ovan nämnda kapteners, vidare en eller två kaptenlöjtnanter
och ett flertal löjtnanter. På de skepp, där amiralitets- eller skeppskaptener hade befäl, voro
dessas närmaste män kaptenlöjtnanter. På smärre fregatter förde någon gång kaptenlöjtnanter befälet, och på flottans mindre fartyg, såsom briggar, galjoter och skonerter, voro fartygscheferna vanligen löjtnanter. Ej sällan voro underofficerare chefer på smärre fartyg, särskilt på kronans mindre lastdragare.
Skeppare, styrmän och konstaplar av de olika titlar och lönegrader, varom i annat sammanhang meddelats, utgjorde underbefälet ombord. Långt in på 1700-talet torde dock överstyrmännen och ytterligare en del av de främst stående underofficerarna innehaft en ställning
ombord, jämförlig med de yngre officerarnas. Till underbefälet räknades även högbåtsmän och
arklimästare. Båtsmansmaterna, kvarter- och rotemästarna samt förmännen vid , styckena >
motsvarade däremot senare tiders korpraler och furirer.
Redan tidigt ingingo i besättningarna skrivare (skeppsskrivare), fältskärer, bardskärare samt
timmermän, segelsömmare, kockar, skaffare och kypare. Skaffarna sysslade med proviantens
utvägning och skaffningens (matens) fördelning eller >bytning> - härav namnet byteskaffare.
Kyparna hade ej med servering att göra men däremot det viktiga uppdraget att hålla vatten-,
proviant- och krutkärlen i gott skick. De erhöllo senare den mera förståeliga titeln tunnbindare. Av här nämnda ej för strid avsedda _personal åtnjöto i allmänhet skrivarna lägsta offi-
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Ett uppslag ur •Journal för örlogsskeppet Uppland för dagarna mdndag, tisdag och onsdag den 16- 18 juni 1755 •,
statt pd konvojresa till Ilfedelhavet (jfr texten d överläggsbladet till faksimilet vid denna sida). De •hwarjehanda
anmärkningar•, varmed de rent nautiska observationerna av kurs, vind och väder samt pejlingar instruktionsenligt
kompletterades dag för dag, ge ofta glimtar av livet ombord; för tisdagen den 17 läser man sdlunda bl. a.:
•Förmiddagen kl. ¼ 1 blev bdtsman av tredje kompaniet i Södra Möre n:r 152 l\fdns Brinck död, som efter skett
korum uti en skeppets hängematta med 2:ne kulor över bord kastades•. - Privat ägo, Stockholm.

cerslön och fältskärerna högsta underofficerslön. De övriga torde ha varit jämnställda med
senare tiders korpraler och furirer .
Båtsmän var den forna benämningen på allt sjöfolk av manskapsgrad. Efter införandet av
båtsmanshållet kom emellertid benämningen allt mera att användas såsom beteckning för manskap tillhörande denna organisation . Förhandsfolket ombord i örlogsfartygen bestod av värvade kofferdikarlar (kofferdibåtsmän) , huvudsakligen avsedda för tjänstgöring till väders,
volontärer, som betjänade artilleriet, samt enrolleringsbåtsmän, uttagna bland kustlandskapens
sjöfartsidkande befolkning. Många av båtsmanshållets manskap insattes efter vunnen, erfarenhet på förhandsposter såväl till väders som i däck och vid artilleriet, men i allmänhet bildade
detta manskap den stora massan av meniga. Vidare voro i regel soldater kommenderade ombord - under en infanteriofficers befäl - och besättningens yngsta bestodo av ett mindre
antal skeppsgossar.
Bläddrar man i mönsterrullorna för början av den period, varom här är fråga, så finner
man mÅnga egendomliga båtsmansnamn, oftast på ett anisvarslöst sätt tilldelade båtsmännen
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En skeppsjournal från 1700-talet

Enligt Kungl. Maj:ts sjöreglemente av den

18/4

1741 stadga11 rörande 11kyldigheten att föra skepp11journal följande:

•§ 21. Capitaine lieutenanten samt lieutenanterne böra hielpas At, at hAlla richtig dagbok eller journal ifrAn det
skieppet lägges ut, och til dess det lägges in igen; hwaruti annoteras alt förelöpande uti den ordning, som Kongel.
l\faj:ts och riksens ammiralitets collegium föreskrifwandes ,warder. Skulle capitainen under resan fordra journalen
ti1 sig, att se däruti, si\ hör den samma honom intet förwägras ... ,
•§ 69. Wid resans slut inlefwererar capitainen uti Kongel. Ammiralitets collegio dess Journal med egen underskrift, hwilken journal hAlles efter det formular och methode, som Kongel. Ammiralitets Collegium redan föreskrifwit, eller här effter föreskrifwandes warder; jämväl pAdrifwer han, att inventariepersonerne strax inlefwerera
deras afgAngs journaler, sAsom skiepparen och timmermannen uti wärfs- och equipagecontoiret, constapelen uti
artille-contoiret, och fältskiäraren til ammiralitets doctoren. ,
Ett par uppslag ur skeppsjournaler frdn resp. 1755 och 1770 avbildas här d föregdende sida och d faksimilet under
detta blad. Ur innehdllet i den föntnämnda förtjäna följande smddrag och episoder ur livet ombord att anföras
i detta sammanhang.
UR ,JOURNAL FÖR ÖRLOGSSKEPPET UPPLAND ÅHR 1755•.
Journalen börjar med rustningen av skeppet i Karlskrona i maj 1755, och avresan sker den 21 med destination
närmast till Cadiz, dit man anländer den 9 juli. De mellanliggande dagboksbladen berätta i korthet om bl. a. hur
skeppsprästen frAn Södermanland, med vilket Uppland samseglade, kommit ombord och gett 52 man av besättningen nattvarden och hur en del av besättningen en annan gAng gAtt ombord pi\ Södermanland för att där bevista predikan. Där tal11s ocksA om exercis ombord med stycken och handgevär; även mAlskjutning mot tavlor
förekom. Den 6 juli hissar man vid en prejning engelsk flagg. Den 29 juni •föreställde• fältskären, att vinättikan,
som utdelades till besättningen i stället för dricka, vore skadlig, varför upphördes därmed och kontant gottgörelse
i stället utbetalades. Den 4 juli prejades misstänkta seglare, •som i prejboken finnes anfört•. I Cadiz sändes en
patrull i land (under ledning av löjtnant Lilliehorn) att efterspana den under en tidigare resa avvikne bAtsmannen
Achtsam; patrullen Aterkom emellertid ,utan att kunnat få om rymlingen någon kunskap•.
Under uppehållet i Cadiz fAr man en oxe ombord • till förfriskning• och införes •sex mans skaffning•. Den 25,
di\ avfärden skett frAn Cadiz, hissar man holländsk flagg. I mitten pi\ augusti ankrar man pi\ Malagas redd, där
Södermanland låg. Nu får besättningen gA i land, varje man en gäng. Dessutom går man ombord på Södermanland för att bevista gudstjänsten - Uppland har nämligen ingen egen skeppspräst. Nästa söndagseftermiddag •roade
besättningen sig,. •Det i land släppta manskapet kom riktigt ombord•. DA och dl hämtas till förfriskning en ko
ombord.
Den 27 augusti inträffar det första dödsfallet ombord, den 2 september {di\ man för andra gAngen ligger i Malaga)
följer det andra och den 6 det tredje. Dagen därpå står det i journalen: •Eftermiddagen förrättat intet arbete utan
besättningen roat sig. Den döde karlen fördes i natt kl. 12 utom mouljen och sänktes•. Den 14 september: •Volontairen Hortulin har i dag med lögn practiserat sig i land och ej återkommit,. Följande dag avsändas trenne underofficerare att spana efter honom, •men återkomma utan att ha inhämtat den ringaste kunskap om Hortulin•. Nya
dödsfall ombord inträffa, innan man den 23 september åter lyfter ankar från Malaga. Några dagar senare •avstraffades båtsman Nils Grå med 24 slag av katten för begången tjuvnad•. Dödsfallen inträffa nu med korta
mellanrum. Offren heta Ekman, Hult, Skiära, Tätare, Gladmild, Block, Flinck.
Den 13 oktober är man i Cadiz för andra gAngen. Givetvis begagnar man tillfället att på nytt göra efterforskningar
efter den förra gången förrymde båtsmannen. Härom berättar journalen: •Befälhavaren for i land och förnam nv
konsulen Bellman, att den här ifrån skeppet förra resan avvekne båtsman Achtsam, som uppå dess ( = befälhavarens) begäran blivit arresterad uti Port Marie, blivit utom dess vetskap arresten entledigad på en del munkars
anhAllan, som honom den katolska religionen påtubhat, då jag bad konsulen upprätta ett memorial till kaptengeneralen därstädes, att om orsaken därtill anhålla och karlen Aterhegära•. Den 17 lämnar emellertid konsulen
det svaret, att kaptengeneralen •inte kunnat vägra kyrkan att fA karlen, sedan han antagit katolska religionen•.
Medan man .ligger för ankar i Cadiz härjar pesten som värst ombord. Den 13 avgår båtsmannen Anders Trumslagare med döden, den 14 Per Ström, den 17 Nils Lustig, den 18 Samuel Pipare och Nils Höök, den 19 Joen Sträng,
Håkan Flygare, Erik Falck och Johan Fellman, den 20 Per Höstnäs, den 21 Sven Nylänning - alltså på åtta dagar
elva man.
Den 28 oktober, då man kastat ankar i Malaga för tredje gången, får man •den förra resan avvikne volontairen
Hortulin ombord, som sedan han blivit ertappad, under vår frånvaro varit ombord på Södermanland•. Den 1
november antecknas om den stora jordbävningskatastrofen i Lissabon samma dag: ,Klockan halv tio kändes en
hård skakning i skeppet, som ej av någon i skeppet känd rörelse förorsakades, utan förnamns sedan att det varit

en jordbävning, som i staden tillskyndat kyrkan och några hus skada•. Även nu kommer dödsfallen tätt på
varandra - den 27 oktober hade man haft inte mindre än 126 man ombord sjuka. Båtsmännen Per Ortegård,
Sune Fager, Sven Svärmare, Petter Giästgifware, Lars Gris, Nils Svensk, Per Rå, Erik Ryttare, P. Kabell, Nils
Compass, Per Granbuske, Sven Willharij, Per Kullman och timmerman Brelin hette de senast döda.
Hemresan anträdes, men vädret är hårt i Spanska sjön, och över julen måste man söka hamn i Lissabon. Man
firar jul med att bl. a. slakta en oxe till besättningens förfriskning. Juldagen kommer prästen från skeppet Södermanland ombord och ger 80 besättningsmän nattvarden och predikar för dem. Annandagen hålles gudstjänst ombord på Södermanland. Officerarna gå i land för att i audiens tas emot av kungen av Portugal. Den 27 fängsla s
båtsman Måns Wetzell för tjuveri. Den 28 blir det ny nattvardsgång ombord. Den 12 januari lämnar man Lissabon.
En förbättring i hälsotillståndet ombord har inträtt, men dödsfallen komma fortfarande tätt: den 4 dör Nils Skothorn, den 6 Per Styf, den 13 Anders Altmodig, den 24 Nils Styf, den 25 Anders Lerkja. Fältskärens medikamentförråd är på upphällningen, och den 19 måste ny medicin rekvireras; ett par dar senare är det lika illa ställt med
brännvinet, varför det •sändes en barcass att hämta 11 fat brännvin, 767 kannor•, d. v. s. närmare 2,000 liter,
vilket kvantum bör ha räckt ända hem - ty klockan 4 måndagen den 15 mars kastades äntligen ankar på Karlskrona redd.
Den 22 januari straffades båtsmannen Börje Rost med några slag för masten för snatteri; tjuvnad var jämte rymning det enda brott som förekom under resan. Den 26 •gjordes sejn på Södermanland till krigsrätt över båtsmannen Wetzell, som här ombord begått snatteri•. Den 30 verkställdes domen: 40 slag av katten.
Journalens sista sida är daterad 1 april 1756 och undertecknad av Kristofer Falkengreen i amiralitetskollegiet, dit
journalen av skeppets kapten författningsenligt inlevererats.

Faksimilet d motstdende sida: •JOURNAL HÅLLEN PÅ ORLOUGS FREGATT JARRAMAS ÅHR 1770•
är en ovanligt prydlig handling och f. ö. förd av den som skicklig tecknare bekante dåvarande kaptenlöjtnanten
Anders Warberg. Chef på fregatten var kommendörkapten Jonas Åberg. Texten å journalens första sida, som
genom förseglade snoddar är genomsydd med alla de övriga, är av följande lydelse:
•Till underdånigste föllje af Kongel Maij:tts nådiga skrifwelse den 16. nästledne januarij åligger capitaine lieutnanten herr Anders Warberg under förestående exercitie expedition i denna förseglade journal at införa alla observationer wid ricktning bottns undersökande grundz uptäckande, förtoningar och landkienningar samt skieppetz
seglation maneuvre och hela förhållande wid alla tillfällen till skråf, master, rundholt segel och tackling med mera ;
och då resan eller expeditionen är fulländad bör denna journal jemte en douplett eller lika lydande copia deraf
till mig ingifwas, at till Kongel Maij :tt i underdånighet insendas. Carlscrona d 16. julij 1770. N. Psilanderschiöld.•
Journalens mittuppslag - som gäller lördagen den 21 juli och även upptar läckert tecknade förtoningar av inloppet
till Karlskrona samt Bornholm och segelordningen mellan eskaderns fem i expeditionen deltagande fartyg - innehåller förutom de rent nautiska rutinobservationerna följande text:
•Förmiddagen kl. 3 då winden war af NtO & N. N. 0. bramsegl: coultie giorde chefven seijn att lyfta anckar och
gå till segels, som sedan genast af esquadren med all skyndesamhet wärdkstältes, och woro alla efter 8/4 timas
förlopp under segels samt satte alla segel till som då nödiga wore, till des eschalouparne woro insatta, som sedan
med anckaret satte nehr fregatten 3 tum mehra för, hwarföre genast toug järntackor ifrån storrummet och lades
achter, at få fregatten mehra styrlastig, och sedan wij woro wäl utom grunden och till siös, giordes den wanliga
saluten för chefskieppet af begge fregatterne med 4. skått som återbeswarades & toug förtoning af Aspölandet och
siö castellerne med mehra som nedanstående figur utwisar. Ökade och minskade segell efter omständigheterne att
bolla den anbefalte segell ordningen, efter exercitie och här nedan före N :o 4 utwisar, hwad fregattens seglation
nu angick kunde här icke särdeles rönas förmedelst coultiens aftagande med labert och still, då winden och warierade på ostl: och NO kanten, dock hölt den samma jemte lika segell, med de andra altid sin station och post, eftermiddagen kl. 4. då coultien af samma wijnd mehr och mehr ökade, refwades, med alla refenn i märsegl. kl. 7. fick
sickte af Hammarshus och Borneholm, som sedan wijd närmare inseglande toug förtouning af, enl :t nedanstående
figur, sedan hållande och passerande Hamrarne, med ökande och minskande af segel!, förmedelst coultiens mehra
tilltagande, fregatten syntes äga utij en refwad märsegels coultie som då war alla egenskaper uthij maneuvres så
utij slingring, som stufwande, samt i seglandet, då den samma utij förenembde coultie fördewind för refwade mårsegel lopp 5 knopp i öfwrigt seglade natten öfwer med de faste segell som omnämbdt är emellan Borneholm och
skånska wallen lodade och hade 28 fr. grof sandgrund.•
Journalens av kaptenlöjtnant Warberg undertecknade slutsida är av följande lydelse:
•Hwad beträffar fregatten först och främst, till des skrååf, så är den samma till alla delar wäl conditionerad, bär
wähl sina canoner, och är god och lätt, i anseende till at pomparne sällan nyttias samt segell styf, men i hård siögång, tager wäl wattn in, och wäijer ingen siöö.
Master och rundholten äro goda, undantagande stormasten, utij hwilcken uppå expeditionen som föruth omnämbt
är befunnitz röta.
Seglen äro och goda, samt äfwenledes och tacklingen för till löpande som stående godzet.
Plicktning, botns undersökande, grunds upptäckande, förtoningar och landtkiänningar, samt fregattens seglation,
har så mycket möijeligit warit under expeditionen, blifwit observerat, och kan af föregående journal hwart på sina
ställen ärtagas.
Slutligen äger fregatten alla goda egenskaper i alt des förhållande, seglar wäl, men will icke så fort igenom, med
labert och mindre coult som med mera och tilltagande coultie, förer rodret wäl så at den lofwar och draijar snabt
och fermt, likaledes wänder wäl och fermt igenom winden, äfwen wäl för wijnden, slingrar, stufwar och hwijar
lätt, samt hMler altid lofwen i synnerhet i hårdare coultie, och för anckars eller utij siögång på öppen redd rider
lätt och wäl för anckarne och toug. Ut supra.
And. L. Warbergh.•

Originalet i privat ägo (kommendör A. Wachtmei1ter), Stockholm.

En skeppsjournal från 1700-talet

Enligt Kungl. Maj:ts sjöreglemente av den

18/,

17,4-1 stadgas rörande skyldigheten att föra skeppsjournal följande:

•§ 21. Capitaine lieutenanten samt lieutenanterne böra hielpas åt, at hålla richtig dagbok eller journal ifrån det
skieppet lägges ut, och til dess det lägges in igen; hwaruti annoteras alt förelöpande uti den ordning, som Kongel.
Maj:ts och riksens ammiralitets collegium föreskrifwandes .warder. Skulle capitainen under resan fordra journalen
ti1 sig, att se däruti, så bör den samma honom intet förwägras ... •
•§ 69. Wid resans slut inlefwererar capitainen uti Kongel. Ammiralitets collegio dess Journal med egen underskrift, hwilken journal hålles efter det formular och methode, som Kongel. Ammiralitets Collegium redan föreskrifwit, eller här effter föreskrifwandes warder; jämväl pådrifwer han, att inventariepersonerne strax inlefwerera
deras afgångs journaler, såsom skiepparen och timmermannen uti wärfs- och equipagecontoiret, constapelen uti
artille-contoiret, och fältskiäraren til ammiralitets doctoren.•

Ett par uppslag ur akeppsjournaler frdn reap. 1755 och 1770 avbildas hår d föregdende sida och d fakaimilet under
detta blad. Ur innehdllet i den förstnämnda förtjäna följande smddrag och episoder ur livet ombord att anföras
i detta aammanhang.
UR •JOURNAL FÖR ÖRLOGSSKEPPET UPPLAND ÅHR 1755•.
Journalen börjar med rustningen av skeppet i Karlskrona i maj 1755, och avresan sker den 21 med destination
närmast till Cadiz, dit man anländer den 9 juli. De mellanliggande dagboksbladen berätta i korthet om bl. a. hur
skeppsprästen från Södermanland, med vilket Uppland samseglade, kommit ombord och gett 52 man av besättningen nattvarden och hur en del av besättningen en annan gång gått ombord på Södermanland för att där bevista predikan. Där talas också om exercis ombord med stycken och handgevär; även målskjutning mot tavlor
förekom. Den 6 juli hissar man vid en prejning engelsk flagg. Den 29 juni •föreställde• fältskären, att vinättikan,
som utdelades till besättningen i stället för dricka, vore skadlig, varför upphördes därmed och kontant gottgörelse
i stället utbetalades. Den 4 juli prejades misstänkta seglare, •som i prejboken finnes anfört•. I Cadiz sändes en
patrull i land (under ledning av löjtnant Lilliehorn) att efterspana den under en tidigare resa avvikne båtsmannen
Achtsam; patrullen återkom emellertid •utan att kunnat få om rymlingen någon kunskap•.
Under uppehållet i Cadiz får man en oxe ombord •till förfriskning• och införes •sex mans skaffning•. Den 25,
då avfärden skett från Cadiz, hissar man holländsk flagg. I mitten på augusti ankrar man på Malagas redd, där
Södermanland låg. Nu får besättningen gå i land, varje man en gång. Dessutom går man ombord på Södermanland för att bevista gudstjänsten - Uppland har nämligen ingen egen skeppspräst. Nästa söndagseftermiddag •roade
besättningen sig•. •Det i land släppta manskapet kom riktigt ombord•. Då och då hämtas till förfriskning en ko
ombord.
Den 27 augusti inträffar det första dödsfallet ombord, den 2 september (då man för andra gången ligger i Malaga)
följer det andra och den 6 det tredje. Dagen därpå står det i journalen: •Eftermiddagen förrättat intet arbete utan
besättningen roat sig. Den döde karlen fördes i natt kl. 12 utom mouljen och sänktes•. Den 14 september: •Volontairen Hortulin har i dag med lögn practiserat sig i land och ej återkommit•. Följande dag avsändas trenne underofficerare att spana efter honom, •men återkommo utan att ha inhämtat den ringaste kunskap om Hortulin•. Nya
dödsfall ombord inträffa, innan man den 23 september åter lyfter ankar från Malaga. Några dagar senare •avstraffades båtsman Nils Grå med 24 slag av katten för begången tjuvnad•. Dödsfallen inträffa nu med korta
mellanrum. Offren heta Ekman, Hult, Skiära, Tätare, Gladmild, Block, Flinck.
Den 13 oktober är man i Cadiz för andra gången. Givetvis begagnar man tillfället att på nytt göra efterforskningar
efter den förra gången förrymde båtsmannen. Härom berättar journalen: •Befälhavaren for i land och förnam nv
konsulen Bellman, att den här ifrån skeppet förra resan avvekne båtsman Achtsam, som uppå dess ( = befälhavarens) begäran blivit arresterad uti Port Marie, blivit utom dess vetskap arresten entledigad på en del munkars
anhållan, som honom den katolska religionen piltubbat, då jag bad konsulen upprätta ett memorial till kaptengeneralen därstädes, att om orsaken därtill anhålla och karlen återbegära•. Den 17 lämnar emellertid konsulen
det svaret, att kaptengeneralen •inte kunnat vägra kyrkan att få karlen, sedan han antagit katolska religionen•.
Medan man .ligger för ankar i Cadiz härjar pesten som värst ombord. Den 13 avgår båtsmannen Anders Trumslagare med döden, den 14 Per Ström, den 17 Nils Lustig, den 18 Samuel Pipare och Nils Höök, den 19 Joen Sträng,
Håkan Flygare, Erik Falck och Johan Fellman, den 20 Per Höstnäs, den 21 Sven Nylänning - alltså på Atta dagar
elva man.
Den 28 oktober, då man kastat ankar i Malaga för tredje gången, får man •den förra resan avvikne volontairen
Hortulin ombord, som sedan han blivit ertappad, under vår frånvaro varit ombord pA. Södermanland•. Den 1
november antecknas om den stora jordbävningskatastrofen i Lissabon samma dag: • Klockan halv tio kändes en
hård skakning i skeppet, som ej av någon i skeppet känd rörelse förorsakades, utan förnamns sedan att det varit

en jordbävning, som i staden tillskyndat kyrkan och några hus skada•. Även nu kommer dödsfallen tätt på
varandra - den 27 oktober hade man haft inte mindre än 126 man ombord sjuka. Båtsmännen Per Ortegård,
Sune Fager, Sven Svärmare, Petter Giästgifware, Lars Gris, Nils Svensk, Per Rå, Erik Ryttare, P. Kabell, Nils
Compass, Per Granbuske, Sven Willharij, Per Kullman och timmerman Brelin hette de senast döda.
Hemresan anträdes, men vädret är hårt i Spanska sjön, och över julen måste man söka hamn i Lissabon. Man
firar jul med att bl. a. slakta en oxe till besättningens förfriskning. Juldagen kommer prästen från skeppet Södermanland ombord och ger 80 besättningsmän nattvarden och predikar för dem. Annandagen hålles gudstjänst om•
bord på Södermanland. Officerarna gå i land för att i audiens tas emot av kungen av Portugal. Den 27 fängslas
båtsman Mäns Wetzell för tjuveri. Den 28 blir det ny nattvardsgång ombord. Den 12 januari lämnar man Lissabon.
En förbättring i hälsotillståndet ombord har inträtt, men dödsfallen komma fortfarande tätt: den 4 dör Nils Skothorn, den 6 Per Styf, den 13 Anders Altmodig, den 24 Nils Styf, den 25 Anders Lerkja. Fältskärens medikamentförråd är på upphällningen, och den 19 måste ny medicin rekvireras; ett par dar senare är det lika illa ställt med
brännvinet, varför det •sändes en barcass att hämta 11 fat brännvin, 767 kannor•, d. v. s. närmare 2,000 liter,
vilket kvantum bör ha räckt ända hem - ty klockan 4 måndagen den 15 mars kastades äntligen ankar på Karlskrona redd.
Den 22 januari straffades båtsmannen Börje Rost med några slag för masten för snatteri; tjuvnad var jämte rymning det enda brott som förekom under resan. Den 26 •gjordes sejn på Södermanland till krigsrätt över båtsmannen Wetzell, som här ombord begått snatteri•. Den 30 verkställdes domen: 40 slag av katten.
Journalens sista sida är daterad 1 april 1756 och undertecknad av Kristofer Falkengreen i amiralitetskollegiet, dit
journalen av skeppets kapten författningsenligt inlevererats.

Faksimilet d motstdende sida: »JOURNAL HÅLLEN PÅ ORLOUGS FREGATT JARRAMAS ÅHR 1770•
är en ovanligt prydlig handling och f. ö. förd av den som skicklig tecknare bekante dåvarande kaptenlöjtnanten
Anders Warberg. Chef på fregatten var kommendörkapten Jonas Åberg. Texten å journalens första sida, som
genom förseglade snoddar är genomsydd med alla de övriga, är av följande lydelse:
•Till underdånigste föllje af Kongel Maij:tts nådiga skrifwelse den 16. nästledne januarij åligger capitaine lieut•
nanten herr Anders Warberg under förestående exercitie expedition i denna förseglade journal at införa alla observationer wid ricktning bottns undersökande grundz uptäckande, förtoningar och landkienningar samt skieppetz
seglation maneuvre och hela förhållande wid alla tillfällen till skråf, master, rundholt segel och tackling med mera;
och då resan eller expeditionen är fulländad bör denna journal jemte en douplett eller lika lydande copia deraf
till mig ingifwas, at till Kongel Maij:tt i underdånighet insendas. Carlscrona d 16. julij 1770. N. Psilanderschiöld.•
Journalens mittuppslag - som gäller lördagen den 21 juli och även upptar läckert tecknade förtoningar av inloppet
till Karlskrona samt Bornholm och segelordningen mellan eskaderns fem i expeditionen deltagande fartyg - innehåller förutom de rent nautiska rutinobservationerna följande text:
•Förmiddagen kl. 3 då winden war af NtO & N. N. 0. bramsegl: coultie giorde chefven seijn att lyfta anckar och
gå till segels, som sedan genast af esquadren med all skyndesamhet wärdkstältes, och woro alla efter ¼ timas
förlopp under segels samt satte alla segel till som då nödiga wore, till des eschalouparne woro insatta, som sedan
med anckaret satte nehr fregatten 3 tum mehra för, hwarföre genast toug järntackor ifrån storrummet och lades
achter, at få fregatten mehra styrlastig, och sedan wij woro wäl utom grunden och till siös, giordes den wanliga
saluten för chefskieppet af begge fregatterne med 4. skått som återbeswarades & toug förtoning af Aspölandet och
siö castellerne med mehra som nedanstående figur utwisar. Ökade och minskade segell efter omständigheterne att
bolla den anbefalte segell ordningen, efter exercitie och här nedan före N:o 4 utwisar, hwad fregattens seglation
nu angick kunde här icke särdeles rönas förmedelst coultiens aftagande med labert och stilt, då winden och warierade på ost!: och NO kanten, dock hölt den samma jemte lika segell, med de andra altid sin station och post, efter•
middagen kl. 4. då coultien af samma wijnd mehr och mehr ökade, refwades, med alla refenn i märsegl. kl. 7. fick
sickte af Hammarshus och Borneholm, som sedan wijd närmare inseglande toug förtouning af, enl:t nedanstående
figur, sedan hållande och passerande Hamrarne, med ökande och minskande af segell, förmedelst coultiens mehra
tilltagande, fregatten syntes äga utij en refwad märsegels coultie som då war alla egenskaper uthij maneuvres så
utij slingring, som stufwande, samt i seglandet, då den samma utij förenembde coultie fördewind för refwade märsegel lopp 5 knopp i öfwrigt seglade natten öfwer med de faste segell som omnämbdt är emellan Borneholm och
skånska wallen lodade och hade 28 fr. grof sandgrund.•
Journalens av kaptenlöjtnant Warberg undertecknade slutsida är av följande lydelse:
•Hwad beträffar fregatten först och främst, till des skrååf, så är den samma till alla delar wäl conditionerad, bär
wähl sina canoner, och är god och lätt, i anseende till at pomparne sällan nyttias samt segell styf, men i hård siögång, tager wäl wattn in, och wäijer ingen siöö.
Master och rundholten äro goda, undantagande stormasten, utij hwilcken uppå expeditionen som föruth omnämbt
är befunnitz röta.
Seglen äro och goda, samt äfwenledes och tacklingen för till löpande som stående godzet.
Plicktning, botns undersökande, grunds upptäckande, förtoningar och landtkiänningar, samt fregattens seglation,
har så mycket möijeligit warit under expeditionen, blifwit observerat, och kan af föregående journal hwart på sina
ställen ärtagas.
Slutligen äger fregatten alla goda egenskaper i alt des förhållande, seglar wäl, men will icke så fort igenom, med
labert och mindre coult som med mera och tilltagande coultie, förer rodret wäl så at den lofwar och draijar snabt
och fermt, likaledes wänder wäl och fermt igenom winden, äfwen wäl för wijnden, slingrar, stufwar och hwijar
lätt, samt håller altid lofwen i synnerhet i hårdare coultie, och för anckars eller utij siögång på öppen redd rider
lätt och wäl för anckarne och toug. Ut supra.
And. L. Warbergh.•

Originalet i privat ägo (kommendör A. Wachtmei!ter ), Stockholm.

vid deras inskrivning. Bland djurnamnen förekomma sådana som ,4.ncka, Cameel, Gieting,

Grij.~, Krabba, Räcka, Simpa, Sorck och Struttz, men även värdiga namn, exempelvis Leijon
och Wargh. Från växtriket ha hämtats Blomster, Eenbuske, Tallbuske och Äpple. Bland
egenskapsnamnen märkas Blygh, Eenfaldig, Faderlös, Gullgåsse, Hwijtlåck, Kruslåck och l\lagerman, men även sådana välklingande namn som Modig, Orädder, Snaar, Snabb och Trogen .
En annan grupp av båtsmansnamn är Biskop, Borgmästare, Churfurste, Hattmakare, Klåckare, Ländzman, Printz och Slagkiempe m. fl. Vidare må nämnas Engelsman och Pålack. Från
fartygen ha lånats Ankarstdck, Bogspröth, Enterdragg, Förladdning och /(offernagel samt även
de trevliga namnen Bardun, Styckeport och Wimpell. Slutligen må nämnas Dunder, Tobak
och Uhrswäder.
SJÖARTIKLARNA.
De rättsliga förhållandena ombord vilade i stor utsträckning på Kungl. maj:ts sjöartiklar
av 1685, omarbetade 1755 och fyrtio år senare ersatta med gemensamt för här och flotta
gällande krigsartiklar. En redogörelse för förstnämnda sjöartiklar har lämnats uti det avsnitt,
som avser perioden 1680-1721. Här må därför endast erinras om att sjöartiklarnas synnerligen hårda bestämmelser under årens lopp här och var blev uppmjukade samt att våra befälhavare såväl till sjöss som till lands i allmänhet ej voro alltför snara att tillgripa de hög~ta
straffsatserna. Enär nu för tiden en mycket obestämd föreställning råder - även bland sjöfolk - om de säregna straffen att »dragas under kölen • och att •springa rå •, må innebörden
av dessa här klarläggas.
Straffet att dragas under kölen, möjligen ej tillämpat inom vår örlogsflotta efter 1700-talet.s ingång och avskaffat 1755, utfördes på följande sätt. Runt delinkventens midja fastgjordes ena ändan av vid vardera storrånocken genom stjärtblock löpande gölingar, en av dem
manad under fartygsbotten. Delinkventen belastades med en tyngd, vanligen en handspak av
järn eller dylikt. Han upphissades i den göling, som gick direkt till en av storrånockarna.
Därefter firades samma göling, och den under fartygsbotten manade halades, så att den bestraffade efter dragning under kölen kom upp vid fartygets andra sida. Han hissades därefter upp under rånocken. Vid passagen av kölen inträffade ofta att delinkventen fick lemmar
krossade eller nacken bruten. Straffet var sålunda att betrakta i det närmaste som dödsstraff.
Bestraffningen att springa rå torde ha tillämpats inom vår örlogsflotta till fram emot
senare delen, möjligen slutet av 1700-talet och tillgick enligt följande. Delinkventen fastbands med sitsen till en träspak, som i hanfot var fästad vid ena ändan av en göling, löpande
genom stjärtblock vid den ena storrånocken. Hans armar, sträckta uppåt, surrades vid gölingen.
Vid hans ena lår fästes en tyngd och vid det andra en smäcker inhalningslina. Mannen hissades nu upp under storrånocken, varvid en på gölingen anbragt kloss förhindrade att hans
fingrar kom i beknip i gölingsblocket. Så losskastades gölingen, mannen försvann under vattenytan och inhalades därefter med hjälp av den smäckra linan.

VAR MANS SKYLDIGHETER.
Det Kungl. maj:ts sjöreglemente, som fastställdes år 1741, var i stort sett en sammanfattning av redan tidigare tillämpade bestämmelser för tjänsten ombord. Reglementet ersattes
först 1785 av ett helt nytt dylikt och var sålunda ännu gällande vid slutet av den period,
varom här är fråga. Såsom en skildring av förhållandena ombord är den gamla urkunden
av stort värde.
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I en av de första paragraferna anbefalles »capitainen • (fartygschefen) att föra rent kommando, sålunda utan svordomar, samt att underhålla ett gott förtroende så ibland officerare
som gemene man. Capitainen åligger därjämte sorgfällig vara att hela besättningen, såväl officerare som gemene, ordentligt insättas uti tvenne jämna kvarter. Han skall låta uppgöra fördelningen till arbeten, exercis, manöver, »fatlag» (backlag) m. rn. och tillse att dessa fördelningar anslås på tavlor i skansen.
Det åligger capitainen att »draga en oavlåtlig försorg och åhåga om besättningens tillövande
uti varjehanda stycken, så att de lära känna kompassen, stå till rors, känna allt stående och
löpande tågverke samt vad tjänst vart och ett gör, att omgås med seglen uti loverande (kryssning och vändning genom vinden) i storm och vackert väder, reva och beslå seglen, spitsa
(splitsa) och knopa, lägga sarvingar (för klädsel bl. a. av ankartåg), sejsingar, platting, väva
mattor, spinna skeppsmansgarn, slå linor, råband och knyttels (fångningsband); exercera med
stycken och handgevär, väl att rikta, ladda och skjuta med och utan förlikning (siktkorn); att
försiktligen omgås med krut, feuerverkspersedlar och handgranater; huru de skola förhålla sig
mot brandare (brännare) och vid äntringar; jämväl med skeppets klargörande emot fienden ;
samt huru vid ankrande och ankarnas lyftande omgås bör».
Till sjöss, särskilt höst och vår, skall capitainen varje afton låta reva märsseglen. Han skall
taga sig i akt för grund, klippor och , lägervall>, varmed förstås att komma så nära lovart om
land eller grund att man ej kan segla skeppet klart. Han skall ständigt hålla god utkik, ej
minst för upptäckt i tid av fientliga fartyg, och låta efterse att stycken och handgevär alltid
äro färdiga, i synnerhet övre lagets stycken, samt att understa lagets styckeportar i oträngda
mål ej äro öppna vid segling i hård blåst. Kan detta ej undvikas, »då låter han en beskedlig
(pålitlig och snabbtänkt) karl vid var läporttalja stå klar, när påtränger att i en hast låta
falla portarna».
Vid ankring på obekant redd skall capitainen låta plikta (loda) ungefär två kablars längd
omkring skeppet för efterseende att vattendjupet är tillräckligt och att sådan stenbotten ej finnes, där ankartågen kunna fastna eller sönderskavas. Capitainen skall även >draga försorg att
ankartågen väl förses med klädande uti klysen, i synnerhet uppå öppna redder, där skeppet
genom svår dyning hajar, för vilken orsak tåget då och då måste flyttas uti klysen att därigenom förekomma tågens skamfilande».
En • capitaine lieutenant inom skeppsbord», heter det vidare, , bör aktas och anses såsom
nästa efterträdare efter capitainen». Han skall vara e11i god hushållare uti skeppet, efterse subalternerna, undervisa de okunniga, tjänligen rätta dem uti vad som de fela samt »hava ögat
över allt uti skeppet, såväl på det nedre som det som upp i vädret bör i akt tagas , .

Overstyrmannen skall vara •en genomdriven och erfaren sjöman, nykter, vakande, flitig,
oförtruten, stadig och beskedlig, oförfärad och försiktig >. Hans mycket omfattande bestyr ombord motsvarade senare tids åligganden för navigeringsofficeren och uppbördsstyrmannen, och
han var därjämte att förlikna vid en äldste instruktionsofficer för manskapet.
llledel- och liirstyrmännen lydde i sina åligganden närmast under överstyrmannen. De
gjorde tjänst vid styrning, lodning, loggning m. m.
Overskepparen skulle äga alla de goda karaktärsegenskaper, som fordrades hos överstyrmannen. Han omhänderhade seglen uti segelkamrnaren (senare »segelkojen•) och ankartågen
i tågrummet, svarade för arbetena vid ankring och lättning samt för riggens och skeppsbåtarnas tillbörliga vård. Varje morgon till segels eller på öppen redd skulle han uppskicka en
underskeppare eller högbåtsman på varje topp för riggens inspektion och själv »efterse det
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Denna och de tvd närmast följande bilderna ge en föreställning om J1ur det omkring 1750 sdg ut pd däck i ett
svenskt örlogsskepp. Fotografierna äro tagna frdn den modell av ett 70-kanonskepp, som anses föreställa Göta
Lejon (jfr pi. vid sid. 186). Ovan ses ett däcksparti förifrdn med stormasten i bildens mitt och framför denna
gdngspelet med dess spakar. Ndgra av styrbordssidans däckskanoner synas; i bakgrunden slrnnsdäcket och hyttan, upptill underdelen av storseglet. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

nedre tågverkeh . Före väntad strid skulle han tillse att >hängmattorna och kojkläderna> upplades i >finknäten •, att stoppare sattes på märseskoten och borgar på märs- och underrårna
samt att vatten fylldes i tunnorna och vattens pruta jämte svablar voro till hands.
Underskepparna, var och en i sin stad, skulle ständigt vara överskepparens högra hand.
De skepparna underlydande högbåtsmännen voro skyldiga att vid allt skeppsarbete »vara
den förste till och den siste ifrån>. En högbåtsman tillhörde att vara >god sjöman, stark till
kroppen, hurtig, behjärtad, oförtruten, hava högt målföre och vara tilltagsen i allt skeppsarbete>. Vid ankararbeten, seglens tillsättande, loverande och andra vändningar skulle alltid högbåtsmannen ställa sig för hand {i förhand= främst) och sjunga upp på det manskapet måtte
kunna draga enhälligt.
Inventariekonstapeln hade artilleriet och ammunitionen under sin >antvardning och vård>.
Han skulle vara en väl förfaren sjökonstapel »såväl till teorien som praxin> samt därjämte ha
någon kunskap i navigation och tackling. När krutet avhämtades skulle han ha ett gott förråd av hudar, hårtäcken och presenningar i beredskap till omhöljen i >krutespingen> {krutbåten) och till sidoskärmar och betäckning av däck vid krutets emottagning och nedstuvning i
skeppets durkar. Under detta arbete skulle elden i kabyssen vara släckt. Konstapeln ålåg
vidare att uttaga kanonbetjäningar, 7 a 8 man för de 24-pundiga, 6 a 7 man för de 18-pundiga och ett mindre antal för de lättare kanonerna, samt därjämte att utse en >förman vid
vart styckelag , . Vid ankring och lättning hade han tillsyn vid spel och kabellarium. Under
35.

Sv. F. H. Il
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Pd detta foto av skansdäckel förifrdn pd modellen av del förmodade Göta Lejon se.~ J..-ryssmaslen med dess tackling; l>akom masten skym/nr rnllen. Hyllans dörrar sid öppne,. Bakom och till vänster om krys.mwsten syne.~
en del cw skorstenen till den i kajutan befintliga spisen.

expeditionen skulle han varje afton jämte sina medhjälpare »gå runt ikring vid alla styckena
och portarna samt efterse fängkruten och brandrören ». När det kom »till slag emot fienden , ,
hade han sin plats på undre batteriet, varest en av kaptenlöjtnanterna förde befälet. Han
skulle där beflita sig om att manskapet gjorde »vissa skott» och ej försköt krut och kulor fåfängt utan hellre höll upp då och då, när röken betog sikten. Blev skeppet ansatt av brännare, skulle han göra klart att fälla skeppsportarna samt väl försvara luckor och durkar med
vatten och råhudar.
Arklimästaren lydde närmast under konstapeln, hade sin post på däck och var vid ankarets lyftande vid spelet. Han måste vara , en obehindrad och oförskräckt soldat».
Inventarietimmermannen skulle förstå något av mastmakeri och vara »försedd med ett gott
verkfat av allehanda verktyg , . Han hade översyn av skrov, rundhult, roder, pumpar, slaggångar, inredningen av krutdurkar m. m. samt skulle efterse »läckor och dropp , . Under aktion
emot fienden var han skyldig att oavlåtligen »gå av och till överallt, men i synnerhet i slaggångarna, till att erfara om några grundskott träffat> , varom han capitainen i tysthet skulle
rapportera och söka att med skottlappar, skottproppar och rullebly täta läckorna.
Profossen ombord, motsvarande senare tids väbel, skulle vara en allvarsam karl, som ägde
goda krafter samt var rörlig, vaksam och flitig. Efter erhållen order skulle han fängsla och
avstraffa brottsliga. Det ålåg honom därjämte att efterse, att manskapet var vid sin vakt. De
som höllo sig undan i »krumhulten , skulle han uppsöka och framskaffa. Han hade tillsyn över
kockarna och sjukvaktarna.
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Förskeppet med backen äro lzär sedda från babord föröver. I bildens mitt ses fockmasten, oc/z akter om denna
skorstenen till kabyssen oclz galgen med skeppsklockan. De synliga seglen äro från vänster: vaterblindan, focken,
storstagseglet (beslaget) ocl1 längst till höger storseglel.

Till 1741 års sjöreglemente var fogad en på tyska språket avfattad instruktion för flottans
fältskärer, vilka i allmänhet voro tyskar med en otillfredsställande utbildning. Instruktionen
för fältskärsgesällerna var däremot skriven på svenska.

HUR MAN BODDE OMBORD.
De dåtida skeppens och fregatternas inredning erbjöd ej någon påfallande bekvämlighet för
fartygsbesättningarna. Redan fartygschefen bodde enligt nutida begrepp ganska illa i den akter
ut och högt över vattnet belägna »hyttan • . Under hårt väder var fartygets rörelser där mycket besvärande. Bostaden utgjordes vanligen av kajuta, sovhytt och skafferi. Kajutan var
»målad och panelad> samt försedd med en del skulpturer i trä. Den var möblerad med ett
stort bord, avsett för såväl måltider som skrivarbete, en >kistebänk» och därjämte ett antal
med ryssläder klädda stolar. Fanns särskild sovhytt, var en »ståndssäng» med svarvade stolpar och botten av segelduk uppställd därstädes, i annat fall i kajutan. I skepp, där högre
befälhavare än fartygschef var embarkerad, var dylik sängplats troligen anordnad både i kajuta
och sovhytt. Sådana lyxanordningar som garderober torde ej ha funnits. Kläder, linne och
annat förvarades i kistbänken och i från land medförda sjökistor. Om skafferiet eller >skänken, är intet särskilt att säga, men däremot erbjöd det lilla krypin, som ännu i dag på landsbygden benämnes »hemlighus», den överraskning, att sitsen var klädd med röd sammet. Ett
flertal gamla inventarieböcker bestyrka detta säregna utslag av epikureisk smak.
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Den under hyttan belägna »kampanjesalen» var möblerad med ett stort matbord, ett antal
med ryssläder klädda stolar samt en kistbänk akterut längs fönstren. På vardera sidan voro
såsom fasta kojer anordnade två eller tre »fållbänkar>, senare ersatta med något bekvämare
sängar. Ännu i slutet av 1700-talet hade dessa för officerare avsedda sovplatser segelduksväggar, vilka avskilde dem från kampanjesalen. Under 1800-talet ersattes dessa provisoriska
anstalter med på båda sidor av kampanjesalen byggda ljusa och rymliga hytter.
För de yngre officerarna samt för infanteriofficeren m. fl. voro •hyttor> inredda i andra
delar av skeppet, där dock endast ett minimum av utrymme, dagsljus och luftväxling stod till
förfogande. Det inträffade emellertid ofta att de sist i tur till hytt varande officerarna och tjänstemännen av befäls ställning blevo hänvisade till att ligga i hängkoj på något av batteridäcken.
Allt befäl hade sin beklädnad m. m. dels i kampanjesalens kistbänk, dels i medförda sjökistor.
Överstyrmannen disponerade vanligen en hytt i den övre, aktre delen av skeppet för att
kunna vara till hands vid navigeringen, och likaledes torde de övriga uppbördsmännen på ett
eller annat sätt haft ett mindre hyttutrymme till förfogande. Övriga underofficerare bodde i
ett av segelduk avgränsat område (»gräns>), låg där i hängkojer och hade liksom allt underbefäl sin beklädnad i sjökistor.
Vad manskapet beträffar gällde såsom regel att dess kojplatser sammanträngdes i de nedre
delarna av skeppet. Under de varma sommarmånaderna skedde dock troligen någon ändring
i detta missförhållande. Ända fram till 1740-talet var emellertid kojutrustningen beräknad
endast till hälften av manskapet. Två man, en av vardera vakten, disponerade sålunda en koj
tillsammans. Likaledes var det länge dåligt ställt med förvaringen av manskapets beklädnad,
i det att varje sjökista skulle räcka till för fyra man.
Det återstår nu att säga ytterligare några ord om skeppens och fregatternas inredning. På
skeppen sträckte sig det övra batteriet från fören till kampanjesalen och det undra batteriet
från för till akter. Oaktat den större besättningsstyrkan erbjöd därigenom skeppen större utrymme för det dagliga livet ombord än fregatterna, som hade endast ett batteridäck. Under
batteridäcken låg •lastdäckeh, senare benämnt >trossbotten>. Här fanns sannolikt några hytter, vilka saknade varje skymt av dagsljus, vidare utrymmen för bröd, ärter, gryn och en del
uppbörder samt för segelrummet där dagligen ej använda segel och reservsegel förvarades.
Vidare var i >kvästlaven> plats beredd för emottagning och skötsel av under strid sårade.
Det stora utrymmet - »hålskeppet» - under sistnämnda däck kallades vanligen >rummet>.
I dess aktra del fanns bröddurkar, proviantrum i övrigt samt källare och brännvinsförråd,
förligare låg kullårarna och den betydande del av provianten, som förvarades på kärl, därefter vidtog det stora rummet för vattenliggarna och ankartågen. Krutet förvarades länge i
rummets förliga område, men flyttades efter hand akter över och fördelades på flera durkar.
Anordningarna ombord för uppvärmning och luftväxling voro länge mycket bristfälliga. De
fåtaliga kaminerna och >fyrugnarna• spredo visserligen någon värme men osade och rökte in i
betänklig grad och åtnjöto ej nämnvärt förtroende. Ett ordnat ventilationssystem tillkom 1742,
då en av svensken .Mårten Triewald uppfunnen >väderväxlingsmaskin> infördes i alla 60-kanonskeppen och ett stort antal mindre fartyg. Den bestod av en flyttbar luftpump, som kunde
anslutas till ett system av lufttrummor. Sedan apparaten tagits i bruk även inom franska örlogsflottan, förordnade amiralitetskollegium, att den skulle införas på alla våra skepp och fregatter. I mitten av 1750-talet tillkom Suttons dragrör, byggt på varmluftsprincipen, och under
följande decennium började man att på fartygen se de >vädersegel>, som ännu i vår tid göra
god tjänst.

276

MATHÅLLNINGEN.
Under här ifrågavarande period var spisordningen ombord mycket enformig och i flera
avseenden föga tjänlig för vidmakthållandet
av god hälsa hos besättningarna. Man får
emellertid ej förbise att möjligheterna för proviantens hållande i gott skick voro mycket begränsade. Det kött och fläsk, som medfördes
i tunnor såsom >lakegods >, måste vara ganska
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hårt saltat för att kunna hålla sig under längre
resor. Likaså smöret och den saltade fisken.
I förrådet ingående klipp- eller stockfisk blev
ofta skämd och maskäten. Brödet, bestående
av >knallar >, bakade uv råg, var visserligen
hårt som flinta men angreps dock oförfärat
av mask och möglade därjämte till följd av
fuktigheten i proviantrummen. Öl kunde ej
medföras under längre tid, och svårigheterna
att hålla färskvattnet friskt voro stora.
När man i loggböcker och journaler läser
om dels den i de flesta hamnar upprepade
>dragningen , i skeppsbåtarna av hundratals
kärl dricksvatten, dels i land skeende omsaltning av gammalt kött och fläsk eller nysaltning av färskt dylikt - allt genom besätt-

Fysikern Mdrten Triewalds väderväxlingsmaskin, som bestod av tvd kraftiga /uftpumpar, av vilka den ena uti en
handvändning kunde förvandlas till ett lufttryckverk, uppfanns efter ldngvariga experiment under ryska kriget 1741
för att rdda bot pd • den o/ideliga stancken och osunda
luften, som emellan decken pd örlogs-skieppen finnes, särdeles dd de i /ungt och varmt väder ligga för anckar•, en
pldga man först sökt komma till rätta med bl. a. genom
att med ättika stänka mellan däcken. I en uppsats av uppfinnaren, intagen i Vetenskapsakademiens handlingar för
1744, varur kopparsticket ovan (visande den lriewaldska
väderväxlingsmaskinen använd d en tredäckare) tagits, beräknar uppfinnaren maskinens kapacitet till 50,400 kubikfot luft i timmen; själva • pumpslövlarna • bestodo av
träskivor med deras ventiler av väl smort läder; lufttrummorna ner i däcksutrymmena voro förfärdigade av trä.

ningens försorg - så får man ett starkt intryck
av de besvärligheter, som måste utstås för vat1enförrådets och proviantens hållande i gott skick
och vid tillräcklig mängd.
Den i ett tidigare avsnitt omnämnda, av Karl XI år 1679 fastställda spisordningen för flottan tillämpades i stort sett ända fram till mitten av 1700-talet. År 1742 gjordes den egendomliga förändring att tobak infördes i spisordningen. Då stadgades nämligen att •när tobak och
brännvin i stället för dricka kom att utgivas, tilldelas varje fatlag av 7 man om dagen ett fjärdedels skålpund tobak samt 1 ½ kvarter brännvin,. Samtidigt bestämdes angående mathållningen
vid längre resor söder över att gröt skulle utspisas varje afton och olja, när sådan kunde erhållas, utvägas två gånger i veckan i stället för smör, varjämte franskt vin finge användas till
vattenblandning såsom ersättning för dricka.
I den nya spisordning, som fastställdes 1743, infördes den betydelsefulla nyheten, ,att manskapet, när fartygen ligga i hamn, skall erhålla förfriskning. Härmed avsågs huvudsakligen
färskt kött och rotfrukter. Slutligen gavs 1758 större omväxling åt spisordningen. Så bjöds till
söndagsmiddagarna på pudding av njurtalg, vetemjöl och stockfisk, därtill senap, och till frukost kunde några gånger i veckan havresoppa utspisas.
Oaktat här ovan nämnda förbättringar av spisordningen ombord i flottans fartyg var dock
kosthållet i slutet av 1760-talet skäligen bristfälligt, detta såväl i vår som i andra örlogsflottor.
Man hade ännu ej till fullo insett de allvarsamma olägenheterna av en spisordning, vars huvud-
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beståndsdelar voro saltad och torkad proviant, ej heller lärt sig förstå att vegetabilier borde i
långt högre grad än vad som skedde ingå i kosthållet.
Beträffande anordningarna ombord för mathållningen må följande nämnas. Fartygschefen
synes i allmänhet ha hållit bord för befälet, i varje fall utkvitterade han de mycket blygsamma
belopp, som därför avsågs. Ehuru befälet hade rätt till den , kajutproviant , , som utgick enligt
spisordningen, gjorde dock fartygschefen ofta stora förluster på den honom påtvingade bordhållningen. Klagade han däröver hos myndigheterna, så lämnades hans framställningar i de
flesta fall utan avseende. Endast en eller annan av de äldsta officerarna torde ha intagit sina
måltider i fartygschefens sällskap, sålunda i kajutan. De flesta bänkade sig troligen runt matbordet i kampanjesalen. Befälet hade emellertid ofta sina egna små förråd med sig ombord till
utfyllnad av den enahanda kosten - några rökta skinkor, torkade fårbogar, hårt bröd, skorpor, smör och ost, brännvin, öl och även ädlare drycker.
Underofficerarna åto, såsom man säger, >ur skeppspannan>. Deras mathållning var sålunda
densamma som manskapets, dock oftast förgylld av privata upplag, instuvade här och var i uppbördsrummen. Det har ej varit möjligt att avgöra, huruvida underofficerarna intog sina måltider
vid gemensamma bord eller om sjökistorna fingo tjänstgöra som underlag för de enkla matkärlen.
Ej heller har svar kunnat erhållas på frågan, när manskapets »fatlag, (sedermera >backlag, ) försågs med backlagsbord och bänkar. Möjligen hände detta i slutet av den period, varom
här är fråga. Borden upphängdes före skaffningarna mellan kanonerna, vinkelrätt mot fartygssidan. Matkärl, såsom backar, tallrikar och skedar, förekom dock tidigt. Troliaen fick
sjömanskniven ganska länge göra tjänst även vid måltiderna.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT BEKLÄDNAD .
Under större delen av 1700-talet stod hälso- och sjukvården ombord i stort sett på samma
låga ståndpunkt som vid ingången av samma århundrade. Visserligen uträttades ganska mycket för luftväxlingen ombord, fuktens fördrivning och spisordningens förbättring, varjämte år
1742 bestämdes, att varje båtsman skulle ha sin koj. Men det gick långsamt fram med reformerna, och år 1759 klandrades exempelvis amiralitetskollegium för att ha utsänt fregatten
Fama på expedition utan fullständig kojutrustning.

Sjukvården i de på expedition utsända fartygen bestreds, såsom tidigare påvisats, ännu i
mitten av 1700-talet huvudsakligen av tyska fältskärer, vilkas handhavande av de stackars
sjuka och sårade ofta var mera till skada än till gagn. Utbildningen till sjöss av verkliga
läkare var ännu mycket eftersatt, och detta medförde givetvis, att hälsovården ombord såsom
yrkesutövning ej åtnjöt vare sig aktning eller tillbörlig uppmärksamhet.
I sjöreglementet av 1741 föreskrevs dock, att capitainen skulle »noga efterse, huru de sjuka
väl skötas och ansas , samt att de förläggas på ett och samma ställe, på det de så mycket bättre
kunna vårdas. Denna bestämmelse var visserligen ett uttryck för god vilja att vårda de sjuka,
men kunskapen om huru man skulle värja sig mot de vanligen förekommande farsoterna fanns
ännu ej, och på det området stod man länge vapenlös.
De ombord oftast förekommande sjukdomarna voro skörbjugg, tarmtyfus, rödsot och andra
tarmsjukdomar, varjämte den talrika, ofta importerade ohyran lätt gav spridning åt fläcktyfus
och återfallsfeber. Under krigsåren 1741-42, då svenska örlogsflottan långa tider var förlagd
till Aspö redd i Finska viken, drabbades fartygsbesättningarna av en »skeppssjuka>, som första
krigsåret omfattade 40 och påföljande år 60 procent av besättningsstyrkan. De förhärskande
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Tillvägagdngssällel vid lyftning av ankaret under 1700-talet - enligt ett kopparstick ur en samtida marinordbok.
<1 ankartåget, b sejsing, d kuntu, e gångspel, f kabellarium, g lucka, x sloppare (att pålägga ankartdget).

sjukdomarna dessa år voro rödsot, skörbjugg och fläcktyfus. Man har beräknat att denna farsot bortryckt omkring 25,000 människor vid örlogsflottan och i Karlskrona. Ar 17 56 under en
sjöexpedition till rikets västkust med 6 skepp och 2 fregatter avledo 2,000 man av besättningarna och begrovos i havet eller i massgravar på de bohuslänska kyrkogårdarna.
I nära sammanhang med hälsovården stod omsorgen om besättningarnas beklädnad. Den i
slutet av 1600-talet för båtsmännen anbefallda beklädnaden av filthatt, vadmalströja med ankarknappar, kortbyxor av vadmal, långstrumpor, och lågskor innebar visserligen en god början till
erforderlig uniformering. Men utrustningen var alltför knapp, skyddade ej mot vinterköld och
var olämplig under sommarvärme. Ar 1726 förordnades, att skeppsgossarna skulle vara försedda med en >vinterklädning, , bestående av rock och byxor av vadmal, skjorta, yllestrumpor,
skor, mössa, yllevantar och halsduk, samt en , sommarklädning> av tröja och byxor av buldan
(grov vävnad av linne eller jute), skjorta, linnestrumpor, skor, hatt och halsduk. Man kan på
goda grunder antaga, att denna utrustning i stort överensstämde med den för övrigt värvat
manskap anbefallda. Fortfarande var dock beklädnaden otillräcklig, och särskilt var bristen på
varma, väl skyddande ytterplagg mycket kännbar.
Örlogsflottans befäl och underbefäl torde under förra delen av 1700-talet ha varit ganska
obundna av föreskrifter rörande beklädnaden. Men efter hand vidtogs även för dem en uniformering, som sannolikt var genomförd vid slutet av den period, varom här är fråga.

ANKARARBETEN.

I tidigare lämnat utdrag ur 1741 års sjöreglemente ha givits några glimtar rörande skeppens segling och därunder anbefallda försiktighetsmått samt besättningarnas utbildning i däck,
till väders och i sjömansarbeten. Utrymmet medger ej att ytterligare behandla dessa ämnen,
och för övrigt är det materiel, som på området kan stå forskaren till buds, icke lätt att framskaffa. Här nedan må dock ett mycket betydelsefullt inslag av sjömanskap i livet ombord i
de gamla segelskeppen beröras, nämligen de omfattande arbetena för lättning och ankring samt
förflyttning genom varpning.
De stora segelskeppen hade under 1700-talet och även senare fyra tunga ankaren, varav
två, de s. k. bogankarna, hängde under och voro upplagda vid kranbalkar, samt de två andra,
plikt- och läggankarna, voro surrade i fockrösten. Därjämte fanns vanligen ett femte tungt
ankare i reserv nere i rummet, vidare varpankare och strömankare av mindre storlek, avsedda
för varpning och för utläggning av spring, varom mera här nedan.
Innan kätting infördes på örlogsfartygen - i vårt land omkring 1820 - voro ankarna försedda med ankartåg, vilka i den största storleken kunde jämföras med låret på en kraftigt
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vuxen karl. Anordningarna för de tunga ankarnas lättning bestodo av mellan stor- och kryssmasterna anbragta vertikala gångspel, som vredos horisontalt runt för handkraft med hjälp av i
spelhuvudena radiellt insatta spelbommar. På de stora fartygen voro spelen två, ett på nedra
och ett på övra batteriet, båda på samma axel. De kunde dock antingen sammankopplas eller
göras fria från varandra. Fullt bemannade krävde de vardera omkring 30 man. De grova
ankartågen, som på skeppen gick in genom klys förut på undra batteriet, kunde emellertid ej
läggas runt spelet. Man gjorde därför bruk av ett kabellarium (se bild å sid. 279), en med
»kuntor» försedd kabel, som på de stora skeppen vanligen bestod av två längder. Den ena av
dessa längder lades flera varv runt det undra spelet, varefter de!>s ändar sträcktes för över på
var sin sida av batteriet. Den andra längden togs runt för om fockmasten, dess ändar manades akter över och syddes samman med den aktra längdens ändar. När spelet vindades, gick
kabellariet runt, på den ena sidan i riktning akter över till spelet, på den andra sidan för över.
Genom i följd skeende sejsning av ankartåget till kabellariets kuntor hemtogs tåget och sköts
därefter ned i kabelrummet. Denna metod för ankarets lättning krävde stor påpasslighet, ej
minst hos dem, som voro avdelade till på- och avsejsningen, d. v. s. ankartågets fastgöring vid
och lossande från kabellariet. Särskilt under skeppets sättning i sjögång måste sejsingarna noga
påpassas, och man var då i regel hänvisad till att förstärka sejsningen genom påläggandet av
s. k. knipare av tågvirke, vilka omvreds med hjälp av , drejare > (träspakar avsmalnande mot
ändarna).
När ankring skulle äga rum, utsattes poster med vattenpytsar vid såväl ankarklyset som vid
stora betingen, vilken vid ankringen hämmade tågets utrusning. Det inträffade nämligen ej
sällan att vid ankartågets utlöpning tjäran i tåget fattade eld till följd av den uppståndna
friktionen , och då måste man genast vara beredd att släcka. Sedan ankring skett kläddes tåget
innanför klyset med »sarvingar», varefter så mycket tåg stacks (utsläpptes) att klädseln gav
skydd från strax innanför klyset till ned förbi förstävens •skägg •.
Under segling voro bogankarna upplyftade till kranbalkarna och där upplagda med hjälp
av särskilda surrningsanordningar. När skeppet väl kom ut på de stora vattnen och ankring
ej beräknades förrän efter längre tid, brukade man bända ur ankartågen och lägga upp bogankarna på relingen.
Ett mycket tidsödande och tålamodsprövande arbete var varpningen, som hade till ändamål
att förflytta skeppet under stiltje eller motig laber bris. Varpankare utfördes då i önskad riktning med en av de största skeppsbåtarna. Dess kabel lades därefter till förhalningsspelet - ett
gångspel på backen eller övra batteridäck.el, strax akter om fockmasten - eller halades för
hand av besättningen. Så utlades nytt varp och halades, det gamla intogs och klargjordes för
ny utläggning o. s. v. Vid många tillfällen varpade sig skeppen fram stora sträckor genom
skärgårdarna. Varpankare eller strömankare utlades även ofta såsom fäste för spring, d. v. s.
kablar, varmed man halade upp skeppet, så att det ej låg vindrätt. Detta förekom under vissa
fall vid positionsstrid och beskjutning av landbatterier.
Man kan förstå att dessa ankararbeten, omväxlande med segelmanövrar av olika slag och
sjömansarbeten i övrigt, kanonexercis och skeppens hållande i tillbörligt skick, under längre
sjötåg fostrade även vid expeditionens början helt ovant folk till goda skeppsbesättningar. Tyvärr var det dock i allmänhet så, att fredsnumerären av väl utbildat sjöfolk vid örlogsflottan
var mycket otillräcklig och att det sålunda vid krigsrustning tog lång tid, innan sjövapnet
kunde anses vara stridsberett. Denna svaghet var emellertid ej utmärkande endast för vår flotta.
Den hade sin motsvarighet såväl inom vår arme som inom många andra länders försvarsväsen.
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TAKTIK, SIGNALER OCH BEFÄLSTECKEN.

land de män av facket, som efter linjetaktikens allmännare genombrott gjorde densamma
till föremål för en mera ingående vetenskaplig behandling, märkes i första rummet fransmannen Paul Hoste, som i egenskap av lärare i matematik vid sjökrigsskolan i Toulon samt
mångårig sekreterare hos kommenderande amiralen inhämtat omfattande insikter i ämnet. Frukten av detta vittomspännande arbete blev under namnet ,L'Art des armees navales, år 1697
synlig i tryck, och det skulle ej töva länge, innan övriga sjömakter började tillgodogöra
sig dess innehåll, särskilt sedan verket 1743 av en fransk amiral bearbetats för tjänstebruk.
För Sveriges del blev det kort därpå översatt till vårt språk av dåvarande kaptenlöjtnanten
Kristofer Falken green, som genom en treårig tjänstgöring i franska marinen var väl förtrogen
med såväl språket som de taktiska reglernas tillämpande i praktiken. Efter en grundlig prövning av en härför tillsatt kommission av sjöofficerare befordrades 1752 denna översättning, benämnd »Evolutioner till sjöss,, av amiralitetskollegiet till trycket och anbefalldes samtidigt till
bruk inom svenska flottan. Härmed var ett högst betydelsefullt steg taget till höjande av sjöbefälets krigsberedskap i taktiskt avseende.
I fråga om formeringar blevo emellertid några. revolutionerande förändringar av hittills tilllämpade taktiska anvisningar härigenom ej påbjudna. Den alltjämt med stor misstro betraktade genombrytningsmanövern. var visserligen upptagen till behandling, men ej i sådan forn1,
att den gärna kunde animera till någon tillämpning, åtminstone ej i första taget. Stridsformeringen var fortfarande kölvattensordning med flottan uppdelad· på tre eskadrar (escadroner)
med den första eller corps de bataille förlagd till centern; som avantgarde gick tills vidare
alltid andra eskadern och som arriärgarde den tredje, vilket betydde, att under strid den förra
alltid skulle ha sin plats i flottans tät, vilket gjorde systemet besvärande stelt. Var fartygens
antal stort, uppdelades eskadrarna på divisioner. Den breda marschordningen med eskadrarna
seglande ungefär i jämnhöjd med varandra och chefen i mitten, under det att varje eskader
var formerad i en bred vinkelordning, bibehölls, liksom även en smalare, i vilken fartygen
inom de olika eskadrarna framgingo i kölvattensordnfag bakom sina respektive chefsfartyg; i
närheten av fienden var ju denna. senare formering att föredraga, då härifrån stridslinjen hastigast lät sig etablera. Såsom jakt- och reträttformering användes vinkelordning med högsta
chefens fartyg förlagt till vinkelns spets, vilken i båda. fallen var vänd mot fienden, kryssar-
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fartygen voro här indragna mellan vinkelns ben. Avståndet mellan fartygen i en stridsformering fick ej överstiga en kabellängd (185 m.) men kunde i ligne de bataille minskas ända ned
till en halv, under det att den i, marschformeringar kunde tänjas ut till 1 ½ a 2.
De för striden påbjudna taktiska föreskrifterna äro emellertid av enbart akademiskt intresse,
då någon tillämpning av desamma under föreliggande period ej alls kom i fråga, oaktat Sverige under denna varit invecklat i tvenne krig, varav ett med Ryssland, som vid denna tid
förfogade över en fullt likvärdig flotta.
Av större praktisk betydelse voro däremot de taktiska anvisningar, som, efter mönster från
örlogsflottan, numera i form av separata sejnbrev utfärdades för galärflottan. Av dessa framgår, att den i krig utrustade galäreskadern ävenledes var indelad i divisioner samt att man
vid befälsposternas fördelning tillämpade samma normer, som gällde för örlogsflottan. Marschordningen var i rum sjö med öppen vind även här en bred frontlinje, men bidevind: enkel
kölvattensordning, allt under förutsättning, att framdrivningen skedde med tillhjälp av segel. I
trängre farvatten, där årorna i regel kommo till användning, lämpade sig självfallet sistnämnda
ordning bäst, eventuellt fördelad på två kolonner. Stridsformeringens frontlinje var antingen
rak eller, företrädesvis, halvmåneformad med flygelfartygen i två strecks förlig bäring från
chefen i formeringens mitt. I undantagsfall ordnades galärerna även på två frontlinjer i sådan
ställning, att den bakre kunde avgiva eld mellan den främres fartyg. Äntring var alltjämt
påbjuden och kom även till användning under pommerska kriget. Sedan galärflottan 1756
skilts från örlogsflottan, fick den bibehålla hittills gällande bestämmelser i avvaktan på att
nya skulle bliva utarbetade, vilka voro mera avpassade efter den intimare samverkan med
hären, som nu upptagits på programmet. Under de täta systemskiften, som kännetecknade
denna periods senare del, medhanns emellertid icke detta. För armens flotta i Finland, som
ju vid denna tid uteslutande bestod av s. k. skärgårdsfregatter, bestämdes emellertid 1770,
att den skulle fördelas på två divisioner, vardera omfattande tre turuma, en udema och en
pojama jämte ett chefsfartyg. Vid strid måste dessa fartyg (utom pojaman) vända bredsidan
till och kunde därför endast i positionsstrid med fördel operera tillsammans med galärerna.
I signalväsendet kommo ej några väsentligare förändringar till stånd. Med några få undantag nöjde man sig vid dager alltjämt med att hissa en enkel signal på någon av de många
hisspunkter, som för ändamålet stod till buds. Som dessa emellertid voro vida färre på en
galär än på ett fullriggat skepp, nödgades man där anlita ett något större antal signaltecken
eller ett 20-tal mot stora flotta111S 15 flaggor och vimplar, örlogsemblemen oräknade. Som en
kuriositet må nämnas, att danska, ryska och holländska flaggorna voro upptagna bland galärernas signaltecken, vilka i övrigt till utseendet ej sammanföllo med örlogsflottans, från föregående period övertagna. Sammanlagt kunde 80 signalmeddelanden med de senare avgivas.
Kanonskott och segellossgöring kommo fortfarande på båda flottorna till användning som särtecken vid signalens avgivande. De till omkring 20 uppgående nattsignalerna avgåvos genom
visandet av skiftande antal ~fyrar>, i regel åtföljda av skott, under det att mistsignalerna uteslutande utgjordes av skott, högst 9.
PLANSCHEN A MOTSTÄENDE SIDA dterger ett uppslag i schoutbynacl1ten Axel Lagerbjelkes sejnbrev för 1757
drs nordsjöeskader. Som synes nöjer man sig här med hissandet av 11 enkla signaltecken - örlogsflaggan jämte
10 signalflaggor - frdn sex olika hisspunkter på chefsfartyget. Att stortoppen härvid ej kommer till användning torde bero pd att denna reserverats för egen befäls/lagga. Observeras bör, alt varje text blad i sejnbrevet
hänför sig till det signaltecken, som dterfinnes i bladets lzögra marginal, varest tecknen genom framförliggande
marginals bortklippande ldta sig använda som • tumregisler • och snabbt kunna slås upp.
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Uppslag i sejnbrev /rdn 1757. Handskrift. Kungl. Sjökrigsskolan, Stockholm.
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Första pldten med tillhörande text
Kristofer Falkengreens pd 1740-talet verkställda översättning av fransmannen Paul Hostes banbrytande arbete • L'Art des armees navales•, som tidigare sd starkt influerat pd västmaktflottornas taktiska uppträdande och som fr . o. m. 1752 jämväl anbefalldes till efterrättelse i svenska marinen
och detta dr utgavs under titeln •Evolutioner till sjöss• .

På papperet rörde man sig alltjämt, såsom t. ex. i vårt första {handskrivna) sjöreglemente
av 1741, med en örlogsflotta om tre eskadrar, var för sig uppdelade på tre divisioner. Men
i verkligheten blevo numera ej större flottor rustade än vad som lämpligen kunde inrymmas i
en eskader, även om denna av opportunitetshänsyn understundom betecknades såsom flotta. I
sättet att åtskilja de olika förbandens fartyg gjordes inga väsentliga ändringar från vad som
tidigare vunnit hävd. Divisionerna särskildes dock nu från varandra genom olikfärgade , flöglar> {standertliknande små flaggor), som för första divisionen inom varje eskader var gul, för
andra blå och för tredje vit samt av den första, corpus, hissades på förtoppen men av de båda
övriga eskadrarna på stortoppen.
Som befälstecken {se sammanställningen å planschbilaga i artikeln om sjötågen under 3:e
perioden) förde flaggmännen den svenska kronoflaggan, som av amiral hissades på stortoppen,
av viceamiral på förtoppen och av schoutbynacht på krysstoppen. Kommenderande amiralens
särtecken utgjordes av en under flaggan blåsande blå och gul vimpel; i sin slup förde nämnde
befälhavare en kronoflagg, i vilkens inre, övre blå ruta anbringats ett gult kors. Kronoflagga
med vimpeln över fördes på fartyg, i vilket konungen var embarkerad. Kommendörens befälstecken utgjordes, om han var förhandschef, av en blå och gul standert, , cornetvis upp och

283

ned hängande>, men i annat fall horisontellt blåsande. Fartygschef av kaptens grad förde blå
och gul vimpel. Sedan armens flotta 1761 erhållit egen flagga, den tretungade helblå, torde i
dess fält ha anbringats tre gula kronor för att ange dess karaktär av chefsflagga.

KRIGET MOT RYSSLAND 1741-43. DET BEDRÖVLIGASTE AV ALLA VÅRA KRIG.
Om anledningarna till delta krig läses på annat ställe i delta verk. Sedan beslutet om dess
igångsättande av del maktägande hattparliet i princip avgjorts, arubefalldes redan i februari
1741 utruslandet av såväl huvudflottan i Karlskrona som galäreskadern i Stockholm. Den förra
om sammanlagt 9 skepp och 5 fregatter kunde i mitten av maj i tvenne omgångar avsegla till
den blivande krigsskådeplatsen, och kort därpå följde även galärerna. De båda sjöstyrkorna
kommenderades av viceamiralen Tomas von Rajalin, respektive schoutbynachten Abraham
Falkengreen, vilken senare efter ankomsten till Finska viken hade att ställa sig under den
förres befäl. Rajalin i sin ordning ägde att flitigt korrespondera med kommenderande generalen i Finland, t. v. Henrik von Buddenbrock, i och för befrämjandet av de anstalter, denne
till huvudändamålets vinnande funne för gott att taga. Jämlikt instruktionen i övrigt skulle
amiralen »fatta sin post på svensk grund, där han häst och nyttigast finner så till landets
betäckning, som till observerande av vad som i sjön kan förefalla, då han med all möjlig vaksamhet måste söka avvärja och förhindra det ingen främmande puissance's örlogsskepp och
andra värbara eller bemannade fartyg, om vars goda uppsåt och sinnelag man ej kunde vara
fullkomligen försäkrad, må inlöpa uti svenska eller finska skärgårdar och hamnar, utan därest
sådant skulle förmärkas å färde vara, däremot ett kraftigt motstånd och avbräck göra». Och
slutligen skulle han skydda handeln på de finska hamnarna. Det var sålunda icke litet man
fordrade genom detta lika dunkla som frasrika ordsvall. Men med några närmare anvisningar
rörande operationernas riktlinjer bevärdigades ej Rajalin under de nu närmast följande tio veckorna, en tid av dödgång i mer än en bemärkelse.
Efter stora flottans. ankomst till Finska viken hade densamma såsom beredskapsställning
intagit ankarplats vid Aspöarna utanför Fredrikshamn. Här inställde sig även galäreskadern,
som dock omedelbart sändes till Kursalö i skärgårdsområdet sydost om nämnda stad med uppdrag att under samverkan med hären hålla ett öga på ryska roddflottans rörelser, vilken uppgift visade sig vara så mycket lättare att fylla, som denna flotta ej alls var rustad under det
första krigsåret. Ej heller den ryska segelflottan gav tills vidare några livstecken ifrån sig. Till
synes var sålunda allt väl beställt, men i själva verket var läget tvärtom på den svenska sjöfronten i hög grad bekymmersamt på grund av de härjningar, som en svårartad skeppssjuka
sedan en tid anställde bland fartygsbesättningarna och som allvarligt hotade flottornas krigsberedskap. Sedan i slutet av juli sjukdomen på stora flottan nått en sådan omfattning, att av
5,000 man 400 dött och 2,000 därutöver stodo uppförda på sjuklistorna, tog Rajalin sitt parti
och gick, oberoende av kommenderande generalens föreskrifter, med sin styrka till sjöss för att
under en vecka åtminstone få fartygen genomblåsta av frisk luft. Det var först efter återkomsten från denna kryssning han den 3 augusti mottog underrättelsen om den officiella
brytningen med Ryssland, i anslutning vartill han uppmanades att agera offensivt mot fienden, men dock i första hand betäcka fältbärens rygg och flank. Vid det laget var vår segelflotta emellertid på grund av de stora avgångarna ej längre kampvärdig, och nedbruten av
bekymmer och oro över det hopplösa läge, i vilket hans styrka utan något som helst hans
eget förvållande iråkat, insjuknade den redlige amiralen själv och utandades den 4 september
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sm sista suck ombord på flaggskeppet Ulrika Eleonora. Befälet övergick nu till Rajalins närmaste man på flottan, schoutbynachten Aron Siöstierna.
Under liden hade huvuddelen av lantstridskrafterna sammandragits i grannskapet av Fredrikshamn, men även efter fredsbroltet stod hären här stilla i avvaktan på att den utsedde
överbefälhavaren över samtliga stridskrafter, generalen och lantmarskalken Charles Emile Lewenhaupt, skulle anlända till krigsskådeplatsen och själv igångsätta den beslutade offensiven.
Det blev nu i stället ryssarna, som grepo initiativet i det de med 10,000 man ryckte över gränsen och utan motstånd framträngde till den finska gränsfästningen Willmanstrand, där de i
grund upprevo en svensk förpoststyrka jämte tillskyndande förstärkningar, tillhopa 4,000 man
illa ledda och föga disciplinerade trupper, samt stormade fästningen. Detta blev dramats allt
annat än hoppgivande öppningsakt.
Den 3 september anlände Lewenhaupt äntligen till högkvarteret och övertog det allaredan
starkt komprometterade befälet. Nu skulle det emellertid bli annat av och först och främst
det lidna nederlaget hämnas. Som första mål utsågs härvid Viborg, vid vars betvingande galäreskadern beordrades taktiskt samverka, under det att örlogsflottan anmodades att vid Björkö
avskära Viborgska vikens mynning. Till denna plan ställde sig Siöstierna för sin del helt avvisande under hänvisning till den alltjämt förlamande sjukligheten på flottan, som numera
knappast ens medgav fartygens manövrerande, vartill komme det anvisade farvattnets otillgänglighet för större fartyg. Inför denna negativa hållning föll Lewenhaupt till föga och uppsköt tills vidare utförandet av sin operationsplan. I början av oktober hemseglade så huvudparten av den starkt underbemannad·e örlogsflottan, endast kvarlämnande fyra skepp under
befäl av schoutbynachten Paul Cronhawen. Då general en chef något senare återupptog sin
plan på framryckning, beordrade han denna gång chefen för den alltjämt vid Aspö gaddar
stationerade sjöstyrkan att avsegla till Björkö i Viborgska vikens mynning. Men även Cronhawen vägrade att ställa sig anvisningarna till efterrättelse med hänsyn till fartygens slätta tillstånd och förblev stillaliggande, tills han den 27 oktober jämväl avseglade från Finska viken.
I samband härmed sändes större delen av galäreskadern att övervintra i Fredrikshamn; resten
återvände till Stockholm. Första årets sjötåg voro härmed till ända, utan att ett skott avlossats. Men så hade ej heller de ryska flottorna på något sätt givit sig till känna.
Om härens rörelser under den nu kommande vintern må här endast anföras, att Lewenhaupt visserligen i november med 6,000 man överskred gränsen, men kort därpå lät han förledå
sig av den till makten nu komna kejsarinnan Elisabet till en helt omotiverad reträtt med därpå
följande tyst stillestånd. Trots regeringens föreställningar låg han sedan overksam i förlitan på
den ryska självhärskarinnans tomma förespeglingar och löften, helt orakelmässigt förklarande,
att >om blott flotta och rekryter på våren i tid komme, skulle riket av sina rättmätiga påståenden intet behöva eftergival >. Det är att märka, att hans av ständerna lämnade mandat
jämväl innefattade fullmakt att oberoende av regeringen på egen hand inleda underhandlingar
och avsluta fred. Här stod Kungl. Maj :t alltså fullständigt maktlöst.
På våren 1742 skulle operationerna till sjöss fortsättas efter samma linjer, som varit uppdragna för den förflutna sommaren. Först inställde sig härför Cronhawen med åtta skepp,
varav fyra övervintrat i Slite, och intog i början av maj beordrad kryssningsstation mellan
Helsingfors och den estländska vallen, allt i avvaktan på den återstående styrkans ankomst.
Här möttes han av en befallning från överbefälhavaren att avgå till Mustasaari, söder om Fredrikshamn, och där förena sig med Fredrikshamnskontingenten av galäreskadern, varefter styrkorna gemensamt skulle begiva sig till Viborgska viken för att där avskära ryssarnas sjöför-
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bindelser över detta farvatten. Under hänvisning till sin instruktion vägrade emellertid Cronhawen
att lyda order och anmälde omgående förhållandet till regeringen samt begärde samtidigt besked
om vem han egentligen vore skyldig att först och främst lyda. Härpå fick han visserligen det
svaret, att han bort ställa sig Lewenhaupts befallning till efterrättelse, men han hade under
liden hunnit avvisa dennes ännu en gång framställda krav, med den påföljd, att den svenska
offensiven om igen ställdes på framtiden.

Att detta i och för sig innebar en väsentlig för-

sämring av det allmänna krigsläget ligger i öppen dag.
På den i Karlskrona under tiden rustande delen av segelflottan hade sjukdomarna redan
börjat härja. Flottans utsedde chef, amiralen Gustav von Gerdten, insjuknade själv kort efter
sin embarkering så svårt, att han nödgades överlämna befälet till viceamiralen Aron Siöstierna.
Först i slutet av maj såg denne sig i stånd att äntligen föra sju skepp jämte några fregatter
till fjolårets ökända ankarsättning vid Aspö, där efter förening med Cronhawen den samlade
styrkan alltså räknade 15 skepp och 5 fregatter. Den likaledes förenade galäreskadern hade,
alltjämt kommenderad av Falkengreen, redan dessförinnan intagit en framskjuten beredskapsställning vid Kursalö.
Sedan stridskrafterna till lands och sjöss nu uppmarscherat och grupperat sig vid och utanför Fredrikshamn, framlade Lewenhaupt den 16 juni för de närmast underlydande befälhavarna sin senaste operationsplan. Denna utmynnade i en samfälld omfattning av den ryska .
ställningen vid Viborg, för vilket ändamål av flottorna fordrades ett framträngande mot Björkö,
därmed lämnande flankskydd åt den likaledes framryckande hären. Detta ville emellertid Siöstierna ej alls vara med om under förevändning, att farvattnet vore alltför öppet för galärerna,
som dessutom riskerade ett flankanfall av den ryska roddflottan i Viborg. Och under sådana
förhållanden ansåg han det vara meningslöst att framsända segelfloltan. Inför detta avböjande
stod överbefälhavaren maktlös, då han numera författningsenligt var skyldig att taga hänsyn
till amiralernas utlåtande, huruvida en viss operation ur sjömilitär synpunkt kunde anses möjlig
· att genomföra eller ej. Härmed förföll också omfattningsplanen en gång för alla, och Lewenhaupt såg sig i en handvändning kastad över på defensiven. Det blev i stället den ryska
armen, som kom att överskrida gränsen, och härmed gick ridån upp för den tragiska slutakten i detta alltigenom bedrövliga skådespel.
Vid ett nytt, den 18 juni hållet krigsråd beslöts, att örlogsflottan tills vidare skulle kvarligga vid Aspö; Falkengreens härvid framställda anhållan att få draga sig tillbaka i jämnhöjd
med denna ankarsättning lämnades utan bifall. På dessa sina poster kvarlågo emellertid ej
flottorna längre än till dess att Lewenhaupt, på krigsrådets bestämda yrkande, den 28 juni
börjat den ovärdiga reträtt inför de påträngande, föga överlägsna ryssarna, som slutade med
kapitulationen i Helsingfors den 24 följande augusti.
Då Fredrikshamn utrymdes, beordrades galäreskadern sålunda till Mussalo samt, i anslutning till armens tillbakagående rörelse, därefter till Kungshamn söder om Abborfors, vid vilken
av naturen gynnade försvru-sställning Lewenhaupt lär ha ämnat göra halt. Utan dennes tillstånd
begav sig emellertid Falkengreen under föregivande av proviantbrist den 11 juli till Pellinge
i höjd med Borgå, dit hären i saknad av flankskydd från sjön nu i sin tur likaledes retirerade.

Härifrån bröto slutligen båda· parterna samtidigt upp och begåvo sig, hären till Hel-

singfors med ankomstdag den 11 augusti, samt eskadern till det närbelägna Hästnässund, som
nåddes redan den 30 juli.
Segelflottan hade för sin del, tvärt emot Lewenhaupts uttryckliga order, den 12 juli lämnat
Aspö redd och begivit sig direkt till Hangö, dit Siöstierna nu jämväl befallde galäreskadern.
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Operutionsarmen
lämnade Fredrikshamn :s;G
Abborfors 1:1;
Borgd :917
anlände Helsingfors 11/s.

Stora flottan
lämnade Aspö 1:1;
anlände Hangö 1B/ ; .

Lillu flottan
lämnade 1\/uslasaari :s1,1
Kungshamn 11 /.
P ellinge :,'7
anlände Hästnässund 30 17.

Schematisk framställning av svenska lant- och sjöstridskrafters lmvudlösa reträttrörelser längs Finska vikens
kust under J1ögsommaren 1742.

På överbefälhavarens enträgna framställning medgavs dock, att densamma tills vidare skulle
tillåtas kvarligga i Kungshamn. Att Falkengreen detta oavsett tagit saken i sin egen hand och
fortsatt reträtten - visserligen endast till trakten av Helsingfors - ha vi redan tidigare sett.
I själva verket hade Siöstierna fått ett direktiv, åsyftande lant- och sjöstridskrafternas förening
för ett sista motstånd vid Helsingfors, men avböjde varje tanke härpå med hänsyn till hamnens obekvämlighet och för beskjutning från land utsatta läge. Detta fick nu Lewenhaupt
finna sig i, men då amiralen dessutom yrkade på att få galärerna till sig som förstärkning
till egen flotta gentemot väntade anfall, tröt Lewenhaupts tålamod, och i en skriftlig order anbefallde han Falkengreen att stanna där han var - och för en gångs skull blev han verkligen åtlydd.
Efter kapitulationens ikraftträdande överförde galäreskadern en del av svenska hären till
hemlandet samt intog därefter i Stockholms skärgård an.visade platser för dennas försvar mot
eventuella ryska framstötar. Även segelflottan deltog en tid i denna vakttjänst, innan den sent
på hösten avgick till Karlskrona och avrustade. Att märka är, hurusom våra sjöstridskrafter
ej voro inbegripna i kapitulationen och sålunda voro oförhindrade att fortsätta kampen, som
sålunda nu helt och hållet övergick till att bliva ett sjökrig.
Vid det räfst- och rättareting, som följde i det förfelade fälttågets spår, upptogs bl. a. till
behandling amiralernas underlåtenhet att ställa sig överbefälhavarens föreskrifter till efterrättelse, vilket, enligt vad denne ville hävda, högst menligt inverkat på operationerna i deras hel•
het. Härvid blevo emellertid såväl Siöstierna som Falkengreen frikända från allt ansvar, undf1r
det att Cronhawen ansågs ha felat >icke av ont uppsåt och argan list utan dels av försummelse, dels mindre eftertanke>, och på den grund fråndömdes han ett halvt års lön. Endast
Falkengreen blev dock använd i nästa års kampanj. De verkliga syndabockarna för mångas
lättsinne och missgrepp blevo som bekant general en chef och dennes närmaste man, vilka
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bägge fingo lägga sina huvuden på stupstocken -

en orättfärdig dom, som för visso icke bi-

drog att minska krigets nesa.
1743

Om de svenska krigsrörelserna till sjöss under 1743 är ej mycket att förmäla.

Målet för

desamma var i huvudsak att söka hindra krigets överflyttande inom rikssvenskt område, för
vilket ändamål stora flottan under amiralen Jean von Utfall intog station vid Hangöudd och
galäreskadern, alltjämt kommenderad av Falkengreen, posterades i Ålands skärgård. Båda de
ryska flottorna voro detta år till sjöss och samverkade på så sätt, att segelflottan, utan att
dock mottaga strid, lockade von Utfall till sjöss, varigenom roddflottan bereddes tillfälle att
förbi Hangöudd begiva sig in i Åbo skärgård, där avvaktande ett anfall från sin svenske motståndare. Ett sådant utfördes också mycket riktigt den 20 maj i Korpoström, för de attackerande tyvärr dock under mycket ogynnsamma yttre förhållanden, vilket gjorde, att de efter
några timmars häftig eldstrid, ej utan rätt kännbara förluster, åter nödgades draga sig tillbaka.
Som ryssarna vid detta tillfälle ej förföljde, får det väl förmodas, att de ej heller kommit så
helskinnade ur striden. Falkengreen intog därefter ställning vid Degerby i Föglö skärgård sydost om fasta Åland, under det att motståndaren avancerade till ögruppen Små Sottunga strax
väster om Skiftet, tills vidare åtnöjande sig med att observera de svenskes förehavanden. Fredsunderhandlingarna pågingo för övrigt nu som bäst, och kriget fördes under intrycket härav
allt lamare.
Sedan vakthållningen vid Hangöudd genom ryska roddflottans lyckade kupp blivit meningslös, började von Utfall i stället att kryssa mellan Dagö och Gotland, samt fortsatte härmed,
till dess den nytillsatte högste befälhavaren, till sjöss, överamiralen Edvard Didrik Taube, anlände dit på det nybyggda skeppet Fredericus Rex för att återföra flottan till svenska sidan. Hit
drogs nu jämväl galäreskadern, som förlades till Kapellskär, varefter man än en gång stod beredd att upptaga defensiven i Stockholms skärgårdsområde.

Men vakthållningen här skulle

denna gång ej bli långvarig, ity att detta, med så föga framgång förda krig nu stod inför
sitt slut. Sedan underrättelse den 17 juli ingått om fredens undertecknande i Åbo (med förlust
av ett område öster om Kymmene älv och en del av Savolaks), fick stora flottan hemseglingsorder. Galärflottan hade redan dessförinnan kallats till huvudstaden för att biträda vid det
s. k. dalupprorets kvävande.
För att ha lämnat sin post vid Hangöudd dömdes von Utfall i sinom tid till tjänstens förlust i ett halvt år. Den ryske amiralen, som likaledes ställts inför krigsrätt därför att han ej
anfallit motståndaren, blev frikänd, sedan han refererat till Peter den stores maxim, att strid
först finge öppnas, sedan man förvissat sig om att tre ryska fartyg kunde ställas mot två svenska.

DET POMMERSKA KRIGET 1757- 62. DE SVENSKA VAPNEN SKÖRDA ALLTJÄMT
INGA LAGRAR.
Då Sveriges regering på sommaren 1757 beslöt sig för att som Fredrik den stores motståndare deltaga i det sedan ett år tillbaka pågående kriget mellan Preussen och EnglandHannover å ena sidan samt Österrike och Frankrike å den andra (sedermera benämnt sjuåriga
kriget), befann sig en svensk eskader om sex skepp och några fregatter under schoutbynachten
Axel Lagerbjelkes befäl på väg till Nordsjön för att under samsegling med danskarna därstädes
skydda handeln mot engelska övergrepp.

Ej kommen längre än till Köpenhamn beordrades,

som ett led i krigsförberedelserna, Lagerbjelke att i stället återgå till Karlskrona för att överskeppa trupper till Pommern. Även Ryssland slöt vid denna tid upp bland Preussens fiender.
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Den oavgjorda attacken i Korpoström den 20 maj 1743 - det enda vapenskiftet till sjöss under 1741-43 drs
bedrövliga ryska krig. A betecknar prdmen Herkules, B svenska galäreskadern, C dubbla slupen Putzweg med
10 beväpnade slupar, som undandrevo ryska utposten pd holmen D, E tvd ryska batterier, F ryska galäreskadern, som strax i början av attacken drog sig tillbaka, G tvd ryska prdmar, H hamnen, där den svenska eskadern före och efter bataljen var förlagd. - Samtida teckning av okänd konstnär. Kungliga Orlogsmannasällskapet, Karlskrona.

Med England ansåg sig emellertid Sverige kke vara i krig utan tillämpade gentemot denna
makt alltjämt den beväpnade neutralitetens grundsats.
Sedan Lagerbjelke med sin eskader, ytterligare förstärkt med 11 skepp och 5 fregatter,
överfört 17,000 man svenska trupper till Stralsund, fortsatte han sin avbrutna expedition till
Nordsjön och uppehöll sig där under återstoden av sommaren; först i slutet av oktober skedde
återkomsten till Karlskrona. I hemlandsfarvatten förelågo nämligen tills vidare inga fortsatta
uppgifter för den seglande flottan, då ju preussarna ej förfogade över någon fartygsmateriel,
med vars tillhjälp de sågo sig i stånd att störa de svenska förbindelserna med kontinenten.
Som det emellertid under de två närmast följande åren kunde väntas, att engelska flottan
genom en framstöt i Östersjön skulle söka skaffa luft åt sin för livet kämpande bundsförvant,
bevakade svenska och ryska eskadrar i förening portarna till detta inhav, vilket krävde rätt
omfattande rustningar. Sedan det vid midsommartid 1759 blivit uppenbart, att något engelskt
besök ej vore att förvänta, avgick hela styrkan till Usedom för att biträda fältbären vid besättandet av denna ö, varmed eskadrarnas verksamhet för året avslutades.
Då under 1760 års kampanj Danmark ensamt åtagit sig avspärrandet av sunden, erhöllo
de alltjämt samverkande svenska och ryska eskadrarna därigenom fria händer att genom
direkta krigshandlingar mot preussiska östersjökusten i sin mån bidraga till att giva det under
37.

Sv. F. H. Il
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• Anno 1759 den 10 september aktion uti Friscl1es Haft emellan svenska eskadern under generalmajoren och kom mendören Carpelans befäl och en lcungl. preussisk flottilj, som av de svenska, utom trenne barkasser, totalt
erövrades. • De stora bokstäverna beteckna: A svenska eskaderns ankarsättning före anfallets igdngsättande; B
svenska eskadern efter ankarlättningen med intagen anfal/sformering; C- D två halvgalärer, detacl1eradc frdn
svenska huvudstyrkan för att kringgå preussarnas högra flygel; E svenska eskaderns läge under den förbere dundc artilleristriden; F preussiska flottiljens läge närmast före och under striden. - Akvarellerad tuschteckning
av okänd konstnär, Kungliga Orlogsmannasällsl.apet, Karlskrona.

tiden stagnerade svenska fälttåget en lyckligare vändning. Sålunda bombarderades såväl detta
år som det följande - dock endast från ryska fartyg - Colberg, varförutom de preussiska
hamnarna tidvis höllos under en sträng blockad. Schoutbynachten Nils Psilanderskjöld förde
efter Lagerbjelke året 1761 befälet över den svenska eskadern,
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•lmitacion af elen segrande swänska flottilgen emot preussarena, wilken förra blef commemlerat af general Carpelan och capitain Ruten.~parre • - inledningen av s10drabbningen i Frisclzes Haft den 10 september 1759; man ser akterifrdn de fyra svenska helgalärerna: frdn vänster Ifronoberg, Blekinge, ./\la/mö och Karlskrona, under
full rodd och under avgivande av eld frdn elen grova stävbestyckningen forcera sig fram mot elen till ankars i stark försvarsställning liggcmcle preussiska sjöstyrkan.
Tuschlavering, • tecknad den 15 junius 1i60•, av P. M . ..tcllerfelt. Uppsala universitetsbi/,/iotek.

Stora flotta115 sista insats i detta krig bestod i truppernas hemtransport, vilken ägde rum
på sommaren 1762 efter ett helt opåkallat och allt annat än lysande fälttåg, föga ägnat att
återställa vår krigsmakts tidigare svårt angripna prestige.
Vi övergå nu till att skärskåda skärgårdsflottans insats i denna såsom övervägande lantkrig
förda fejd. Detta vapen hade visserligen året före krigets början skilts från amiralitetet och
lagts under armens myndighet, men något formligt överlämnande hade ännu icke hunlllit komma
till stånd, och ej heller hade någon egen officerskår blivit uppsatt. Detta gjorde, att den
eskader av roddfartyg, som bildades i de pommerska farvattnen genom ditsändandet av två
skottpråmar, en bombkits, fyra hel- och fyra halvgalärer samt några bevärade slupar, kom att
intaga en mellanställning mellan sina hittillsvarande och tillkommande huvudmän. Den bemannades sålunda av amiralitetet men kommenderades - åtmiI1JStone tidtals - av den nye
chefen, generalmajoren Augustin Ehrensvärd.
Under 1758 års kampanj inskränkte sig eskaderns verksamhet till beskjutande av Peenemiinde samt upprensandet av den av fienden försänkta farleden till Swinemiinde. Några stridskrafter till sjöss hade preussarna än så länge ej att sätta upp häremot. I detta avseende hade
läget på våren nästföljande år så till vida förändrats, som man nu sett sig i stånd att i Stettin utrusta fyra galjoter och fyra galärer (Seekähne) jämte några mindre, bevärade roddfartyg,
vilka genom Odermynningen inträngde i Stettiner Haff och där tills vidare spelade herrar.
Denna lilla sjöstyrka måste undanröjas, för att sjöförbindelserna till Usedom och Wollin måtte
kunna försiggå ostörda under den diversion mot dessa öar, som stod på programmet för sommarens svenska operationer.
För detta ändamål lämnade i mitten av augusti 1759 amiralitetskaptenen Karl Ruthensparre
med den svenska eskadern Stralsund och trängde, efter att ha detacherat de båda djupgående
skottpråmarna till Swinemiinde, med övriga fartyg jämte ett par i all hast bevärade lastgaljoter
in i Kleines Haff. Med hänsyn till diverse nautiska hinder skedde det vidare framträngandet
mycket långsamt, och först en vecka in i september hade motståndaren kommit inom räckhåll, förankrad i själva avgränsningen av farvattnet mellan sandbankarna Repziner Schaar
och Woitziger Haaken. På den svenska eskadern voro embarkerade 2,000 man landtrupper
under befäl av generalmajor Carpelan, som hade tilldelats befälet över expeditionen i dess
helhet. Det var emellertid under Ruthensparres omedelbara ledning, som eskadern den 10
september på morgonen gick till anfall mot de i mycket stark ställning liggande preussarna.
Den svenska eskadern var härvid uppdelad på två träffen med galärerna i främsta och halvgalärerna, bogserande bombkitsen, i den bakre, under det att fartygens bevärade barkasser
intogo plats på flyglarna. Så fort farvattnet det medgav, lät Ruthensparre de bakre fartygen upprycka vid sidan av de främre och gick därpå direkt att borda motståndaren. Anfallen från bägge flankerna dukade den preussiska linjen snart under för de mera sjö- och
krigsvana svenskarna, och de fartyg, som ej övermannades på stället utan sökte undkomma
genom flykten, blevo snart inhämtade. Icke ett fartyg undkom, och 600 man fördes jämte
priserna som fångar till Stralsund.
Sedan svenskarna sålunda tillkämpat sig herraväldet över Stettiner Haff lät sig besättandet av Usedom och Wollin med lätthet utföra. De militära följderna av denna kraftmätning
voro visserligen ej stora, men den får dock sitt särskilda intresse därigenom, att den å ena
sidan utkämpades mot det första embryot till den sedermera så väldiga tyska sjömakten och
å andra sidan kan betecknas som den nyorganiserade svenska galärflottans elddop.
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Genom den politiska kombination, som var normerande för de nordeuropeiska staternas inställning till det s. k.
pommersku kriget, kommo svenska och ryska sjöstridskrafter, sd onaturligt det än kan förefalla, all operera tillsammans. Det var under dylik taktisk samverkan, som den här ovan framställda inneslutningen uv Colberg i
september 1761 kom till stdnd. I det härunder öppnade bombardemanget dellogo emellertid ej ndgru svenska
fartyg. Teckningen är gjord uv ddvurunde amirulitetslöjtnunten Pet. Brelin , ad vivum , . Av bokstäverna beteckna
M avantgardet, svenska eskadern under befäl av schoutbynucl1ten Psilanderskjöld; N corps de bataillc under
ryske viceamiralen Pulanskij; 0 arriärgardet under ryske konteramiralen l\fardvinof{; P ryska transportfurtyg;
Q svenska fregatter; R(l ryska skepp och fregatter; SS tre bombkilsur och TT ryska trunsportfartyg. - Kungliga Orlogsmunnasällskapet, Karlskrona.

Om några fortsatta skärmytslingar till sjöss i de pommerska kustfarvattnen under detta
krig har man ej hört talas. Men för hemtransport av trupperna efter fredsslutet i Hamburg
1762 voro emellertid rodd.fartygen bra att ha till hands.

HANDELSSKYDD. BARBARESKSTATERNAS SJÖRÖVERIER OLIDLIGA.
Karl XII:s långa vistelse i Turkiet hade givit upphov till långt drivna underhandlingar om
öppnandet av svenska sjöfartsförbindelser med Levanten. Ett stort hinder för dessas utförande
när tiden härför fram på 1720-talet kunde anses vara mogen, utgjordes emellertid av det
ohöljda sjöröveri, som nu, alltjämt lika skoningslöst, bedrevs från barbareskstaternas sida.
För att komma till rätta med dessa olidliga förhållanden använde sig den svenska regeringen
under tidernas lopp av trenne skilda förfaringssätt: dels anordnades regelrätta skyddskonvojer,
dels utsändes enstaka fartyg eller mindre sjöstyrkor för att viss tid kryssa på de mest utsatta
farvattnen och dels slutligen sökte man genom s. k. presenters överlämnande köpa sjöfarten
fri från övergrepp av de långt ut i Atlanten kringströvande marodörerna.
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Pd denna 1700-talsmdlning, ett minne frdn vdr flottas konvojljänsl för lwndels/arlygens färder till Medelhavel,
ses bland andra skepp oclt bdtar i en medelltavshamn en svensk örlogsman lätta ankar oclt sälla segel. - Bilden, av okänd konstnär, är ett dörröverslycke i oljcmdlning /rdn ett stockholmshus, nu <i Nationalmuseum.

För att i den utsträckning detta läte sig göra underlätta finansieringen av här berörda konvojexpeditioner inrättades år 1724 ett till Göteborg tills vidare förlagt konvojkommissariat.
Denna institution fick sig uppdraget att förvalta den särskilda sjöfartsavgift, extra licent, som
riksens ständer föregående år beslutat skola utgå. Kommissariatet, i vars spets ställdes en ami ral i tjänst, blev 1741 förflyttat till Stockholm. De örlogsfartyg, som utsändes på konvojresa
genom kommissariatets förmedling, fingo sina expeditionskostnader helt gäldade av denna institution; sedan fartyget utrustats genom amiralitetets försorg, tillinventerade sig kommissariatet detsamma, och efter avslutad resa blev det i liknande ordning återlevererat.
Konvojer av antytt slag började omedelbart efter kommissariatets inrättande att utsändas.
Sålunda expedierades redan år 1725 två skepp, Verden och Oland, under befäl av kommendören von Gerdten till Medelhavet, och 1728 gick Verden ännu en tur till samma farvatten som
konvojskepp. Sin tredje och sista resa hinsides Herkules' stoder gjorde samma skepp, kommenderat av kapten Cronhawen, åren 1730- 31, då uppdraget emellertid gällde att till Algier
eskortera två i Sverige utrustade presentskepp.
De utdebiterade konvojavgifterna voro emellertid dryga, och den åsyftade säkerheten å andra
sidan minst sagt problematisk, vadan man vid slutet av 1720-talet återupptog redan tidigare
förda förhandlingar med de moriska staterna om avslutandet av fördrag, ägnade att i möjligaste mån undanrödja riskerna för överfall och uppbringning. Härvidlag vände man sig i
första hand till Algier såsom den ledande makten och lyckades verkligen 1729 att med dess
härskare få till stånd en handels- och fredstraktat, vilket 1736 följdes av en liknande överenskommelse med Tunis och 1741 med Tripolis. Marocko däremot, som låg bekvämast till för att
kunna kontrollera tilllrädet till Medelhavet, undandrog sig ända till 1763 alt träffa någon
som helst uppgörelse med svenska kronan. I mångt och mycket hade dessa fördrag karaktären av ren utpressning, då de måste hållas levande genom utsändande av periodiskt återkommande gåvor av penningar och varor av skilda slag - särskilt uppskattad var krigsmateriel.
I viss utsträckning kunde man visserligen räkna på motprestationer, men då dessa mestadeb
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utgjordes av diverse kuriosa samt levande djur, såsom arabiska hästar och lejon m. m., kunde
i varje fall deras realvärde just ej sättas vidare högt.
De ingångna fördragen höllos emellertid mycket dåligt i helgd av morerna, vilken omständighet vid mer än ett tillfälle nödgade' den svenska regeringen att tillgripa extraordinära åtgärder för att mildra verkningarna härav, vilket skedde antingen genom utsändande av särskilda
beskickningar eller medelst upprättande av kryssningsstationer i de mest hotade farvattnen.
För seglation hinsides Kap Finisterre fordrades från och med 1730 ett s. k. turkiskt pass,
som emellertid '!ndast gällde för en resa i sänder och vars giltighet var förbundet med en
mycket
frisedel
samt 3
- och

invecklad procedur. En förutsättning för att ett fartyg skulle kunna erhålla en dylik
var att det förutom handgevär förde en bestyckning av minst åtta 3-pundiga kanoner
å 4 nickor. Pappersskyddet ansågs alltså icke vara under alla förhållanden tillfyllest
det var det ej heller.

Anmärkningsvärt nog utgick under föreliggande period icke en enda neutralitetskonvoj från
svensk hamn. Presentexpeditionerna voro däremot jämförelsevis talrika, i det de uppgingo till
väl ett tiotal. Givet är att under dessas utförande konvoj med största beredvillighet Jämnades
sådana handelsfartyg, som därtill anmälde sig.
Till handelssjöfa1iens skydd i Nordsjön utsändes under så väl kriget mot Ryssland 174143 som pommerska kriget svenska sjöstyrkor av varierande storlek - ja, ända till Medelhavet blev under sistnämnda kraftmätning några svenska fregatter expedierade för att i detta
farvatten skydda våra kofferdister från att uppbringas av preussiska kapare.
Från handelssjöfartens område är vidare att anteckna, hurusom år 1731 en första oktroj
beviljades för ett handelskompani för anknytande av kommersiella förbindelser främst med
Kina, men i andra hand jämväl med främre Indien - det ryktbara Ostindiska kompaniet.
Efter att i början ha mötts av allehanda vidrigheter, mestadels härflutna ur konkurrensavund från tidigare sammanslutningar av liknande slag i England och Frankrike, blevo kompaniets affärer efter hand allt mera lukrativa. Under de 15 år den första oktrojen räckte, utsändes 25 expeditioner· samtliga utgingo från Göteborg. Härunder förlorades fyra fartyg, men
för de återstående resorna kunde ändå en utdelning av i genomsnitt 42 0/o givas utöver återbetalningen av det för varje expedition sammanskjutna rörelsekapitalet. Andra oktrojen om
20 år (1736-66) hade med sina 36 resor ännu större framgång, men allra mest lysande blev
resultatet av kinahandeln under nästa 20-årsoktroj (1766- 86) , vartill vi senare återkomma.

On Wampaa utanför Kanton, ankarplatsen, där aslindiefarare frdn mdnga av Europas länder möttes och riggade&
ner i väntan pd all lasten l1ann inköpas och alla formaliteter ordnas. Pd bilden ser man bldgul flagga vaja sdväl pd
en av flaggstängerna (n:r 4 frdn vänster) vid magasinsbyggnaden pd stranden sam i aktern pd ett par av de avtacklade skeppen (n :r 3 och 5 frdn höger samt d slupen). - Oljemdlning frdn 1i00-talel. Privat äga (Skärva, Blekinge).

295

ÅTERBLICK PÅ PERIODEN 1721-1770

M

ed hänsyn till det labila tillstånd, som vid stora ofredens slut kännetecknade det rådande
politiska läget i Norden, blev en av de nya maktutövarnas närmaste åtgärder att
söka reorganisera och påbättra de delar av vårt under tjugo års krig starkt förslitna riksförsvar, som kunde tänkas bäst skickade att i första hand skänka landet ökad trygghet utåt.
Av helt naturliga skäl kom sjövapnet härvid att träda i förgrunden, då det ej allenast jämlikt
tidens betraktelsesätt framstod såsom landets främsta försvarslinje, utan även genom sin övervägande materiella egenart lidit de svårersättligaste förlusterna, vilkas botande krävde ingripande åtgärder på lång sikt från statens sida. Härens sår ansågos däremot utan större olägenhet kunna lämnas att läkas av sig själva, en procedur som i hög grad underlättades genom
indelningsverkets härför i eminent grad gynnande struktur. Anmärkningsvärt är, att man i
detta sammanhang inom regeringskretsar på allvar till diskussion upptog den av Johan Gyllenstierna fyrtio år tidigare väckta frågan, huruvida icke Sverige, med hänsyn till sin militärgeografiska belägenhet, för framtiden helt resolut borde lägga huvudvikten vid sjöförsvaret.
Sekreta utskottet vid 1723 års riksmöte fastslog också för sin del, att flottan »alltid varit,
men hädanefter besynnerligen kommer att bliva, ansedd för rikets tryggaste försvar, värn och
utanverk>.
Det blev också åt sjövapnet man först av allt ägnade sina helande omsorger, allt i förhoppning om att tills vidare åtminstone kunna hålla detsamma vid sådan styrka, att det ej
behövde stå tillbaka för någondera av de båda övriga om dominium maris Baltici rivaliserande flottorna. Det var i resignationens tecken, som detta örlogsflottans bestånd normerande
program accepterades. Och härmed inträdde den huvudflottans egaliseringsperiod, som skulle
komma att sätta sin prägel på de följande decenniernas flottpolitik. Att man, när det sedan
gällde tillämpningen av detta schema, ej förmådde ens hålla nämnda standard uppe, berodde
helt visst snarare på medelsbrist än på någon avmattning i övertygelsen om behovet av denna
minimifordrans tillgodoseende. Att under tiden ett antal överåriga eller eljest föga användbara
skepp för skenets skull tillätos figurera i de officiella flottlistorna, kan ju synas såsom ett
enfaldigt självbedrägeri, men i själva verket funno dessa blindpipor en mycket god användning som brickor i det utan avbrott pågående politiska ränkspelet om allianser och ur dessa
eventuellt härflytande subsidiemedel, vilka i varje fall i stor utsträckning verkligen kommo
flottbyggnaden till godo.
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En bidragande orsak till att vårt sjövapen, trots det stora intresse frihetstidens makthavare
onekligen lade i dagen för dess förkovran, i själva verket ej på långt när nådde åsyftad effektivitet är beklagligtvis att söka i den allvarliga söndring hos vapnets egna män, vilken uppstått som följdverkan av galärflottans utbrytning från amiralitetet 17 56 och transformering i
en marinens överstyrelse oavhängig armens flotta. Det var den långvariga och förbittrade striden mellan anhängarna av stora och lilla flottan, som härmed tog sin början. Självfallet skedde
grupperingen till denna segslitna kamp efter inrepolitiska linje1·: hattarna, som från början
genomdrivit skilsmässan, utnyttjade konsekvent sin maktställning till att särskilt omhulda skärgårdsvapnet, under det att ä andra sidan mössorna, när deras tur var kommen, skyndade att
omintetgöra vad föregångarna i sådant avseende åstadkommit. I betraktande av att systemskiftena under frihelstiden följde varandra i tät följd och åtföljande revisioner av försvarssystemet till sjöss oftast gingo på djupet, kan man lätt nog inse, vilken förlamande verkan
dessa tvära omkastningar skulle utöva på en följdriktig och kontinuerlig utveckling av våra
samlade kraftresurser till sjöss. Från tronen gjordes under föreliggande period ej några som
helst personliga insatser av värde för sjöförsvarets fromma.
En bestämd behållning kan frihetstidens flottpolitik emellertid visa på, nämligen uppkomsten av ett för landets behov tämligen väl avpassat skärgårdsvapen, i samband varmed Finland tilldelades en särskild roddfartygseskader, förlagd till Sveaborg. Skada bara, att denna
senare till sin sammansättning blev uppenbart lidande genom en del ej allt för lyckade experiment, då det gällde att ersätta den säkerligen i förtid avklagade galären med nya fartygstyper.

Dessa, skärgårdsfregatten och dess avläggare, visade sig nämligen allt för djupgående

och svåra att manövrera för att väl lämpa sig för operationer i de inre kustfarvattnen.
Rörande den till l{arlskrona alltjämt förlagda huvudflottans nybyggnader av skepp och
fregatter må här anföras, hurusom desamma för hela femtioårsperioden ej uppgick ens till ett
tjugotal av de förra, under det att antalet fregatter stannade vid femton, således ej större
antal än vad under Karl XI :s dagar framställdes på en tredjedel av samma tid. Men så förmådde ej heller från början del i lägervall komna karlskronavarvet att åtaga sig några mera
omfattande nybyggnader, utan dessa överlätos i stor utsträckning åt privata varv.

I den på

rikets västra kust återuppståndna göteborgseskadern underhölls, förutom ett tiotal galärer, ett
skepp och några fregatter intill systemskiftet 1756, då de seglande fartygen indrogos för att
endast under en kortare tid ersättas av ett detachement från huvudflottan, allt under det att
roddfartygen lämnades att uppruttna i sina förtöjningar. Därmed var denna så styvmoderligt
behandlade sjöstyrka åter ur räkningen. Bättre lottad var då stockholmseskadern, ~om, förutom sin ansenliga tillväxt av skärgårdsfaryg, även kunde glädja sig åt ett ej föraktligt tillskott av lätta seglande fartyg.
De lärdomar, som från vår sida sett kunna dragas av 1741-43 års krig, äro av uteslutande negativ art. Illa förberett av en maktägande riksdagsfraktion, som ej ens invigde regeringen i sina innersta avsikter, varigenom denna försattes i en olidlig och krigets administration starkt hämmande belägenhet, lamt och oskickligt lett av befälhavare, vilka långt ifrån
voro sin krävande ställning vuxna, samt i stor utsträckning fört av partiförblindade officerare,
avspeglar detta kombinerade lant- och sjökrig en militär oförmåga utan motstycke i vår historia.

Djupast bottnade detta förhållande i det sorgligt ryktbara styrelsesätt, som i vårt land

fått avlösa det förhatliga enväldet, och vars oarter verkat så högeligen försumpande på våra
officerskadrars disciplinära inställning.
38.

Sv. F . H. Il
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Att de kommenderande amiralerna ej kunde förmås att gå fram under senare delen av
första årets sjötåg spelade måhända i realiteten mindre roll, eftersom den ryska flottan då ej
alls visade sig i sjön. Men deras uppenbara tredska och chefens för roddflottan självrådighet
under den följande sommarkampanjen utövade däremot med all sannolikhet en ofördelaktig
inverkan på krigsrörelserna till lands. Till sin innebörd var denna amiralernas hållning otvivelaktigt högst förkastlig och bidrager i sin mån till stärkande av den uppfattning, att flottans
insats i kriget ingalunda var ägnat att i någon nämnvärd grad utplåna den nesa armen genom
sitt huvudlösa gatlopp längs finska kusten drog över det svenska krigarnamnet.
Rättvisligen bör emellertid till ej ringa del flottans iögonfallande overksamhet tillskrivas
den fruktansvärda farsot, som under de två första krigsåren med sådan häftighet rasade ombord och tidvis helt lamslog dess verksamhet.
Framhållas bör vidare, att flottan dock enbart genom sin närvaro i Finska viken band
högst avsevärda ryska truppstyrkor på vikens södra kust, varigenom den ryska fälthärens
styrka väsentligen nedbringades. Och slutligen får ej lämnas ur sikte, att det dock var vårt
sJovapen, som, efter armens kapitulation ensamt fortsättande striden, skyddade svenskt riksland mot planerade ryska överskeppningsföretag.
Det s. k. pommerska kriget fördes till lands med ringa insikt och utan vare sig entusiasm
eller kraft. Om någon verklig anspänning av rikets krafter kunde alls icke vara tal. Att det
föga omfattande sjökriget på krigsskådeplatsen angränsande vattenvägar därav skulle taga intryck, var oundvikligt, vilket dock ej hindrar, att den då nyskapade armens flottas första ordnade vapenskifte - på Stettiner Haff 1759 - blev en vacker militär framgång. Till några andra
reflexioner eller omdömen ger detta i slapphetens och den politiska äventyrslystnadens tecken
förda krig ej någon som helst anledning. Den seglande flottan utförde emellertid programenligt och utan störningar den anpart av krigsrörelserna, som bestod i tryggandet av fälthärens
etapplinjer till sjöss samt skyddet av sjöhandeln i västerled.

Adolf Fredriks rikssigi/1 (förminskat).
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DEN SVENSKA FLOTTANS ÖDEN FRÅN

FRIHETSrrIDENS SLUT TILL FREDEN I KIEL

SVERIGES YTTR,E POLITII{ 1771-1814

REGEMENTSFÖRÄNDRINGEN 177~ OCH DESS NÄRMASTE FÖLJDER INÅT OCH UTÅT.

ustav III:s statsvälvning den 19 augusti 1772 inledde en ny epok i vårt lands historia. Fri-

G

hetstiden hade upphört, dess obegränsade ständervälde var brutet, de forna politiska partierna satta ur funktion , ja, till och med själva partinamnen »h a ttar» och »m össor » förbjudna.

Den nya tid, som följde, fick i allt väsentligt sin gestaltning genom dens vilja, som framgångsrikt genomfört brytningen med det gamla och lett den politiska utvecklingen in på nya banor.
Antagandet av regeringsformen 1772, som formellt och reellt betydde ett väsentligt ökat inflytande för konungamakten både inom den inre och den yttre politiken, innebar upphävandet
av frihetstidens alla grundlagar och konstitutionella stadganden, varav följde, att riksdagens
befogenheter inskränktes inom de gränser, som gällt före det karolinska enväldet. Rådet blev
icke längre ett uttryck för ständermajoritetens önskningar och vilja utan för konungens personliga uppfattning och ansvarade endast inför denne. Konungen hade genom den lyckligt
genomförda statsvälvningen återtagit sin centr ala ställning inom statslivet och var hädanefter
själv ytterst ansvarig för den kurs, som riket följde inåt och utåt.
I fråga om den yttre politiken r åkade vårt land genom statskuppen 1772 i just den situation, som förutsatts vid det rysk-danska fördragets ingående i december 1769 (jfr sid. 182).
Faran för ett kombinerat anfall från Ryssland och Danmark var därför överhängande. Ehuru
knappast medveten om farans verkliga vidd - de hemliga artiklarna i det rysk-danska fördraget ha först långt senare blivit kända - satte Gustav III genast i gång energiska anstalter
för att möta ett eventuellt angrepp fr ån Ryssland och Danmark. Det skedde dels genom förstärkandet av den finska armen och de finska befästningarna, dels genom ett slags militär
demonstration mot Norge, som avsåg att bryta udden av befarade danska planer och som
från danskt håll fick tydas som ett omedelbart förestående angrepp mot Norge. Den överraskade danska regeringen föll undan inför det svenska hotet och gav lugnande försäkringar av
sådan art, att de påbörjade militära anstalterna kunde inhiberas. Mera än dessa rustningar
från svenskt håll betydde emellertid för avlägsnandet av den hotande krigsfaran mot Sverige
den omständigheten, att Hysslund vid denna tid av inre- och utrikespolltiskn skäl icke kunde
inveckla sig i nya vittutseende företag. Och ensamt vågade Danmark icke upptaga kampen
mot Sverige. Det enda stöd Gustav III kunde påräkna mot de rysk-dansk-preussiska förbundna
var Frankrike, som stärkte Sveriges posi tion både genom att i Petersburg, Berlin och Köpen-
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hamn avge förklaringar om att ett krig mot Sverige skulle betyda krig även mot Frankrike
och genom att under åratal framåt ställa betydande franska subsidier till svenska regeringens
förfogande i och för försvarets stärkande.
Så hade den omedelbara krigsfaran med anledning av statsvälvningen för tillfället gått
över, men också endast för tillfället. Varken Ryssland eller Danmark voro sinnade att för
framtiden erkänna den av Gustav III vidtagna förändringen inom den svenska statsstyrelsen,
och det gällde därför att i fortsättningen med klokhet och omsikt sköta korten för att avvärja
den fara, som alltjämt hotade från dessa håll. Det var också vad Gustav III gjorde. Han försummade under de närmaste åren ingenting för att energiskt och målmedvetet stärka det sven ska försvaret, vartill bl. a. de franska subsidierna kommo väl till pass. Det centrala arbetet
härför uppdrogs åt en 1774 tillsatt försvarskommission, vars ledande kraft snart blev överståthållaren i Stockholm, Karl Sparre. Vakanserna vid armen fylldes, de militära övningarna
inom de indelta förbanden återupptogos, modernare vapen anskaffades, förråd av spannmål
och ammunition upplades, fästningsarbetet - särskilt i Finland - intensifierades, skärgårdsflottan fullbordades och örlogsflottan nyskapades under ledning av den skicklige skeppsbyggmästaren Henrik af Chapman. Överallt inom försvarsverket var det ett sjudande liv och en
lust till reformer och förbättringar, som under det första decenniet av Gustav III:s regering
gjorde den svenska krigsmakten till en ingalunda föraktlig motståndare och som i verkligheten
förtogo både Ryssland och Danmark lusten att just då fullfölja sina planer på ett angrepp.
Att dessa planer likväl funnos, därom vittnade bl. a. det förnyade, mot Sverige riktade försvarsförbund, som de bägge makterna ingingo sommaren 1773 och som i ett hemligt tillägg
innehöll bestämmelsen om ett gemensamt angrepp vid lämpligt tillfälle mot Sverige i syfte
att där å terställa 1720 års regeringsform.

NYA PLANER PÅ ERÖVRINGEN AV NORGE.
Alldeles uppenbart har Gustav HI ända från tiden efter statsvälvningen 1772 umgåtts med
planer på att erövra Norge . Tanken dyker upp hos honom gång efter annan och var säkerligen mera än ett hugskott. Den fanns hos honom redan hösten 1772, då han satte i gång
med den uppseendeväckande militära demonstrationen mot Norge, men klokheten och försiktigheten bjödo honom då tydligen att draga sig tillbaka och hålla inne med förverkligandet
av den djärva planen. Men han släppte den icke, och händelser i det följande gåvo ny näring
åt densamma. Tills vidare nöjde sig emellertid Gustav III med att söka komma på god fot
med Ryssland, vilket han betraktade såsom en av de viktigaste förutsättningarna för en kommande uppgörelse med Danmark. Det var av denna anledning men även för att neutralisera
eventuella fortsatta försök från Rysslands sida att intrigera i Sverige, som Gustav III sommaren
1777 gjorde allvar aven sedan länge omfattad plan att avlägga ett besök i Petersburg, där
han vistades en hel månad som Katarina II:s gäst. Han trodde sig även ha uppnått syftet med
sin resa. Katarina mottog honom väl , underhöll sig med honom på det förtroligaste sätt och
vänskapen tycktes fortsätta även under de följande åren av de okonventionella brev att döma,
PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Frdn 1780-talet daterar sig detta magnifika porträtt av Gustav III, i den rödvioletta s. k. lilla Serafimerdräkten, i glittrande ordnar och blänkande sidenvdder. Bilden är ocksd en glänsande
karaktärsskildring: »De kupiga ögonen spänna sig i en blick av nästan orolig uppmärksamhet, näsvingarna kröka
sig smdtt cyniskt och kring den leende munnen, vars omgivning av Pasch framhävts med vanlig schematisk energi,
har kommit ett stramt drag Ull arreqans och ndgot skådespelaraktiqt » (S. Strömbom).
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Gustav Ill. 0/jemålninu

<IV

L . Pasch d. y . Privat iiyo (Uverintendent Erik \\!etteruren, Stockholm).

«Prospect af decorationerne vid Hans Kongl . lIfaj:ts Konung Gustaf IlI:s lyckeliga återkomst ifrån Finland till
Stockltolm den 2 julii 1775. > Scenen är rakt nedanför Kungliga slottet; på andra sidan Strömmen ses Blasieholmen;
den flaggprydda Skeppsholmsbron och Skeppsholtnen . - Pennteckning av Johan Snack. Nationalmuseum.

som i fortsättningen växlades mellan de bägge monarkerna. Men vänskapen även från Katarinas sida var närmast spelad och sträckte sig i varje fall icke så långt, att hon för Gustav
III:s skull var sinnad att rucka på sina egna politiska planer eller - vilket Gustav III helst
av allt önskade - att utlämna sin bundsförvant Danmark på nåd och onåd i Sveriges händer.
I ett avseende hade dock Gustav I11:s ryska resa inneburit en given vinst. Den kom nämligen trots allt att betyda en fullt tydlig avspänning i förhållandet mellan Sverige och Ryssland för några år framåt och banade till och med väg för en politisk samverkan dem emellan
och med Danmark för gemensamt ryskt-svenskt-danskt skydd åt den neutrala handeln under
det pågående kriget mellan England å ena sidan och de nordamerikanska kolonierna och dessas bundsförvanter, Frankrike, Holland och Spanien å den andra. Det var visserligen icke utan
besvärligheter, som denna samverkan, känd såsom den »väp na de neutraliteten», kommit till
stånd. Danmark hade i det längsta stegrat sig av fruktan för att Sverige genom det beramade
förbundet skulle för egen räkning tillskansa sig några fördelar och på alla sätt sökt isolera
Sverige och hindra det från att närma sig Ryssland. Men förbundet kom icke desto mindre
till stånd år 1780 och gav Sverige icke blott ära och anseende utåt utan även den reella vinsten, att det fick pröva sitt nyorganiserade sjövapen under krigsrnässiga förhållanden och ge
övning och sjövana åt den' svenska flottans officerare och manskap. Men själva omständigheterna vid tillkomsten av 1780 års väpnade neutralitetsförbund ledde också till en annan, icke
alldeles oväsentlig följd. De svårigheter Danmark härvid hade gjort, hade öppet blottat dess
verkliga inställning till Sverige och därigenom i hög grad stärkt Gustav III:s uppfattning, att
man inom en snar framtid måste komma till rätta med problemet Danmark, vilket problem
för honom närmast betydde en åsyftad sprängning av den för Sverige farliga förbindelsen
mellan Danmark och Ryssland och fullföljandet av erövringsplanerna med avseende på Norge,
men även upprättelse för verkliga och förmenta oförrätter på grund av Danmarks självrådiga
förfogande över Holstein, vilket enligt Gustav III:s förmenande åsidosatt e det svenska kungahusets ärftliga anspråk.
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Ulrik Sch eller - elagen elier revolutionen 17i2 av Gustav III förordnad till kanslipresident - hade tillbragt många
tfr som svensk minister i Paris. Förbundet 1780 mellan de tre nordiska makterna till handelns skydd mot Englands övergrepp var en av hans mera betydande insatser som diplomat. Till kotuuujens planer pd aggress iva dtgärder mot Danmark var han med sin försiktiga läggning envis motståndare. Oljemdlning av A. Roslin. Skokloster,
- Till höger: Gustav Filip Creutz, länge svensk ambassadör i Paris och pd dentut viktiga post - Paris var vid
denna tid en lIV den europeiska politikens brännpunkter - ett verktyg för Gustav III :s vittsvävlInde planer. 178.1
kullude« III/n hem och löre.dod som kanslipresident regeringen bl. a. under Gustav III :s utl åtulsku resa detta och
följnnde dr. Oljemdlning lIV P. Kraj]t d. ä. Utrikesdepartementet, Stockholm,

Vi kunna med säkerhet följa Gustav III :s förnyade upptagande av de aggressiva planerna
mot Danmark från hösten 1779, då de brevledes diskuterades mellan konungen och den sven ske ambassadören i Paris, skalden Gustav Filip Creutz, som ivrigt tillstyrkte ett ingripande mot
Danmark och en erövring av Norge och som på grund härav tydligen starkt meriterade sig
för ett övertagande i sinom tid - det skedde först 1783 - av den svenska utrikesministerportföljen efter den försiktige och måttfulle Ulrik Scheffer. För Gustav III:s utpräglat sangviniska skaplynne existerade i själva verket icke några svårigheter. Trots att den finansiella
ställningen tedde sig skäligen hopplös, att arbetet med armens reorganisation var långt ifrån
slutfört och att flottans omdaning knappast var mer än påbörjad, var konung Gustav redan
framemot årsskiftet 1780-81 beredd att utnyttja de till synes gynnsamma konjunkturerna och
slå till. Den förhastade planen omintetgjordes emellertid av Scheffer, som denna gång verkligen lyckades vinna gehör för sin försiktigare statskonst. Planerna lades tills vidare åt sidan,
allt under det att Gustav III med oavlåtlig uppmärksamhet följde utvecklingen av den europeiska situationen i den bestämda avsikten att upptaga dem, när tillfället syntes lämpligt.
Det inträffade snart nog. På våren 1783 tydde alla tecken på en nära förestående brytning
mellan Ryssland och dess gamla arvfiende Turkiet. Det var en chans, som Gustav III icke
kunde förmås att lämna outnyttjad. En febril verksamhet utvecklades för att i största hemlighet diplomatiskt och militärt förbereda en kupp mot Danmark i syfte att tvinga det
att avstå Norge . En detaljerad plan för ett angrepp på Själland uppgjordes i samråd med
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Gustav Ill:s möte i Fredriksluimn sommaren 1783 med kejsarinnan Katarina av Ryssland mdste uppskjutas ndgra
dagar pd grund aven objckshåndelse, som träffade kungen på Parola malm nära Touastehus, där han under beoistandet aven trupparad föll av hästen och bröt armen. Karl August Ellrensvärd, som var med i konungens
svit, ritade vid ti1lfället ovanstdende bild ocli försdg den med texten: . K. 111. ledd af Armfelt gdr efter armbrol/et
längs finska (trmen •. - Laverad tuschteckning. Konstakademien.

generalamiralen Henrik av Trolle och Johan Kristofer Toll, vars inflytande hos konungen vid
denna tid stod på sin höjdpunkt. Den gick i korthet ut på att örlogsflottan efter någon plötsligt åstadkommen »r uptu r s skulle blockera Köpenhamn, medan trupper fördes över från Skåne
till Sj älland och trenne armekårer samtidigt på olika punkter bröto in i Norge. Medan förberedelserna till dessa militära expeditioner verkställdes, arrangerade konungen ett nytt sammanträffande med kejsarinnan Katarina i Fredrikshamn för att säkra sig mot ett ingripande
från ryskt håll. Han lyckades visserligen icke med sin avsikt -

nu lika litet som år 1777 -

att locka Ryssland från förbundet med Danmark, men fortsatte likväl krigsförberedelserna i
förhoppning att brytningen mellan Ryssland och Turkiet i varje fall skulle möjliggöra före tagets utförande. Men det otåligt avvaktade krigsutbrottet mellan dessa länder lät vänta på
sig, den lämpliga tidpunkten för ett svenskt angrepp mot Danmark gick förbi , Toll och Trolle
rådde energiskt till uppskov, och slutligen var det ingenting annat att göra än att skjuta upp
avgörandet till följande sommar.

DEN NYA FARAN FRAN RYSSLAND.
»F ör att göra ända på alla rykten och dölja operationerna» 1783 skrev till en av sina gunstlingar, Erik Vilhelm Taube -

såsom han den 28 augusti
beslöt Gustav III att företa

sin bekanta resa till Italien hösten 1783, varunder han i själva S:t Peterskyrkan i Rom sammanträffade med det ryska sändebudet Arkadij Ivanovitj Markov, som på den ryska kejsarinnans anmodan uppsökte den svenske konungen för att informera sig rörande vissa rykten, som
39. Sv. F. H. II
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voro i svang om hans krigiska planer. Detta möte, varom något skiljaktiga uppgifter föreligga från de bägge kontrahenterna, ledde emellertid - så långt äro de bägge ense - till att
Markov fick klart för sig, att ryktena hade en reell grund och att den svenske konungen inofficiellt underrättades om att Ryssland aldrig skulle finna sig i att overksamt åse ett svenskt
angrepp mot Danmark. Därmed var den vänskapens mask, som de bägge suveränerna dittills
hemödat sig att anlägga, helt plötsligt kastad, och kvar stod det nakna faktum, att Gustav III
iindå till sist misslyckats i sina försök att dra Ryssland över på sin sida och att isolera Danmark. Planerna mot detta land måste efter detta uppenbarligen underkastas en ingående omprövning. Värre var det emellertid, att Ryssland hädanefter kände sig obundet att upptaga sin
tidigare politik i Sverige och söka anknytning till den begynnande opposition, som inom landet
med allt större skärpa började framträda mot Gustav III:s politiska regim. Att detta var den
väg, Ryssland i fortsättningen ämnade beträda, visar med skrämmande tydlighet instruktionen
för den ryske ministern i Stockholm, samme Markov, som i Rom avslöjat Gustav III:s planer
och som år 1785 tillträdde sin post som ambassadör i Sverige.
Den ryska kejsarinnans instruktion för Markov innehöll bl. a. följande rörande hans kommande uppgifter: - Det ryska partiet i Sverige, som vid den sista revolutionen gick till största
delen förlorat, måste återupprättas. Härtill krävas tid och penningar; därom kan man ej noga
döma, innan Ni på stället lärt närmare känna förhållandena och personligheterna. Det gäller
att tillvinna sig förtroende och välvilja både hos framstående personer och hos folket. Ni bör
genom edra kanaler bibringa dem den
på senare tiden lidit, att vi icke hava
önska annat än att deras frihet ej må
avseenden alltid skola vara otrygga, så

övertygelsen, att vi djupt beklaga den nöd, varav folket
en tanke på att göra erövringar i Sverige, att vi icke
bliva inskränkt eller freden bruten, att de i båda dessa
länge de bero av konungens godtycke, att därför enda

medlet till bådas betryggande är att återupprätta den förra regeringsformen, ehuru med vissa
förbättringar efter tidens förändrade skick ... Det var uppenbart, att en allvarlig fara på nytt hotade från Ryssland, som åter upptagit
striden på den inre fronten i Sverige. Vi kunna icke i detalj följa gången av Markovs förbindelser med oppositionen under de följande åren, men med säkerhet har en dylik förbindelse
existerat och på sitt sätt bidragit till att skärpa missnöjet mot konungen vid riksdagen 1786.
Ett försök av Markov under själva riksdagen att med ryskt guld understödja adelsoppositionen
avvisades dock med bestämdhet av Axel von Fersen, varför denne härefter faktiskt kom att
ställas utanför de följande händelserna.

BRYTNINGEN MED RYSSLAND. ANJALAFÖRBUNDET OCH KRIGS HÄNDELSERNA.
Oppositionen vid 1786 års riksdag blottade med ens för Gustav III hela vidden av det
inom alla stånd utbredda missnöjet och han såg nu endast en utväg att återvinna sitt folks
kärlek och förtroende och samtidigt göra slut på den farliga förbindelsen mellan den ryska
regeringen och oppositionen i Sverige, nämligen ett lyckligt genomfört krig med Ryssland. Då
Gustav III envist bet sig fast vid denna tanke, lockade honom hans livliga fantasi och starkt
PLANSCH A lIfOTSTAENDE SIDA . Frdn ndgot av dren 1788-90 hänför sig tydligen denna sannolikt av Elias
lIfartin utförda blyertsteckning, visande lastning av artilleripjäser och fällIavellage ombord pd en lustdraqare, som
snart skall avgd till finska krigsskddeplatsen. Pd kajen - scenen är ell parti av Biasieholmen - stdr en officer
med värjan i hand och kommenderar arbetarna, som med spakar baxa de tunga styckena uppför landgdngl'n,
medan grupper av dskddare runt omkring förmodligen diskutera kriget. - Uppsala universitetsbibliotek.
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Gustav III besöker under sin italienska resa 1783 julmässan i 5 :t Peterskyrkan i Rom. Det var luir , som konun!lell
ndgon tid senare sammanträffade med ryska sändebudet Markon och därv id av denne fick klart besked om Rysslands hdllning vid en eventuell brytning mellan Sverige och Danmark. - Samtida oljemdlning, efter skiss pd platsen, av L. J. Desprez: Nationalmuseum .

utpräglade sinne för teatraliska effekter att föreställa sig ett kommande krig mot Ryssland såsom en enda obruten rad av lysande svenska segrar, varefter han skulle återkomma som segerhjälten, mottagen av ett jublande folk, och därmed utan vidare återtaga den centrala ställning,
han innehaft efter revolutionen.
En grundförutsättning för den djärva krigsplanen var emellertid - nu liksom vid det planerade anfallet mot Danmark - att spänningen mellan Ryssland och Turkiet utlöste sig i en
öppen brytning och att Ryssland därigenom tvingades att splittra sina militära resurser på två
fronter. I september 1787 nådde äntligen den efterlängtade nyheten Gustav III, att freden
mellan Turkiet och Ryssland va r bruten. Det stora tillfället hade kommit. Det är betecknande
för kastningarna i Gustav III :s politiska planer, att han inför det planerade angreppet på
Ryssland vände sig till Danmark och med samma metoder, som han tidigare använt i Petersburg, nu sökte vinna den danska regeringen för sin ryska politik. Liksom han då plötsligt dök
upp i Petersburg, överrumplade han nu det danska hovet med ett besök i Köpenhamn och
förbluffade den danska regeringen med ett förslag till allians mellan de bägge närbesläktade
grenarna av det oldenburgska huset, ett förslag, som till sina detaljer mycket nära överensstämde med det, som han tidigare framlagt för kejsarinnan Katarina, Resultatet blev dock
detsamma i Köpenhamn som i Petersburg. Den danska regeringen svarade artigt undvikande,
att förslaget kom alldeles för överraskande, men att den genast var beredd på ett dylikt förbund, därest både Sverige och Ryssland voro med. Efter ytterligare diplomatiska underhandlingar med Turkiet, Polen, England och P reussen, vilkas slutförande h an dock ej gav sig tid
att avvakta, bröts freden den 29 juni 1788 genom att svenska trupper bröto in över ryska
gränsen i riktning mot Nyslott. Då emellertid kriget i strid mot regeringsformens föreskrift
var börjat utan riksdagens medgivande, var det av vikt för konungen, att det fick sken av att
vara ett försvarskrig. Ett gränsintermezzo mellan de svenska och ryska posteringarna i Savolaks, med största sannolikhet arrangerat från svenskt håll, fick därför tjänstgöra som den
direkta krigsorsaken, och några olämpliga uttryck i en not, som det ryska sändebudet ingivit
till den svenska regeringen, togs som förevändning för avbrytandet av de diplomatiska förbindelserna med Ryssland.
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För genomförandet av den uppgjorda krigsplanen var den svenska flottan utsedd att spela
en stor och betydelsefull roll. Den skulle helt enkelt genom att förinta den ryska flottan möjliggöra för konungen att landsätta trupper vid Oranienbaum söder om Petersburg, som skulle
tagas genom en kniptångsrörelse från norr och söder. Angreppet från norr skulle företagas av
trupper, som över Fredrikshamn och Viborg förts fram över Karelska näset. Den djärva kuppen kunde emellertid icke genomföras redan av den anledningen, att den svenska flottan icke
förmådde tillkämpa sig herraväldet i Finska viken (slaget vid Hogland den 17 juli 1788),
varför angreppet mot Petersburg måste helt dirigeras över Fredrikshamn och Viborg.

Men

inte heller denna plan visade sig möjlig att genomföra, beroende dels på bristfälliga förberedelser och oskicklig ledning, dels på dålig moral inom officerskåren. Det sistnämnda blev
i första hand avgörande och kom hela företaget att avstanna redan vid ryska gränsen. En liten
krets av officerare beslöt att på egen hand inleda fredsunderhandlingar med den ryska kejsarinnan, den s. k. Liikalanoten, den 9 augusti 1788.

Oroliga för följderna av sitt tilltag, sökte

undertecknarna av denna stöd hos en större krets, och så tillkom det beryktade Anjalaförbundet, undertecknat av 113 av Anjalaarmens officerare. Senare, speciellt finska, forskningar ha
givit vid handen, att Anjalaförbundet icke får uppfattas såsom någon i egentlig mening separatistisk finsk rörelse -

drömmen om ett självständigt Finland under ryskt beskydd omfat-

tades endast aven liten skara av Göran Magnus Sprengtportens närmaste vänner och fränder
-

utan måste betraktas främst såsom ett uttryck för adelsoppositionens missnöje över det

grundlagsvidrigt igångsatta kriget och ytterst bottnade i den från frihetstiden härstammande
ansvarslösa och politiserande anda, som behärskade de adliga officerarna.
Anjalaförbundet omintetgjorde under alla förhållanden varje tanke på vidare offensiva före tag, och Gustav III skulle säkerligen personligen ha kommit i en synnerligen bekymmersam
situation inför den ständigt växande anslutningen till Anjalamännen, därest icke underrättelsen,
att även Danmark brutit freden gjort det möjligt för honom att lämna den finska krigssk åde platsen utan att det behövde uppfattas som en neslig flykt. Danmarks ingripande i krigshän delserna blev endast en kortvarig episod, som gav den svenske konungen tillfälle att mitt uppe
i all tragik spela rollen av fosterlandets käcke räddare och därigenom åter tillvinna sig sitt
folks sympatier. Danmarks militära åtgärder stoppades visserligen icke genom Gustav III:s
ingripande utan av England och Preussen, som bägge voro livligt intresserade av att Rysslands krafter splittrades genom dess kamp på två fronter och som därför gärna sågo att Sverige
fick fria händer att fortsätta kriget mot Ryssland, men äran av Danmarks plötsliga reträtt
tillföll i varje fall konung Gustav. Resultatet härav framträdde också vid riksdagen 1789, där
Gustav III med de ofrälse ståndens hjälp lyckades slå ned adelsoppositionen och genom förenings- och säkerhetsakten skaffa sig friare händer i den fortsatta kampen mot Ryssland.
Under vintern 1788-89 hade kriget vid den finsk-ryska gränsen utan särskilda formall -

PLANSCH J I1fOTSTJEN DE SIDA . När den svenska eskadern lIV armens flotta efter anslutat ärorikt sjötiig den 21
oktober ( k onstnären själv uppger felaktigt den 16) 1790 anlänt till Nyckelviken, möltes den där lIV kung Gustav ,
under vilkens personliga befäl eskadern aftonen samma dag fördes upp pd Strömmen ända fram mot operahuset.
Den hälsades med oerhört jubel och med salut pd sammanlagt nära tusen skott, varefter de ombord kommenderade lanltrupperna debarkerade. Pd mdlningen (konstnären var själv vid tillfället som uppbördsstyckjunkare in manstrad på galären Serafimsorden) ses den kungliga slupen till vänster rakt under det nya, stilfulla corps de
gardet pd Skeppsholmen, vars avriga byggnader avteckna sig i bakgrunden med mastkranen och kastellet pd Kastellholmen till hoger. De saluterande fartygen äro samtliga galärer; de vid Skeppsbrokajen i mdlningens för grund fartöjda äro som synes fredliga handelsfartyg; de "m d skjulen pd kajen användes av sjöfolket för mat/agning - det var med hänsyn till brandfaran forbjudet alt göra upp eld ombord pd fartygen vid Skeppsbrokajen .
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»Hans J/aj:st Konungen ini årer solent dess gallaire escadre på Stockholtns ström d. 16 oct:r 1790, sedan den hemkommit ifr ån
finska kriqet» Oljemålning (IV .I. T. Schoultz, Sjöhistoriska museet, Stockholm .

Riksdagens höglid/igc, öppnc,nde den 2 februari 1789 i Rikssalen pd Stockholms slott. På tronen längst till vänster
sitter Gustav Il/ med rikets höga herrar innanför avskrankningen vid dess fot och härolderna utanför den; d bildens högra hälft ses närmast förgrunden adeln, pd andra sidan millgdngen främst präsfestdndets medlemmar, därefter borgare och sist bönder. Det var med de tre sistnämnda sldndens hjälp Gustav Il/ på denna viktigc, och
dramatiska riksdng under pdgdende krig slog ner ndelsoppositionen och genom den statsvälvning, som föreningsoch säkerhelsaklen innebar, skaffade sig nya maktmedel alt intensifiera krigsansträngningnrnc, mol Ryssland.
Oljemdlning av L. J. Desprez. Riksdagshusel.

teter upphört, och vapenvila hade rått. Fientligheterna återupptogos av ryssarna i början av
juni 1789 genom ett angrepp mot Savolaks, som mot slutet av månaden möttes med en svensk
motoffensiv, dels längs kustvägen Lovisa- Fredrikshamn, dels under konungens eget befäl
längre upp efter Kymmene älv vid Värälä. Den ledde visserligen icke till någon större framgång för de svenska vapnen, men hade dock den verkan, att ryssarna tvungos retirera från
södra Savolaks över gränsen, där under fortsättningen av kriget tämligen resultatlösa gränsstrider utkämpades av landstridskraftema, utan att några avgörande framgångar vunnos på
någondera sidan. Ju längre kriget fortskred, desto uppenbarare blev det på svenskt håll, att
det slutliga avgörandet måste ske till sjöss, trots att 1789 års sjötåg icke givit någon utdelning
till svensk favör (sjöslaget vid Öland, den 26 juli; första slaget vid Svensksund, den 24 augusti).
Efler grundliga förberedelser löpte de svenska flottorna ut tidigt på våren 1790 och vunno
till en början några mindre framgångar men begingo oförsiktigheten att löpa in i Viborgska
viken, där hela den samlade svenska flottan instängdes av den tillskyndande ryska, som dock
icke lyckades korka till utloppet. Med stora förluster men med äran i behåll slog sig den
svenska flottan igenom blockaden (den 3 juli 1790), varpå skärgårdsflottan kort därefter upp tog striden med den ryska skärgårdsflottan vid Svensksund den 9 juli. Det andra slaget vid
Svensksund blev en lysande seger för de svenska vapnen och i verkligheten avgörande för hela
krigets utgång. Under året 1790 hade den europeiska situationen i avsevärd grad förändrats
till Rysslands nackdel. Österrike, dess bundsförvant i kampen mot Turkiet, hotade att draga
sig tillbaka, England och Preussen understödde allt öppnare Turkiet och Polen samt uppmanade
ivrigt Sverige att fortsätta kampen under erbjudande från sommaren 1790 av rikliga subsidier.
Ryssland höll på att isoleras och känslan härav gjorde kejsarinnan l{atarina benägen för fred
med Sverige. Även Gustav 111 önskade fred. Medan ännu underhandlingar i subsidiefrågan
med England och Preussen pågingo, hade i början av mars i största hemlighet direkta underhandlingar öppnats på Värälä gård vid Kymmene älv mellan Sverige och Ryssland, vilka den 14
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augusti 1790 ledde till ett fredsfördrag, som omedelbart ratificerades av de bägge ländernas
regenter.
Gustav III:s ryska krig hade icke medfört den beräknade vinsten av återvunna landområden, men det hade heller icke inneburit några territoriella förluster. Under själva förhandlingarna om freden hfrde visserligen frågan varit uppe om en kommande gränsreglering till Sveriges
förmån, men den hade av de ryska underhandlarna ställts på framtiden och hänvisats till de
kommande förhandlingar om en allians mellan Sverige och Ryssland, som vid fredens avslutande förutsattes komma till stånd inom den närmaste tiden. Dessa upptogos även på våren
1791 och resulterade i ett vänskaps- och försvarsförbund på åtta år mellan de bägge länderna,
varunder Sverige årligen i ryska subsidier skulle erhålla ett belopp av 300,000 rubel (Drottningholmstraktaten oktober 1791), men till några utfästelser rörande gränsregleringen kunde ryssarna icke förmås.
Men även om den hägrande territoriella vinsten härigenom dunstade bort, så hade emellertid Gustav III :s ryska krig med dess tryckande krigsbördor icke varit alldeles förgäves. Kvar
stod nämligen den nationella vinst av kriget, som bestod däri, att Gustav III genom freden i
Värälä, i vilken Nystads- och Åbofrederna icke bekräftades, faktiskt ryckt undan grunden för
varje ryskt försök till inblandning i våra inre angelägenheter.
Nystadsfreden 1721

(jfr sid. 172) existerade icke längre.

Den famösa 7 :de artikeln i

Ryssland hade visserligen genom

Gustav III:s ingripande tvungits att tills vidare avstå från sina planer på att erövra Finland,
men det hade icke definitivt avstått från dem. Det bidade endast sin tid, tills vidare under
låtsad vänskap från kejsarinnan Katarinas sida.

FÖRMYNDARSTYRELSENS YTTRE POLITIK 1792- 96.
Gustav III :s plötsliga frånfälle den 29 mars 1792, då han ännu stod mitt uppe i smidandet
av nya, fantastiska planer att med Rysslands stöd inskrida till den franska monarkiens skydd
gent emot revolutionens överdrifter, förändrade med ens den svenska utrikespolitiken både med
avseende på dess närmaste mål och dess yttre hjälpmedel. Förmyndarstyrelsen för den min derårige arvtagaren till Sveriges krona, Gustav IV Adolf, inom vilken den obegåvade och maktlystne Gustav Adolf Reuterholm snart blev den ledande mannen, var icke vuxen den svåra
uppgiften att lotsa det svenska statsskeppet genom de många farligheter, som den europeiska
storpolitiken just vid denna tid (1792- 96) hade i beredskap. Vad ledningen av den svenska
utrikespolitiken under dessa år närmast saknade, var insikt, fasthet och kraft, vilket i förening
med frånvaron av varje slags politiskt program ledde till att Sverige med hertig Karl och
Reuterholm vid styret kastades som en lekboll mellan olika europeiska intressen.
Än närmade sig förmyndarregeringen det revolutionära Frankrike och riktade både härigenom och genom andra åtgärder den ena djärva utmaningen efter den andra mot Ryssland,
än sökte den inleda förbindelser med det danska kabinettet, fullföljande den i och för sig rik-

PLANSCH A IIIOTSTAENDE SIDA . Ett vältaligt vittnesbörd bland mdnga liknande om det uppseende, som attentatet pd Gustav Il/ vid operamaskeraden den 16 mars 1792 väckte över hela Europa, utgör detta brutala, konstnärligt svaga samtida kopparstick. Nederst till vänster fdr den sdrade konungen ett första förband; bildrutorna i
övre raden visa schavotten med kungamördaren Anckarström i olika situationer: 1 vid den med mordvapnen
prydda skampdlen; 3 under spös/ilningen; själva avrättningen ( omständigheterna kring e:i:ekutionen äro givetvis
ej korrekt dtergivna). Pd bilden nederst till höger har gravören slutligen gdtt historien i förväg och framställt
det dödsstraff, som väntades skola verkställas d Anckarstöms medsammansvurna, Horn, Ribbing, Ehrensvärd och
Lilliehorn men som aldrig gick i verl.ställi9het. - Kun9li9a biblioteket.
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tiga tanken från 1780 om ett gemensamt uppträdande till skydd för de neutrala nordiska ländernas handel under det pågående sjökriget mellan England och Frankrike, än åter tvingades
den av hotet från Ryssland att förödmjuka sig inför den ryska kejsarinnan och genom tillfälliga eftergifter söka blidka den ryska regeringen. Härvid utnyttjades i första hand giftermålsplanerna för den unge konungen såsom ett lämpligt lockbete för det ryska kejsarhovet. Metoden
visade sig icke synnerligen lyckosam och slutade på sätt och vis med en katastrof i och med
Gustav IV Adolfs snöpliga förlovning5resa till Petersburg hösten 1796, vars utgång - den
brutna förlovningen mellan den svenske konungen och Katarinas sondotter Alexandra - gav
anledning till starkt missnöje hos kejsarinnan och ledde till avbrytandet från ryskt håll av de
vänskapliga förbindelserna med Sverige. En månad senare (den 1 november 1796) övertog
Gustav IV Adolf själv regeringen, och Reuterholm avlägsnades från ledningen av riksstyrelsen .

GUSTAV IV ADOLFS NÄRMANDE TILL RYSSLAND OCH 1800 ÅRS
VÄPNADE NEUTRALITET.
Även Gustav IV Adolfs egen utrikespolitik företer till en början samma bild av jonglerande
mellan Frankrike och Ryssland, som varit karakteristisk för förmyndarregeringens yttre politik. De diplomatiska förbindelserna med direktorialregeringen i Frankrike från förmyndarregeringens sista tid återupptogos, och Gustav IV Adolf strävade till synes att komma på god
fot med det revolutionära Frankrike. Men det blev endast en ansats. På våren 1799 vände sig
bladet, och i stället föredrog han att närma sig Ryssland, där kejsar Paul efterträtt sin moder
Katarina och där förutsättningar ånyo skapats för ett upptagande av förbindelserna med Sverige.
Toll fick uppgiften om hand att sondera terrängen i Petersburg och lyckades även med sitt
uppdrag. På hösten 1799, då
svarsförbundet av år 1791 på
subsidierna uteslötos. De hade
draget öppnade vägen till nya
sonligen kejsar Paul, i vilken
patiserade.

Drottningholmstraktaten utlöpte, förnyades vänskaps- och församma villkor som tidigare endast med den förändringen, att
dock icke under de senaste åren utbetalats. Det ingångna förnärmanden, och i december 1800 besökte Gustav IV Adolf perhan fann en närbesläktad ande, med vilken han starkt sym-

Resultatet av de bägge suveränernas möte i Petersburg blev konventionen av den 16 decemher 1800 om återupplivandet av 1780 års väpnade neutralitet och av dess rättsprinciper, vilken
konvention omedelbart biträddes av Danmark och Preussen. Genom denna förbundo sig Sverige
och Danmark bl. a. att gemensamt spärra Östersjön för främmande flottor och Ryssland att
ersätta Sveriges kostnader härför. Liksom 1780 års väpnade neutralitetsförbund kom 1800 års
att främst rikta sig mot England, som denna gång ingalunda var hågat att finna sig i de
inskränkningar i sin rörelsefrihet, som den i Petersburg ingångna konventionen avsåg. Genom
ett raskt angrepp med överlägsna flottstyrkor mot Köpenhamn tvang det Danmark att utträda
ur förbundet (den 9 april 1801 ) och beredde sig härefter att angripa den svenska flottan i
Karlskrona, då underrättelsen nådde den sjömilitära ledningen, att kejsar Paul mördats (den 24
mars) och att hans efterträdare, tsar Alexander I, ändrat Rysslands utrikespolitiska signaler.
Alexander närmade sig England, som i princip erkände några av neutralitetsförbundets fundamentalaste doktriner, varefter en avspänning i förhållandet mellan England och de neutrala
inträdde, och det svåra hotet mot den svenska flottan undanröjdes. De tidigare avbrutna förbindelserna mellan Sverige och England återupptogos och ledde (juli 1803) dels till avslutandet
av en konvention mellan de bägge länderna, varigenom Sverige erhöll stora fördelar vid tolk-
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ningen av begreppet kontrahand, dels till en
ekonomisk uppgörelse om tidigare uppbringade handelsfartyg, som gav Sverige ersättning
för dessa till fulla värdet. Det var ett efter
tidens förhållanden avsevärt belopp, som härigenom kom Sverige till godo; i svenskt mynt
uppgick det till över 5,000,000 riksdaler.

BRYTNINGEN MED FRANKRIKE OCH
SVERIGES DELTAGANDE I KOALITIONS KRIGET MOT NAPOLEON.
Uppgörelsen med England 1803 blev den
första i den serie av samverkande händelser,
som slutligen fast förankrade Gustav IV Adolf

Christian VII, Gustav 111:s och Gustav IV Adolfs samtida
pd Danmarks tron, var - sinnessjuk sedan unga dr knappast konung mer än till namnet. Han dog 1808. Detta ungdomsporträtt är mdlat av Louis van Loo omkr.
1769. Nationalhistorisk Museum, Frederiksborg, Danmark.

och Sverige vid Englands utrikespolitiska system och undan för undan drev landet in i den
kamp mot det napoleonska världsväldet, som
för Sverige slutade med förlusten av Finland.
Gustav IV Adolfs uppslutning på Englands
sida i det tredje koalitionskriget mot Napoleon är egentligen en ganska lång och innehållsrik historia, som vi endast antydningsvis

kunna gå in på.
Ingenting har under de senare årens forskning framkommit, som direkt jävar uppfattningen,
att Gustav IV Adolfs ställningstagande i kampen mot Napoleon ytterst bottnade i en rent personlig avsky för Napoleon, som med tiden stegrades till formligt hat. Avgörande för denna
hans inställning blev den resa till Tyskland, som han företog sommaren 1803 i syfte att besöka det storhertigliga hovet i Karlsruhe och som utsträcktes betydligt längre än som från början var ämnat. Först efter ett och ett halvt år återvände han hem. Under vistelsen i Tyskland
hade han kommit i beröring med franska emigrantkretsar och i första hand genom dem bibragts en verklig ovilja mot Napoleon, som han med sin starkt legitimistiska åskådning betraktade som den rene usurpatorn. Inför tidens händelser, som han i Tyskland på nära håll bevittnade, tog han allt bestämdare avstånd från Napoleons politik och agiterade för övrigt, var
han kunde komma åt, emot denne, vilket föranledde Napoleon att ge honom en ordentlig
uppsträckning i sitt officiella organ , Le Moniteur , . Det är ifrån denna tid som Gustav I V
Adolfs ovilja mot Napoleon börjar anta formen av en sjuklig mani, som obönhörligt drev honom
att med alla medel och under alla förhållanden folks intressen eller ej -

oavsett om de sammanföllo med hans eget

medverka till Napoleons krossande.

Fången som Gustav IV Adolf var i denna föreställning, var det ganska naturligt, att han
med intresse följde Englands alla åtgöranden att få till stånd en ny europeisk koalition mot
Napoleon, där huvudintressenterna utom England syntes bli Ryssland och Österrike och i vilken
även Sverige lockades till deltagande med löften om betydande subsidier. Och Gustav IV Adolf
var på denna punkt icke svår att locka. Trots att alla mera inflytelserika svenska statsmän
strävade emot, bragte konungen det slutligen därhän, att Sverige genom ett formligt fördrag
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Gustav IV Adolf, år 1809 mdlad av Per Kraflt d. y. - • som en enstöring, övergiven av sill folk i en lid av olyckor
över landet, en gång kringjublad, nu förskjuten och impopulära (E. Uggla). - 0/jemdlning. Privat ägo, Stockholm.

40.

Sv. F. H. Il
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Genom •Slaget pnn Rheclen • utanför Köpenhamn elen 2 april 1801 (här sett och dtergivet med danska örlog,warvet
som utsiklspunkt), där danskarna förlorade tolv cw sina skepp, tvingade engelsmännen Danmark att utträda ur
neutralitetsförbundel mellan Ostersjöstaterna. - Oljemdlning av C. A. Lorenlzen 1801. Nationalhistorisk Museum,
Frederiksborg, Danmark.

(den 3 oktober 1805) förband sig att deltaga i den stundande kampen genom att överföra
trupper till det svenska Pommern.
Sveriges deltagande i det tredje koalitionskriget mot Napoleon blev icke något lysande företag. Den 3 december 1805 var Gustav IV Adolf beredd att sätta sina trupper i marsch mot
Hannover, det närmaste målet för de förbundnas framryckning. Men dagen förut hade Napoleon genom det berömda trekejsarslaget vid Austerlitz redan sprängt koalitionen. England återförde strax därpå sina trupper till hemlandet, de ryska trupperna återkallades likaledes och
för Gustav IV Adolf återstod endast att återvända till Sverige. Men situationen ändrade sig på
nytt. Den gamla militärstaten Preussen, som länge stått obeslutsam, inträdde i striden på de
förbundnas sida (den 9 oktober 1806) och blev efter fem dagar i grunden besegrat genom
dubbelslaget vid Jena och Auerstädt (den 14 oktober).
Faran för de i Lauenburg och Pommern stående svenska trupperna var överhängande. De
förstnämnda sökte sjövägen ta sig tillbaka till Pommern, men blevo avskurna på floden Trave
av marskalk Bernadotte och till största delen tagna till fånga. De svenska trupper, som voro
utposterade i Pommern, drogo sig till en början tillbaka till Stralsund. På våren 1807, då
fransmännen drogo sina trupper från Pommern för att använda dem på annat håll, företogs
från svensk sida en diversion i riktning mot Stettin, men redan på halva vägen överraskades
de svenska trupperna av marskalk Mortier. Endast en vapenvila - den avslöts på obestämd
tid med tio dagars uppsägning -- räddade dem från fullständig undergång.
Under tiden hade Napoleon skyndat vidare över Berlin och Warszawa emot ryssarna, som
han i februari 1807 mötte vid Eylau i Ostpreussen.

Striden blev oavgjord, och härigenom

uppmuntrades England och dess förbundna till nya ansträngningar. Gustav IV Adolf beslöt
att än en gång pröva vapenlyckan och övertog i maj själv befälet över trupperna i Pommern.
Men inte heller denna gång ville det lyckas för honom. Den 3 juni uppsade han vapenvilan
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Bland de mdnga nidlecknare, vilkas alster i sd stort antal ingingo bland vapnen mol den olycklige Gustav IV Adolf,
visade ingen en mera bitande ovilja än ddvarande premiärlöjtnanten P. 0. Adelborg, upphovsmannen till de • Kuri1,:alyrer till Gustaf IV Adolfs historia• , som - i etsning av J. P. Cumelin - anonymt ulgdvos 1807 eller 1808 och
uv vilka n:r 1 cmspelade pd konungens reuktion pd Napoleons avbusning av honom i • Le l\lonileur>. Kungligc,
biblioteket. - Även akvarellen till höger, där komtnären tydligen vill fästa uppmärksamheten pd kungens löjliga
uniformsmuni, är ett verk av Adelborg. Den tillhör Nationalmuseum.

att utgå den 13 juni. Sistnämnda dag stodo redan överlägsna
franska trupper under marskalk Brune på pommersk mark och
svenskarna måste ånyo dra sig tillbaka till Stralsund, som den
20 augusti uppgavs utan strid, sedan trupperna och deras förråd
förts över till Riigen, där Toll lyckades avsluta en konvention
med fienden (7 september), enligt vilken den svenska armen
ostört skulle få återföras till Sverige på svenska kölar. Gustav
IV Adolf hade då för länge sedan återvänt till det egentliga
Sverige.
Det pommerska fälttåget, för vilket konungen ensam bar ansvaret, stärkte icke hans anseende varken inom landet eller hos
de förbundna makterna. Det hade bidragit till alt hans anseende
både som diplomat och fältherre fått en svår knäck och det hade
kommi t hans mindre fördelaktiga sidor att framstå i starkare
belysning. Särskilt inom svenska officerskretsar väckte konungens egen militära ledning under det korta fälttåget i Pommern
en djup misstro mot hans förm!ga att bemästra såväl de politiska som de militära svårigheterna, och i verkligheten lades här
-

i Pommern -

den egentliga grunden till 1809 års händelser.

FINSKA KRIGET 1808- 09.
Redan före kapitulationen på Riigen hade Napoleon slutit fred
med både Ryssland och Preussen i Tilsit (den 7-9 juli 1807) .
Freden följdes av ett förbund mellan Napoleon och tsar Alexander, som blev av djupt ingripande betydelse för vårt land. Del
råder numera icke något tvivel om att tsar Alexander vid denna

Johan Krislofer Toll spelade un der fura regenters lid - frdn 1807
som fältmarskalk - en bel!Jdelscfull roll bdde i del diplomutiska,
inrikespolitiska och militära spelet;
överenskommelsen 1807 med den
franske marskalken Brune, enligt
vilken den till kapitulation dömda
svenska armen pd Riigen ostört fick
dlerföras till hemlandet, var ett av
hans verk. - Akvarell (utsnitt) <IV
okänd konstnär. Kungl. biblioteket.

315

lid ivrigt åstundade en brytning med Sverige i syfte att erövra Finland och all denna plan
icke blott vunnit Napoleons gillande utan all denne hell enkelt drivit på ett ryskt angrepp mot
Sverige för att framtvinga dess anslutning till det mot England riktade kontinentalsystemet,
som avsåg att spärra den europeiska kontinentens kuster för den engelska handeln. Rättvisligen
måste det dock erkännas, att den svenska regeringen svårligen kunde ana de hotande faror,
som hösten 1807 på alla håll tornade upp sig mot vårt land. Överenskommelsen i Tilsit hölls
strängt hemlig och torde i alla dess detaljer endast ha varit känd av Napoleon och tsar Alexander personligen. Från Danmark-Norge hade man på svenskt håll ännu sommaren 1807 ingenting att frukta. Danmark hade dittills redligen sökt bevara sin neutralitet, men tvangs i oktober att taga ställning för Napoleon genom det samtidiga hotet från Frankrike och England, av
vilka det sistnämnda landet genom sitt lömska anfall på Köpenhamn och bortförandet av Danmarks hela örlogsflotta slutligen förlorade alla sympatier hos danskarna, som grepos av en så
stark nationell harm mot England, att ett förbund med detta land var uteslutet. Så förändrades
under hösten 1807 Sveriges utrikespolitiska läge hastigt till det sämre, utan att man i Sverige
ännu var fullt medveten därom och utan att man fördenskull vidtagit några direkta dispositioner att möta faran. Först i februari 1808 bröt Ryssland utan någon given. anledning freden
och lät sina trupper överskrida den finska gränsen. Ungefär samtidigt kom krigsförklaringen
från Danmark, som i själva verket tvungits härtill genom sin anslutning till Frankrike.
Den egentliga faran hotade från Ryssland. För anfall från Danmark av allierade fransk danska styrkor skyddade den svenska flottan, förstärkt av betydande engelska eskadrar, och
norrmännen voro av olika anledningar, främst bristen på livsmedel och krigsmateriel, icke i
stånd att sätta i gång några verkligt offensiva företag mot Sverige. Så mycket tristare blev
fälttåget i Finland under året 1808. I stället för att programenligt retirera under ständiga försök att hejda fienden lät Vilhelm Mauritz Klingspor, som anförtrotts posten som överbefälhavare för den finska armen, sina trupper anträda ett brådstörtat återtåg ända upp till trakten
av Uleåborg, dit äntligen Adlercreutz' seger över de påträngande ryssarna vid Siikajoki (den
18 april) och strax därefter vid Revolaks (den 27 april) förmådde Klingspor att göra halt. Han
lät trupperna först vila ut i nära två månader i Brahestad och anträdde därefter först i mitten
av juni marschen mot söder.
Då hade emellertid för hela krigets utgång avgörande händelser inträffat i södra Finland.
Den såsom ointaglig ansedda fästningen Sveaborg hade utan strid givit sig åt fienden (den 3
maj), som därjämte fick i sitt våld hela den till Sveaborg förlagda eskadern av skärgårdsflottan, omkring 100 fartyg, mängder av kanoner, ammunition och förråd av olika slag. Att
förrädiskt spel bedrivits, icke av kommendanten Karl Olov Cronstedt -

segraren vid Svensk-

sund - utan från finska officerares sida, har på senare tid med säkerhet kunnat konstateras.
Efter Sveaborgs fall var fälttåget i Finland, så som händelserna utvecklade sig, på det hela
taget avgjort. De möjligheter som funnos att genom tillförda förstärkningar från Sverige och
PLANSCH A MOTST ÄENDE SIDA. Denna grandiosa Stockholmsveduta, tillkommen antagligen 1798, anses i
romantiserad form dterge •den svenska krigshärens debarkering efter dterkomsten frdn kriget mot Ryssland• i
oktober 1790. Galärer, segelbdtar och salsslupar trängas med större fartyg i Norrström och en fregatt har - trotsande det otillräckliga vattendjupet! - förtöjts intill kajen vid den öppna platsen framför Arsenalen, det gamla
De la Gardieska palatset Makalös. Landgdngen bdgnar under skottkärrorna, som köras ombord för att hämta
nya laster . Urlastningen - här och pd de snart utfyllda utrymmena pd Strömparterren - av kanoner, kulor,
kruttunnor och förrdd pdgdr för fullt, och överallt är det liv och rörelse på denna inspirerade stockholmsbild
av den konstnär, som Gustav III anförtrodde uppgiften att i färg och bild glorifiera de stora och ärorika händelserna under det ryska kriget.
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Utsikt över Norrström frdn Fersenska terrassen. Akvarellerad tuschteckning av Louis Jean Desprez. Louvren, Paris.

Vaktombytet pd Sveaborgs borggdrd den 6 maj 1808. Den starka fästningen har kapitulerat och ryssarna överta
vakten vid Ehrensvärds grav. - Akvarell, signerad •N. S. •. Finlands Nationalmuseum, Helsingfors.

Gustav IV Adolf var under hösten 1808 ivrigt sysselsatt med att bilda en ny arme, av vilka l1älften placerades på
Äland och hälften drogs samman pd svenska kusten . Men inga allvarliga försök gjordes att undsätta den vikande
finska hären. Här ses kungen pd Äland mönstra en del av de hit förlagda styrkorna. - Samtida mdlning.

genom landstigningsexpeditioner »rädda > fälttåget, försumpades genom oskicklighet och bristande samverkan eller uteblevo helt. Det hjälpte föga, att finska krigets hjältar framför andra,
Adlercreutz, Sandels och von Döbeln i fortsättningen gjorde storartade personliga insatser, den
högsta ledningen saknade förmågan att utnyttja framgångarna, och det blodiga nederlaget vid
Oravais (den 14 september} avgjorde slutligen definitivt Finlands öde. Genom den följande
kapitulationen i Olkijoki (den 19 november) överlämnades Finland i ryssarnas händer, medan
resterna av den finska armen retirerade in på svenskt område.
Kriget mot Ryssland fortsatte under våren 1809 på svensk mark. Den inre svagheten i
Sverige, den växande klyftan mellan konungen och den svenska byråkratin, konungens oresonliga hållning, allt detta var väl känt för tsar Alexander, som vid årsskiftet 1808- 09 beredde sig
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att företa ett kombinerat anfall mot Sverige från norr över Torneå inåt Västerbotten, över Kvarkens is mot Umeå och över Åland mot hjärtat av Sverige för att framtvinga den fred, som skulle
säkra honom besittningen av Finland. Först i mars kunde dessa planer sättas i verket, just vid
den tidpunkt, då den sedan någon tid planerade statskuppen i Stockholm igångsattes och Gustav IV Adolf tvangs att avstå från sina fäders tron.
Till något verkligt resultat ledde visserligen ej de ryska angreppen, med undantag för den
nordligaste fronten, där den svenska krigsledningen gjorde ett väl planlagt men illa utfört försök att sjöledes landsätta trupper i fiendens rygg och avskära honom återtåget. Den svenska
regeringen hade redan i maj öppnat fredsunderhandlingar med Ryssland i Fredrikshamn. De
ryska kraven voro från början stora, och Sveriges krigsinsatser efter Gustav IV Adolfs avsättning hade ej förmått stämma ned de ryska anspråken. Freden undertecknades den 17
september 1809, varigenom Sverige förpliktade sig att till Ryssland avstå hela Finland med
Åland och av Västerbottens län landet intill Torneå och Muonio älvar. Ryssland hade i det
långa loppet avgått som segraren. Dess närmaste mål var uppnått. Finland kunde efter freden
j Fredrikshamn införlivas som en del av det ryska väldet. Freden med Danmark följde den
10 december samma år och med Frankrike den 6 januari 1810.

KARL JOHAN ÖVERTAR LEDNINGEN AV SVERIGES UTRIKESPOLITIK.
ORIENTERING ÅT ÖSTER.
Det var betydelsefulla och för vårt land genomgripande händelser, som inträffade under
året 1809: statsvälvningen, varigenom konungakronan överflyttades från Gustav IV Adolf till
dennes farbroder, hertig Karl, tronföljarvalet, som redan 1810 följdes av ett nytt val, antagandet av en konstitutionell författning, som gjorde slut på det gustavianska enväldet, samt slutligen skilsmässan från Finland. Till de bägge tronföljarvalen 1809 och 1810 knötos på sina håll i
Sverige vittgående förhoppningar av utrikespolitisk art. Ett bland de bärande motiven vid valet
1809, då överbefälhavaren för en fientlig arme mitt under pågående krig korades till svensk
tronföljare, var förhoppningen, att man härigenom på ett smidigt sätt skulle kunna förverkliga
den gamla drömmen om Norges förvärv . Planen gick emellertid om intet genom den nye tronföljarens ståndaktiga vägran att agera med i ett dylikt intrigspel.
Vid tronföljarvalet 1810 åter försonades den allmänna meningen i Sverige med tanken att
välja en fransk marskalk till tronföljare framför allt därigenom, att en härförare av Bernadottes kapacitet ansågs vara rätte mannen att hjälpa upp den på sistone något skamfilade
svenska krigaräran, leda det heliga revanschkriget mot Ryssland och återskänka oss Finland.
Inte heller dessa förhoppningar infriades emellertid. Karl Johan föredrog i stället - av tvång
eller fri vilja är ännu icke fullt utrett -

att närma sig Ryssland, uppge tanken på återförvärvet

av Finland och att med rysk hjälp förmå Danmark att avstå från Norge. Det är denna plötsliga omkastning i svensk utrikespolitik, som vi bruka kalla >1812 års politik >.
PLANSCH Ä MOTSTÄENDE SIDA. Pd eftermiddagen den 19 oktober (under bilden står felaktigt den 18) 1813
- datum för slutsegern i den gigantiska • folks/aktningen • vid Leipzig, där Napoleon och hans väldiga armeer
gingo sitt öde till mötes - sammanträffade pd Rddhustorget de segrande armeernas tre fältherrar, Rysslands kejsare,
tsar Alexander I, Preussens konung, Fredrik Wilhelm III, och Sveriges kronprins, Karl Johan (till vänster d bilden).
Det var ett historiskt ögonblick; den napoleonska gastkramningen av Europa höll pd att släppa, den >oövervinnelige • var slagen. Texten under den samtida engelska bild av mötet, som här återges, berättar, all Bonaparte i
delta slag förlorade 70,000 man, 150 kanoner, alla sina förrdrl i Leipziy, kungen av Sachsen, hela hans hov, 12
franska generaler och 300 stabsofficerare; franska armens arrieregarde pd minst 30,000 man togs till fdnga.
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De yttre konturerna av denna Karl Johans
nyorientering är lätta att följa, men möjligen
svara de icke helt mot hans innersta intentioner. Kort efter Karl Johans ankomst till Sverige, ställdes landet med kort varsel inför avgörandet: krig med England inom fem dagar
eller annars brytning med Frankrike. Orsaken
till detta bryska ultimatum var Napoleons
missnöje med det sätt, varpå Sverige fullgjorde
sina förpliktelser med hänsyn till kontinentalsystemet, som blivit det påtvingat genom
freden med Frankrike 1810. Den svenska
regeringen valde utan entusiasm kriget mot
England, vilket dock genom ett slags tyst
överenskommelse endast blev ett skenkrig
utan att handelsförbindelserna mellan Sverige
och England någonsin helt avbrötos.
Formellt stod alltså Sverige under året 1811,

Europa i den napoleon.~ka örnens klor - en expressiv
politisk karikatyr, som i färglagda gravyrer enligt ryske
ministern von Suc/1/elen sdldes 1812 bl. a. pd Stockholms
gator. Den franska rovfdgeln har ju.d Leningrad i näbl,en
och hans skugga faller över de brittiska öarna. - Akvarellerad tuschteckning av okänd hand. Kungliga biblioteket.

då Napoleons befarade planer mot Ryssland
började kasta sin skugga över den europeiska diplomatien, på god fot med Frankrike, och Karl
Johan synes under ideliga förhandlingar med Napoleon ha känt sig för hos denne om möjligheterna dels att förvärva Norge dels att återvinna Finland. Men förhandlingarna gåvo icke det
önskade resultatet. Frankrike kom med ständigt nya krav på skärpning av handelskriget mot
England. De franska klagomålen hade främst gällt Pommern, över vilket alltjämt engelska
varor sipprade ut över den europeiska kontinenten. På nyåret 1812 brast tålamodet hos Napoleon, och han lät helt enkelt franska trupper besätta det svenska Pommern. Samtidigt som
detta Napoleons steg innebar ett kraftigt stöd inom landet för Karl Johans politik, påskyndade det Sveriges närmande till Ryssland och England och ledde i april 1812 dels till ett fördrag mellan Sverige och Ryssland, varigenom Ryssland förband sig att medverka till Sveriges
förvärv av Norge och Karl Johan utfäste sig att med svenska trupper delta i den väntade
kampen mot Napoleon, dels till fred med England.

PLANERNA PÅ NORGE OCH DERAS FÖRVERKLIGANDE.
Fördraget med Ryssland betecknar Karl Johans officiella uppgivande av tanken att återvinna Finland och hans mera direkta ställningstagande till förvärvet av Norge. För att vinna
Norge gick Karl Johan med på Sveriges deltagande i kampen mot Napoleon men dock under
det uttryckliga villkoret, att aktionen mot Danmark - ett kombinerat svenskt-ryskt anfall
mot Själland - skedde först och därefter Sveriges krigsinsats på kontinenten. Mycket berodde
emellertid på huru händelserna utvecklade sig i det centrala Europa. På sommaren 1812 var
Napoleon färdig att vända sig mot Ryssland och i september samma år stod han i Moskva. I
samma mån som svårigheterna hopade sig för tsar Alexander, blev denne mera benägen att
lyssna till Sveriges önskningar. Ett personligt möte mellan honom och Karl Johan arrangerades på tsarens enträgna begäran i Åbo, där ett nytt fördrag mellan Sverige och Ryssland kom
till stånd (den 30 augusti), som bekräftade och iiven utvidgade det föregående fördraget. Det
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försågs därjämte med ett hemligt
tillägg, det s. k. familjefördraget,
varigenom båda parterna förbundo
sig att bistå varandra gentemot alla
störningar av det inre lugnet från
tredje parts sida.
I oktober 1812 voro alla anstalter vidtagna för det avtalade anfallet
på Själland, vartill även England
slutligen förklarat sig berett att medverka, men de ryska trupperna uteblevo i sista stund och företaget
måste uppskjutas till följande år.
På samma sätt gick det våren 1813.
Förberedelser vidtogos från svensk
sida, för att det länge planerade anfallet skulle kunna försiggå vid första öppet vatten. Men även denna
gång strandade företaget på grund
av svårigheterna att vinna medverkan från Ryssland, som efter den
franska armens sammanbrott hös-

Karl XIII i serafimerdräkl pd sin tron - vid del tillfälle, del under
1810 drs riksdag Bernadotte adopterades av kungen. Det är just
adoplionsurkunden kungen här ses hålla i hunden. - Oljemdlning
av Per Kra/11 d. y. 1813. Rosersbergs slott

ten 1812 icke hade samma intresse
som tidigare att offra något för Sverige. Genom alla dessa från ryskt
håll föranledda uppskov nödgades
Karl Johan ägna mera uppmärksamhet åt förhandlingarna med
England, vilka äntligen slutfördes i

Stockholm den 3 mars 1813. Genom detta och ytterligare ett fördrag med Preussen, vilket även
biträdde de svenska planerna på förvärv av Norge, hade Sverige definitivt inlemmats i den
stora europeiska koalitionen och direkt förbundit sig att med svenska trupper deltaga i kampen mot Napoleon mot vederlag av Norge.
Utsikterna att förmå de allierade att först ingripa mot Danmark, innan de svenska truppernas
medverkan på kontinenten påfordrades, hade dock minskats, och Karl Johan hade nödgats
finna sig i deras krav på ett omedelbart upptagande av aktionen mot Napoleon. I sista minuten hotade för övrigt Sveriges planer på Norge att gå alldeles i stöpet genom ett nytt ryskt
schackdrag. Som det uppgavs, i syfte att medla mellan de nordiska länderna, hade Ryssland
sänt en furst Dolgoruki till Köpenhamn, som så när genom sin frikostighet på löften av olika
slag dragit Danmark över på de allierades sida, vilket i hög grad skulle ha försvårat Karl
Johans planer på Norge. Tanken att vinna Danmark över på de allierades sida avvisades
emellertid bestämt både av Sverige och England, och följden blev att Dolgoruki återkallades
och desavouerades, men det sista ekot av Dolgorukis verksamhet i Köpenhamn förklingade
först långt senare och innebar en ständig källa till oro för Karl Johan.
Efter ankomsten till Stralsund (den 18 maj) gjorde Karl Johan ett sista försök att få de
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allierade med på en diversion mot
Holstein men måste inför de förbundna makternas bestämda gensaga uppge tanken till förmån för
den gemensamma aktionen mot Napoleon.
Den föregående
tidens
många misshälligheter särskilt mellan Ryssland och Sverige avlägsnades och utjämnades vid ett personligt möte mellan Karl Johan, tsar
Alexander och Fredrik Vilhelm av
Preussen på slottet Trachenberg i
juli 1813. Karl Johan avstod här
slutgiltigt från kravet på omedelbart
ingripande mot Danmark och fick i
gengäld nya försäkringar av de allierade - även Österrike - om bistånd gentemot Danmark.
I den slutliga kampen mot Napoleon deltogo svenska trupper i
ytterst ringa omfattning. De sparades med avsikt av Karl Johan för
den ur allmäneuropeisk synpunkt
sekundära uppgiften att betvinga
Danmark.

Efter rensningsaktioner,

företagna med de svenska trupperna
i nordvästra Tyskland inföll Karl
Johan i början av december i Hol- Karl XIV Johan i generalsuniform som svensk kronprins. - 0/jemdlning av Per Kralft d. y. 1811. Privat ägo, Hanstavik, Södermcmlancl.
stein. Striderna blevo icke långvariga. Redan den 15 december begärde och erhöllo danskarna vapenvila, som utsträcktes
tills den slutliga freden natten mellan den 14 och 15 januari undertecknades i Kiel. Genom
denna avträdde konungen av Danmark till förmån för konungen av Sverige alla rättigheter
och anspråk på konungariket Norge - med undantag för biländerna: Grönland, Island och
Färöarna - , under det att Danmark såsom kompensation erhöll svenska Pommern och Riigen.
Den första akten i fråga om Norges erövring var utspelad.
Alla de hinder, som från olika håll rests mot företaget, hade av Karl Johan skickligt och
med fast beslutsamhet undanröjts och han stod nu efter freden i Kiel - av allt att döma vid målet för sina önskningar. Danmark hade formligen gått med på att avstå Norge, stormakterna hade biträtt freden och allt syntes sålunda vara i god ordning, då norrmännen
själva, som i denna för dem så livsviktiga fråga aldrig blivit åtsporda, med ens uppträdde på
skådeplatsen och ville ha ett ord med i laget. De vägrade helt enkelt att finna sig i den roll
av en vanlig bytesvara, som tillämnats dem. Därmed begynte den andra och sista akten i spelet
om Norge. Den blev emellertid av kort varaktighet.
Den danske ståthållaren i Norge, prins Christian Frederik, som samtidigt var Danmarks
tronföljare, nekade resolut att finna sig i Kielfredens dispositioner och etablerade av Norge en
41.
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Bilden till vänster: Alexander I - frdn 1801 Russ/ands tsar, 1807- 12 allierad med Nc1po/eon och frdn det sistnämnda dret .~jälen i koalitionen emot honom - till.rnmmcms med Frans I av Osterrike (i mitten) och Fredrik
l'ilhelm Il/ av Preussen (längst till vänster) under de tre furstarnas möte i Prag 1813. Utsnitt ur samtida gravyr.
- Bilden till höger Frederik \ '/ av Danmark, som besteg tronen 1808. Utsnitt ur oljemcllning av C. \\'. Eckersberg 1825. National/1istorisk Museum, Frederiksborg, Danmark.

självständig, suverän stat, i vilken han själv den 17 maj 1814 lät välja sig till konung. Stridshandsken var därmed kastad mot Karl Johan, och han var icke sen att upptaga den. De sista
dagarna i juli stod han beredd att angripa Norge både till lands och sjöss. Redan den 8 augusti
stodo svenskarna vid Glommen och en vecka senare blev Christian Frederik nödsakad att under teckna stilleståndsfördraget i Moss, varigenom han förband sig att nedlägga Norges krona och
lämna landet. Sedan ytterligare förhandlingar förts med det norska stortinget, blev Karl XIII
den 4 november 1814 vald till Norges konung. Norges förening med Sverige var ett fullbordat
faktum och Karl Johan hade lyckligt genomfört sin sista militära aktion.

• ..\ij, se Ryssen Kommer! • En brinnande vclrdkase i Finska skärgdrden - med ryska flottan vid horisonten. Tuschtecl.:ning cw K. A. Ehrensvärd. Nationalmuseum.
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huru de maktägande ständerna vid olika tillfällen visat intresse för flottans uppryckning
och planer tid efter annan härför uppgjorts, var sjöförsvarets tillstånd vid frihetstidens
slut ej tillfredsställande varken i fråga om fartyg och fartygsutrustning eller i fråga om per-

E

sonalen och dennas övning. En av de viktigaste orsakerna härtill var - förutom penningbristen - partistriderna, som ej medgåvo genomförandet av en på längre sikt uppgjord plan,
samt bristen på en ledande vilja. Sedan Gustav III blivit konung och genom statsvälvningen
1772 fått makten i sin hand, grep han sig energiskt an med försvarets uppryckning. Han stöddes därvid av skickliga rådgivare och medhjälpare. Några större fartygsbyggnader hade påbörjats i Karlskrona redan på 1760-lalet, men arbetet gick till en början trögt. Då nydaningsarbetet inom skärgårdsflottan kom till stånd och ledde till resultat tidigare än vid sjögående
flottan , behandlas här nedan skärgä rdsflottan först.

SKÄRGÅRDSFLOTTAN (ARMENS FLOTTA).

Svenska eskadern. Den fartygsmateriel, som armens flotta övertog efter sitt uppsättande
1756, bestod till största delen av galärer, vilka utgjort huvudbeståndsdelen i Stockholms galäreskader. Därjämte tillfördes denna även grundgående, starkt bestyckade pråmar (skottpråmar),
några bombkitsar, rekognosceringsfartyg (lätta fregatter och jakter), slupar m. m. Denna del
av armens flotta - svenska eskadern, vilken benämning dock tillkom först 1777 - blev fort farande förlagd till Stockholm. Galärerna uppgingo vid periodens början till ett 40-tal, alla
byggda 1749 eller tidigare. Många förslag hade uppgjorts till galärernas förbättrande, så även
inom 1764-68 års certdeputation. Ett sådant förslag kom till utförande vid en grundlig ombyggnad av den 1749 byggda galären Serafimsorden 1769- 72 på Skeppsholmsvarvet. Ett
mindre antal galärer funnos också i Karlskrona samt intill 1766 även i Göteborg. Några nya
galärer blevo dock ej byggda. Över huvud taget byggdes inga nya fartyg på Skeppsholmsvarvet, inbegripet Galärvarvet, under den närmaste tiden.
Finska eskadern eller sveaborgseskadern. Chefen för armens flotta, denna organisations tillskyndare, den varme försvarsvännen och politikern, dåvarande generalmajoren Augustin Ehrensvärd inriktade vid planerandel av försvaret mot Ryssland sina ansträngningar på ett försvar
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närmare ryska gränsen. Som mål uppsatte han därvid en med armen i finska skärgården samarbetande, lättrörlig flotta, stödd på Sveaborg.

Dessa ansträngningar ledde till skapandet av

armens flottas eskader därstädes, kallad / inska eskadern med förläggning till Sveaborg.
Under kriget 1757- 62 i Pommern, där man i de grunda farvattnen hade behov av skärgårdsflottans mera grundgående fartyg , visade sig galärerna ej fylla de krav man ställde på
dem. De voro med sin i förhållande till de stora be5ättningarna svaga bestyckning föga effektiva.

Mot hård vind kunde de ej komma fram vid rodd och ej heller kryssa. De kunde på

grund av bristande utrymme ej härbärgera besättningarna ombord och endast i ringa grad
medföra ammunition, proviant, vatten m . m .
Augustin Ehrensvärd, som utkommenderades såsom chef för galärflottan {1761 högste befälhavare över svenska armen i Pommern ), fick där tillfälle att närmare studera frågan om
lämpliga typer av skärgårdsfartyg. På kronovarvet i Stralsund, där det då byggdes mindre
fartyg, såsom bevärade slupar, barkasser o. d ., finner man honom våren 1760 med intresse följa
arbetena och diskutera skärgårdsfartygens konstruktionsproblem med varvets byggmästare. Hos
denne, som han fann »envis som en utkörd vagnshäst» , tycks Ehrensvärd emellertid fått
ringa stöd, då det gällde att få sina ideer omsatta i nya fartygstyper.
Ett par år tidigare, den 9 december 1757, hade Fredrik Henrik Chapman anställts såsom
underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan.

Den då 36-årige skeppsbyggaren togs snart nog i

anspråk för konstruktion av fartyg till skärgårdsflottan.

På framställning av Ehrensvärd be--

ordrades Chapman den 3 juni 1760 att avresa till Pommern för att • därstädes förrätta de
arbeten, som honom av generallöjtnanten och kommendören Augustin Ehrensvärd anförtrodda
varde .. . ,

Chapman kom till Stralsund redan i slutet av samma månad.

I Chapman fick Ehrensvärd den man han sökte.

Han skrev till sin närmaste man vid

sveaborgseskadern Henrik af Trolle: »Ifrån Stockholm har jag nu fått en genombeskedlig
skeppsbyggmästare, Chapman vid namn.
själv göra ritningen.

Han ska bygga min pråm, och jag låter honom

Jag tror den byggnaden ska gå fort . ..

Min byggmästare är ävenså

pickhågad på nytt som jag. Bli vi ihop och få lov, så lära vi stöpa om hela flottan.
har med sig en ritning på en chebeck...

Han

Chapman har gjort en ritning på ett annat slags

fartyg, som tycks ha god min . . . Vi tala om detta som vi tala om himmelrike. Vi kunna ej
resonera därom före vi komma dit, och ävenså med byggnaden. Gud låt oss snart få begynna ,.
Chebecken var en fartygstyp, som under 1700-talet på sina håll började uttränga galären
såsom stridsfartyg. Den hade högre fribord än galären och var överlägsen denna både med
avseende på sjövärdighet och bestyckning. Den uppträdde först i Medelhavsländerna och byggdes sedan i andra stater, bl. a. Ryssland , men infördes aldrig i Sverige, ehuru flera förslag till
sådana fartyg utarbetades. De äldsta ritningar av Chapmans hand över svenska krigsfartyg, som
bevarats, äro signerade i Stockholm våren 1760 och kunna vara de ritningar, som Ehrensvärd
omnämner i sitt brev till af Trolle. Den ena ritningen är daterad den 8 mars 1760 och fram ställer »ett örlogsfartyg, som skall svara emot de ryska chebecken. Den andra är daterad den

FAKSIMIL VID DENNA SIDA. Denna ritning av galären Serafimsorden är som synes utförd av byggmästaren
Johan Acrell (jfr sid. 55) själv före ombyggnaden 1769. Rodd av 220 man (med 5 man vid varje åra) drevs den
42 m. långa galären snabbt fram i smult vatten. Det elegant utrustade fartyget, med vi/kel Adolf Fredrik under
sin eriksgata i Finland 1752 gjorde överresan till Äbo , förde i juni 1777 Gustav 111 från Sveaborg till Petersburg
vid besöket hos Katarina Il. .foen under krigsåren cmvände sig Gustav 111 vid olika tillfällen nv den snnbba
galären, ombord å vilken han vid reträtten från Viborg den 3 juli 1790 var nära ntt falla i rysk fångenskap men
räddades över till jakten Kolding, som tillfälligtvis kom i närheten. - Sjöhistoriskn museet, Stockholm .
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En okänd kons/när ger pd denna akvarell frdn 1700-/alcls mil/ en bild av verksamheten pd s/ralsunc/svarvel; mycket möjlig/ är all de fartyg, som sid pd stapel d bilden, byggas för svenska kronans räkning. - Sira/sunds museum.

Denna av Chapman den 3 maj 1760 signerade ritning avser el/ grundgdende fartyg av den typ, som senare
benämndes udema, mad tio 12-pundiga kanoner uppställda i frdn sida till sida vridbara kursörlavelter i fartygets
medellinje. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

3 maj 1760 och gäller >ett fartyg eller pråm att gå på grunt vatten och där som ej är stor sjögång, kan segla och ros med 18 par åror, 2 man till åran >.
Den förra ritningen framställer ett tvådäckat, c:a 37 m. långt fartyg med en bestyckning av
förutom 32 nickhakar 1 par 18- och 11 par 8-pundiga kanoner, uppställda på undre eller
batteridäcket samt 3 par 4- och fyra 3-pundiga kanoner på övra eller manöverdäck. På
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detta däck sutto roddarna. Fartyget, som skulle föra en besättning av 300 man, seglade
eller roddes. Ritningen är försedd med en anteckning: »Efter samma ritning kan göras en
mindre, som kan vara över stäv ... » De för denna mindre angivna data överensstämma i
allt väsentligt med nedan beskrivna tumma Nordens. Ritningen av den 3 maj 1760 visar ett
cirka 27 meter långt, grundgående, endäckat fartyg, bestyckat med förutom nickhakar tio
12-pundiga kanoner, uppställda i fartygets medellinje i åt ömse sidor vridbara lavettage, en
intressant uppställning av de , svåra » pjäserna, som riktigt kommit till sin rätt först å våra
dagars örlogsfartyg. Denna ritning har otvivelaktigt legat till grund för här nedan beskrivna

mlema.
Fartygsbyygnaderna i Stralsuncl. Sommaren 1760 blev det livligt på varvet i Stralsund.
Redan den 6 september sjösattes etl fartyg, byggt efter en av Chapman signerad, primitivt utförd arbetsritning, daterad Stralsund den 1 juli 1760, som i allt väsentligt överensstämmer med
ovannämnda mera elegant utförda ritning av den 3 maj. På arbetsritningen kallas fartyget
landstigningspråm. Det förde förutom de ovannämnda tio 12-pundiga kanonerna två 3-pundiga.
Det roddes med 16 par åror och hade 126 mans besättning. På arbetsritningen är antecknat
bl. a.: , den 30 juli restes spanten, den 6 september lopp han av stapeln . . . Detta fartyg seglar rätt väl, vänder kvickt och segelstyvt• . Namnet udema fick fartyget efter den finska benämningen på Nylands län < Umlenmaan liiäni) i Finland, vilket namn, då nästa udema byggdes,
kom att beteckna fartygstypen . Det första kallades då Udema Gamla.
Förutom några slupar och barkasser byggdes samma år ännu ett fartyg avsett för finska
skärgårdsförsvaret, kallat pojmna, finska Pohjrmmmt (Östcrbotten) och, då namnet blev typbeteckning, Pojanw Gamla. Detta fartyg var mindre, c:a 20 m. långt, mycket grundgående,
med en bestyckning av en 6-pundig kanon och tio 3-pundiga nickhakar bordvarts.
På vintern påbörjade man byggandet av ett större c:a 35 m. långt fartyg, som kallades
Tumma ( = Aboland: den finska formen är Turunmaa). Arbetsritningen, som nära ansluter
sig till ovannämnda ritning av den 8 mars, är försedd med anteckning om att fartyget lopp
av stapeln den 10 juli 1761. Det var ett starkt bestyckat fartyg med förutom nickhakar 11
par 12-pundiga kanoner på undre samt tio 3-pundiga kanoner på övra däck. Fartyget, som,
då tumma blev typbeteckning, kallades Norden, hade 16 par åror och 170 mans besättning
och var liksom uclema men till skillnad från den tvåmastade pojama tremastat. Skärgårdsfartygen hade först latinsegel, men tacklades sedermera som skonerter eller fregatter. Förutom tumma Norden byggdes i Stralsund under 1761 och 1762 rekognosceringsfartygen Atis
och Camilla samt slupar och barkasser.
Fartygsbyggnaderna i Sveaborg. Efter freden med Preussen 1762 återvände Ehrensvärd till
Sveaborg, dit också Chapmans verksamhet förlades. Samtidigt förflyttades ovannämnda i Stralsund byggda fartyg till Sveaborg. De blevo jämte några i Pommern erövrade galioter de första
enheterna i den finska eskadern av armens flotta. På det nyanlagda varvet i Sveaborg byggdes under de närmaste åren ett flertal fartyg efter av Ehrensvärd uppgjord plan och enligt
Chapmans ritningar. Sålunda sjösattes därstädes under 1764 icke mindre än två pojama, Fröja
och Disa, en tumma, Tor, 1770 kallad Sällan Värre, proviantjakten Snappupp, rekognosrerings-

PLANSCH A MOTSTÄENDE SIDA. Denna sammanställning, visande de finska skärgårdsfartygens ursprungliga
tacklingar, är gjord efter några samtida •illuminerade • ritningar d Sjöhistorislw museet. Överst till vänster ses
en hemmema och till höger en pojama, nederst till vänster Udema Gamla (övriga tre voro tremastade) och till
höger turuma.
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Prdmen, som ingick certdeputationens förslag, var ell högst respektabelt fartyg, sdsom framgdr av ovanstdencle
av Chapman 1769 framlagclu ritning, med en länge/ över stäv uv 41 m ., 21 stycken 24-puncliga kanoner och 300
mans besällning. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

-..r

Turuma Loclbrok, som hiir ses på en clwpmanritning frdn början av 1770, hade en länge/ över sl<iv av 37,5 m.,
bredd pd spant 9,!~ m., djupgdende 3,~; m., 2 stycken 18-pundiga och 22 stycken 12-pundiga kanoner, 19 par dror;
cle senare, som voro 12 m. ldnga, hanterades av 4 man vardera. De ldnga, ldga turumafarlygen erhöllo erforderlig ldngskeppsstyrka medelst vägare mrllan bottenstockarna och däcksbalkarnu (se sektionerna d ritningen). - SjrjJ1istoriska museet, Stockholm.

barkassen Jehu och skonerten Gdpd samt ytterligare ett större, starkt bestyckat, tvådäckat fartyg Oden, som representerade en ny kraftig typ av skärgårdsfartyg, kallad hemmema efter
landskapet Tavastland (Hämeenmaa) . Oden, som var 33 ro. långt och bestyckat med 9 par
12-pundiga kanoner uppställda på batteridäcket, skilde sig från tumma-typen bl. a. däri, att
roddarna voro placerade på batteridäcket, varigenom manöverdäcket blev friare.
Omdömet om de ehrensvärdska skärgårdsfartygen var ej odelat gynnsamt. De fördelar man
vunnit med de större typerna, senare även kallade skärgårdsfregatter, hade erhållits på bekostnad av manöverförmåga och djupgående. Kritiken var särskilt från örlogsflottans män mycket
hård. Typfrågan diskuterades livligt i Sveaborg efter Ehrensvärds återkomst från Pommern.
Här mötte Chapman såsom häftig opponent första gången kommendörkapten Karl Tersmeden.
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Pd en oljemcilning (sent 1i00-tal) av okänd konstnär lämnas denna utsikt från Skeppsholmen mot Djurgdrdsvarvet, där man ser ett fartyg på stapel och ett annat ligga kölhalat vid brobänken. - Stockholms stadsmuseum .
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Mörsarelmrkass (längd 10,,, bredd 4,15, djupgdende 1,2 m ., 7 pllr dror) med en 40-pundig mörsare.
Till höger:
Spantrutc, och tvärsektion cw mörsarebarkass; i sektionen ser man den grova mörsaren i stuvningsläge. Modell ,
respektive detlllj ur ritning. Sjöhistoriskll museet, Stockholm.

Denne satte ej värde på Chapmans »nymodigheter». Om en konferens hos Augustin Ehrensvärd
på sommaren 1763 skriver Tersmeden i sina memoarer: •Chapman uppviste ritningarna till 3
sorter skärgårdsfartyg, men som jag ej kände hans styrka i kalkyler, gjorde jag mina inkast
emot skapnaderna i synnerhet av den ena och största sorten fartyg, som skulle föra 24 svåra
kanoner. De voro av en så besynnerlig tackling, att jag nog märkte, det Chapman ej var sjöman, då han imaginerat masternas vant inpå däcket, att ej vara kanonerna i vägen, med röst
och taljrep ».
Då Ehrensvärd efter hattarnas fall 1766 avgick såsom chef för armens flotta och denna
med namn av galärflottan ställdes under amiralitetet, upphörde tills vidare byggandet av de
ehrensvärdska skärgårdsfartygen. Typfrågan hänsköts till certdeputationen, som sedan 1764
arbetade i Karlskrona. Visserligen utdömde denna i sitt av Kungl. Maj:t 1768 godkända be-
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Vasaorclen gdr upp till slottstrappan (vicl franske presidenten Poincares besök i Stockholm den 25 juli 1914). De
förgyllda ornamenten stel vackert emot salsslupens vila och bld ytor - dekoren går helt i den gustavianska smakriktningens älsklingsfciryer bldtt, gult och vitt.

Till vänster: Backdäck d pojama Brunhilda, del största av de fura av denna typ, som byggdes (längd 29,,, /Jredd
IJ,o, djupgdende 1,s m.; 2 stycken 12-pundiga J,anon er förut, 2 stucken d:o akterut, 14 par drar, 115 man). Paja-

man var den minsta av ,le finska farlygstyperna. - Till höger: Galjon- och förskepp på turuma Lod/Jrok. Modeller d Sjöhistoriska museet, Stockholm.

tänkande skärgårdsfregatterna såsom otjänliga i finska skärgården, men då Ehrensvärd, sedan
hattarna vid 1769- 70 års riksdag åter kommit till makten, ånyo kunde göra sig gällande, övertygade han denna riksdags defensionsdeputation om sina skärgårdsfartygs företräden framför de
av certdeputationen förordade stridsfartygen (galärer i samverkan med skottpråmar) och genom42.

Sv. F. H. Il
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drev beslut om att de av honom föreslagna typerna skulle byggas för finska eskadern, varefter
fartygsbygget återupptogs.
Sedan Chapman 1764 blivit ledamot av certdeputationen i Karlskrona, lämnade han Sveaborg. Hans verksamhet blev under de närmast följande åren huvudsakligen förlagd till Stockholm. Bland resultaten av deputationens arbete föreligger ett antal företrädesvis av Chapman
utförda fartygsritningar, berörande såväl örlogs- som skärgårdsflottan. Chapman arbetade vid
denna tid på sitt stora berömda planschverk »Architectura navalis mercatoria , , som utgavs år
1768. Han hade 1765- 66 haft 1 ½ års tjänstledighet och begärde 1768 avsked från tjänsten.
Hans avskedsansökan beviljades väl ej, men han befriades från avsedd kommendering till Karlskrona - för att där bygga det av honom konstruerade 64-kanonskeppet Fredrik Adolf - och
fick disponera sin tid med bibehållen lön mot skyldighet att leverera ritningar till flottans nybyggnader. Chapman ingick samtidigt såsom konstruktör och medintressent i ett bolag, som
övertagit del Kiermanska, tidigare Lodsachska varvet på Djurgården. Varhelst Chapman befann sig, sattes arbetskrafterna i rörelse. Liksom nybyggnaden av skärgårdsflottans fartyg
koncentrerades till Slralsund under åren 1760-62 och till Sveaborg 1763- 64, så blev det
nu Djurgårdsvarvet, som kom alt under de närmaste åren - på entreprenad - bygga de
flesta av skärgårdsflottans fartyg. Verksamheten på Djurgårdsvarvet nådde sin höjdpunkt vid
1770-talets mitt, varefter den avtog. Dels var väl då skärgårdsflottans fartygsbehov jämförelsevis väl tillgodosett, dels logos anslagen i allt högre grad i anspråk för den seglande flottans
fartygsbyggnader.
Fartygsbyggnaclerna på Djurgårclsvamet i Stocklwlm. På Djurgårdsvarvet byggdes efter
Chapmans ritningar före krigsutbrottet 1788 förutom ostindiefarare och andra handelsfartyg
samt barkasser och båtar följande fartyg, nämligen turuma LodbroJ.: (1771 ), större och kraftigare bestyckad än de äldre av samma typ, udema Torborg (1772), udema Jngeborg {1776)
och pojama Brynhilda (1776) samt 2 kanonbarkasser (1776) . Kanonbarkassen var ett skonerttacklat c:a 14 m. långt fartyg med 8 par åror, bestyckat med en 12-pundig kanon och 8 par
nickhakar. Vidare byggdes 3 mörsarebarkasser (1776}, av ny, lätthanterlig typ, c:a 10 m. långa,
bestyckade med en 40-pundig mörsare, avisjakten Lovisa (1774), 1 rekognosceringsslup, 2 vattenskutor, 24 kanonslupar och 3 kanonjollar. För konungens räkning byggdes där, likaledes
efter Chapmans ritningar, salsslupen Vasaorden (1775) och skonerten Amphion (1778).
Vasaorden brukades av Gustav III vid högtidliga tillfällen i Stockholm eller Drottningholm
och användes sedan alltjämt vid högtidliga tillfällen av landets monark eller främmande furstar och statsöverhuvuden vid officiella besök i huvudstaden, tills den 1921 förstördes genom
vådeld på Galärvarvet. Amphion betecknades ursprungligen på en av konungen 1777 godkänd
ritning såsom »ett turumafartyg för Hans Kungl. Maj:t att bruka på Målaren ». Fartyget, som
var avsett för Gustav 111 :s lust- och skärgårdsresor, hade en längd i vattenlinjen av 33 och en
bredd av 6,1 m. Det förde några nickhakar som salutpjäser.
Redan första gången konungen använde sig av Amphion - för en resa från Karlskrona till
Stockholm i juli 1778 - lade det långa och smala fartyget i dagen mindre goda seglingsegenskaper. Även vid andra tillfällen, såsom omedelbart efter krigsutbrottet, då Gustav III i
PLANSCH .i MOTSTÄENDE SIDA . \'id Amphions upphuggning
gjort tjänst som logementsfarlyg) tillvaratogs bl. a. akterspegeln
inredning, skulpterade /is/verk m. m. Detta har möjliggjort en
skeppet med den kungliga kajutan . Vilken 1.-onstnär som skurit
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1885 (länge hade då den kungliga skonerten
och det kupolbyggda skylightet samt diverse
rekonstruktion i Sjöhistoriska museet av akterornamenten är tyvärr inte känt .

Kungliga skonerten Amphions akterspegel.

Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Kanonslupar och kanonjollar. Efter fältmarskalken Augustin Ehrensvärds död 1772 blev
översten Henrik af Trolle chef för armens flotta. Vid sitt samarbete med dessa och andra
skärgårdsflottans män hade Chapman blivit väl förtrogen med dennas taktiska uppgifter. I sina
självbiografiska anteckningar berättar Chapman, att han skrev en avhandling om sättet att föra
krig i finska skärgården: » Under mina sjöresor från Sveaborg till Stockholm hade jag alltid
varit uppe på holmarna och sett mig väl omkring i skärgården, vilket gav mig anledning att
författa ovannämnda avhandling jämte beskrivning på fartyg, som borde nyttjas vid ett sådant
krig ». Den avhandling, som af Chapman (adlad 1772) härmed åsyftar, överlämnade han i
november 1775 till af Trolle. Denna avhandling är enligt den grundlige utforskaren av skärgårdsflottans historia, Oscar Nikula, det första dokument, som omnämner kanonsluparna. »Som
jag har något att projektera, beder jag det välborne herr - - - vill hava litet tålamod och
höra mina enfaldiga, dock välmente raisonementer förut •, skrev af Chapman. Han framlade
sina synpunkter på skärgårdskrigets taktiska problem, och hur han ansåg dem böra lösas,
bl. a. genom ett offensivt uppträdande av fartygsenheterna. Såsom lämpliga sådana föreslog
han starkt bestyckade, lättrörliga slupar, kanonslupar, av två olika typer.
De ungefärliga huvuddimensionerna voro, för den större: längd 19 m., bredd 4,1 m. och
djupgående 0,75 m.; för den mindre: 18 m., 3,o m. och O,os m. resp. Den förra var bestyckad
med en i kursörlavett akterut placerad 18-pundig kanon, som under segling kunde nedhalas i
kursören, den senare med en 12-pundig kanon, som efter behag kunde placeras i kursörlavett
för- eller akterut eller för landstigning i en ombord förvarad fältlavett. Båda förde dessutom
fyra 2-pundiga nickhakar. Besättningen utgjordes av 55 resp. 37 man. Den förra roddes med
10 par åror och 2 man vid åran, den senare med 12 par och 1 man vid åran. Tacklingen
bestod av två nedfällbara master och sprisegel. »Jag skulle ha håg », skrev af Chapman vidare,
•att här bygga sådana slupar, åtminstone en av vardera sorten, om I dem approberar, och jag
får ... order därtill. De kunde byggas i vinter tillika med var sin lavett, emedan timmermännen mitt i vintern icke hava mycket att göra •.
Förslag om byggandet av 4 slupar med 18-pundig och 8 med 12-pundig kanon enligt av
af Chapman den 20 januari 1776 signerade ritningar framlades. Ritningarna godkändes av
konungen redan den 23 i samma månad, och bygget igångsattes omedelbart. På sommaren anordnades uppvisning av de nya fartygen inför konung Gustav. Härom skri.ver af Chapman i
sina anteckningar: »Sedan dessa kanonslupar voro byggda, armerade jag en av dem, for upp
med den åt Vårtan, där konungen själv kom ombord på slupen, varefter jag med slupen rodde
och sköt, for till land, lade ut landgångar, gjorde landstigning med kanonen, avancerade och
sköt hela tiden, därpå retirerade och sköt, tills kanonen stod på sitt ställe i slupen, och slutades allt därmed, att konungen utnämnde mig till överstelöjtnant».
Kanonsluparnas ändamålsenlighet prövades på hösten i finska skärgården, varefter dessa
fartyg kommo att byggas i allt större omfattning. Bestyckningen ökades efter hand, några
fingo en 18-pundig kanon akter och en 12-pundig för, andra en 18-pundig kanon i vardera
PL.INSCH A MOTSTÄENDE SIDA. I Amphions kajuta har en gång Sveriges öde vilat. Här vctr del nämligen
som Gustav III under det allvarstyngda dret 1790 ledde sdväl kriget som Sveriges politik - och här var det
som han fattade och i ett ödestungt ögonblick 1790 meddelade sitt beslut att gå till anfall mot ryska flottan,
ett beslut som resulterade i •den svenska flottans största, ärofullaste och till sina verkningar mest avgörande
seger• . Den lilla salen, som alltigenom är inredd i den gustavianska tidens förnåma smak med grdtt, guld och
karmosin som dominerande färger och i vilken ljuset släppes in genom fönstren dels i akterspegeln, dels i fartygssidorna (gallerierna) och dels i kupolen, kallades en gdng under kriget av Gustav III själv för den vackraste salongen i Finland.
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lnteriör au kajutan i kungliga skonerten Amphion. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Hctnm cma Styrbjörn gör uerkligen skäl för namncl skärgdrdsf regall. -

Sam tid a modell. Sj öhistoriska museet.

Denna au Gustav II/ i januari 177() approberade ritning är den, efter uilken de förs la kanonsluparna med 18pundig kanon byggde.~. / likhet med galärerna uoro kanonsluparna försedda med utskjulande tullbortl, uppburna au Iräknän, uarigenom de Idnga drornas stödjepunkter kommo närmare en halv meter utanför fartygs sidan. - Sjöllistoriska museet, Stockholm.
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stäven. Framför de äldre stridsfartygen inom skärgårdsflottan hade kanonsluparna följande
företräden: stark bestyckning i förhållande till besättningsstyrkan, liten målyta och ringa djupgående. De voro lättmanövrerade och kunde därför skötas av obefaret folk samt enkla i taktiken. De hade emellertid liksom galärerna olägenheten, att besättningen ej kunde härbärgeras
ombord. Den övernattade helst i tält i land.
Enligt en av Trolle 1776 utarbetad plan över den slutliga sammansättningen av armens
flotta borde denna formeras divisionsvis och varje division bestå av 2 turuma, 1 udema, 1
pojama, 9 st. 12- il IS -pundiga kanonslupar, 1 st. 40 -pundig m örsarbarkass. 4 st. 12-pundiga
kanonbarkasser, 4 st. 3-pundiga slupar, 1 rekognosceringsslup. 1 avisjakt och 1 vattenskuta.
När under kriget fartygsbeståndet ej kunde tillgodoses genom nybyggnader, förbyggdes finnskutor och roslagsskutor för olika ändamål, såväl till strids- som transport- och sjukfartyg.
Erfarenheten under kriget ledde till dels en kraftig ökning av antalet kanonslupar, bestyckade med icke mindre än 24-pundiga kanoner, och dels byggandel i stort antal av ett ännu
mindre stridsfartyg än kanonslupen, nämligen kanonjollen. Vid krigsutbrottet 1788 funnos c:a
30 kanonslupar. För rustningen våren 1790 räknades med 127. De då nybyggda voro 20,2
m. långa, 4,38 m . breda, av 1,25 m . djupgående och bestyckade med två 24-pundiga kanoner.
De roddes med 15 par åror. Besättningen utgjordes av 62 eller 63 man.
Kanonjollen var bestyckad med en 18- eIler 24-pundig kanon i ett med
och starkt sammanbyggt lavettage. Vid skottlossning rekylerade härigenom
vet var akter utbyggt i en upptill avrundad stjärt, som gav det tillräcklig
med hänsyn till kanonens placering. Kanonjollarna varierade i storlek. De
12,5 m. långa, lågo c:a 3/ 4 m. djupt och roddes med 5 par åror.

skrovet akterut fast
hela fartyget. Skrobärighet och styrka
mindre voro endast

Roddarna sutto på däck i

luckor. Riggen liknade kanonsluparnas. Besättningen utgjordes av 24 man. I ännu högre grad
än kanonsluparna kunde kanonjollarna byggas på kort tid. Särskilt till 1790 års rustningar var
bygget av dessa fartyg, som utfördes på entreprenad på skilda platser i landet, livligt. För
rustningen våren 1790 räknades med 87.

Fartygsbeståndet efter 1790. Efter fredsslutet 1790 inskränktes fartygsbygget. Planer och
förslag tiIl flottans å teru ppbyggnad utarbetades, men medel blevo ej anslagna för realiserandet
av dessa planer. Vid krigsutbrottet 1808 funnos emellertid 1.~5 kanonslupar, av vilka 23 i Stockholm, 25 i Sveaborg. 12 i Göteborg, 38 i Äbo, 12 i Malmö, 17 i Landskrona och 8 i Laivanlinna
(Varkaus) . Av dessa var en däckad, övriga öppna. Först vid periodens slut byggdes flera kanonslupar av den däckade typen. Strax efter krigsutbrottet ändrades riggen från sprisegel till loggertsegel. Vid samma tillfälle furmos inalles 83 kanonjollar. av vilka 51 i Sveaborg, 8 i Aba, 12
i Göteborg, 4 i Laivanlinna och 8 i Kristina. De flesta av dessa voro byggda i Sveaborg, övriga
i Stralsund, Abo,' Norrköping, Kalmar m. fl. platser. Under kriget gingo de finska skärgårdsstyrkornas fartyg förlorade. Genom nybyggnad ökades däremot de svenska.

Fartygens byggnad och utsmyckning.

Vid skärgårdsfartygens byggnad började man på

Chapmans initiativ att i allt större utsträckning använda furu i stället för det dyrare och svåråtkomligare ekvirket. Likaså infördes granrötter till däcksknän. när krumvirke av ek var svårt
FAKSIMIL VID DENNA. SIDA . Under åren 1790-1808 utarbetades i Karlskrona ett stort antal ritningar även
för skärgårdsflottans behov av divisions- och bataljonschefsfartyg, batteri- och hästtransportfartyg, proviant- och
kokslupar. vattenskutor, sjuktransportfartyg etc. Ett mycket vackert exempel utgöres av de här avbildade, synnerligen upplysande och instruktiva ritningarna, signerade av af Chapman 1799, till ett batteritransportfartyg. Sjöhistoriska museet, Stocklioltn,
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Kanonjoll, enligt en samtida modell

SjöllistorisIw museet, Stockholm. Roddarna sutto i luckor i däck.
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Denna serie ritningar till galjonsfigurer pd de 4 turuma, som byggdes i Karlskrona 1774, är signerad I Januari
1771 av af Chapman. (Turuma Ragvalds galjon skymtar även till vänster pd bilden d sid. 506.) - Privat ägo.

att anskaffa. De grundgående, låga och tämligen långa fartygen ställde stora krav på konstruktören i fråga om styrkan i fartygsdelarnas förbindning med varandra. Detta gällde även underlaget till kanonerna, vilka i förhållande till de små fartygen voro av grov kaliber.
På utsmyckningen av de mindre skärgårdsfartygen nedlades i regel ej större kostnad eller
arbete. De större turumafartygen pryddes dock med galjonsbild och med sniderier på akter-
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spegeln. En utmärkt föreställning om dessa fartyg, även med avseende på utsmyckningen, ger
oss modellen av turuma Lodbrok på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Av Chapman li71
signerade ritningar på galjonsbilderna till de fyra turuma, Björn Jårtisidu, Sigurd Ormöga, Ivar
Benlös och Ruqoald, som byggdes i Karlskrona 1774, finnas bevarade. Enligt dessa skulle först-

nämnda tre ha respeklive vikings bild, medan Ragvald fick en drake i galjonen. Till de sex
turuma Birger Jarl, Erik Seqersåll, Ivar Vitsårk, Tor, Frej och Yngve, som voro under byggnad
i Sveaborg 1788, hade galjonsornament likaledes djurbilder - blivit beställda. Vaxmodeller
till dessa utfördes av bildhuggaren Johan Toblas Sergel. Akterspeglarna skulle icke prydas
med bildhuggararbeten, l uta n endast med listverk såsom både simplare och vackrare; börandes
uti häckbrädet utsättas fartygets namn med förgyllda bokstäver ... »
Särskilt vinnlade man sig om utsirningen av de fartyg, som voro avsedda för konungens
bruk. AmplJion förde i förstäven den grekiska halvgudens förgyllda bild, nu utställd i Sjöhistoriska museet. I akterspegelns förgyllda ornamentering ingår en krönt sköld med Gustavs
namnchiffer, flankerad av sköldar med de tre kronorna och i fältet över kajutfönstren ett sol omstrålat ansikte. Förgyllningen förhöjes av den blåa bottenfärgen. Rik och elegant var likaledes Vasaordens ornamentering. Den kungliga salsslup. som byggdes i stället för den vid elds "ådan 1921 förlorade , är en kopia av den ursprungliga.
Bestyckning. I skärgårdsflottans bestyckning ingingo kanoner av olika pundigtal. Vanligast

förekommande voro 12-, 18- och 24-pundiga kanoner. En tendens till ökning av kanonernas
kaliber under hela perioden är märkbar, särskilt under 1788-90 års krig. De krav, som då
framställdes på grövre bestyckning, blevo tillgodosedda bl. a. genom att de kanonslupar och
kanonjollar, som i stort antal byggdes 1789 och 1790, bestyckades med 24-pundiga kanoner.
De tre hemrnemafartygen - Styrbjörn, Hjalmar och Starkodder - , som blevo färdiga 1790,
försågos med tjugofyra 36-pundiga kanoner. För närstrid användes små lätta pjäser, nickhakar, 2- eller 3-pundiga. Av de 3,057 kanoner och nickhakar, med vilka skärgårdsflottans fartyg bestyckades 1790 , voro 76 st. 36 -pundiga, 255 st. 24-, 139 st. 18-, 338 st. 12-, 44 st. 6- och
12 st. 4-pundiga kanoner samt 1,221 st. 3-pundiga och 962 st. 2-pundiga nickhakar. Efter
nämnda krig utbyttes på svenska eskaderns fartyg samtliga 18-pundiga kanoner och 2-pundiga
nickhakar mot 24-, resp. 3-pundiga pjäser. Även galärernas bestyckning förstärktes medelst två
24-pundiga kanoner (föröver).
Kanonerna tillverkades av gjutjärn. Järnkanonerna hade framför de tidigare använda metallkanonerna fördelarna av lägre tillverkningskostnad, mindre vikt och större slitstyrka. Åtskilliga åtgärder vidtogos för artillerimaterielens förbättring. Bland annat lät Ehrensvärd för
de i Pommern byggda skärgårdsfartygen tillverka 12-pundiga kanoner av lätt typ.
Vid skärgårdsflottan användes övervägande s. k. kursörlavetter. En sådan lavett bestod av
en släde, i vilken kanonen lagrade. Släden vilade i kursören, som bestod av två till varandra
fästade balkar, vilka i riktning mot kanonens mynning sluttade nedåt. Då vid skottlossning
kanonen på sin släde rekylerade, sköts släden bakåt, varvid rekylkraften motverkades av friktionen mellan släden och den stigande kursören. I främre ändan var kursören vridbar kring

PLANSCH A MOTST.4.ENDE SIDA. Kunqliqa skonerten Amphion fick sitt namn (IV den grekiska mytologiens
heros med della namn, son till Zeus och Anliopej lians a/tribut uar den lyra, med vars toner lian fick stenarna
i T'ebes staclsmursbygge al/ själua foga sig samman. Fartygels galjonsbild utgöres också au en lyrspelande, [ årYl/Ud Am phionsjiqur, utförd au en okänd konstnär.
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Kw1yfiy" .~konerlen Amphions yafjonsl>i lcf.

Sjuhi.~toriskfl

11wsl'('f, StocJ..:lwlm.

Ur konstruktionsritningen till 70-kanonskeppen Adolf Fredrik och Gustav fil dterges hår (til/ vånster) akterspegeln och spanfrutan. Av 70-kanonskeppet Sofia l\fagdalena suknas i vdra arkiv motsvarande ritning. Spantrutan
til/ hager, forsedd med av Clwpman pdtecknade uppgifter, gåller emellertid delta skepp. - Sjåhistoriskc1 museet,
Stockholm.

sett. På konungens order forriittades på hosten detta år en generalinspektion av flottan i Karlskrona. I samband med denna framlades en av numera oversten af Chapman utarbetad konstruktionsritning till ett nytt 60-kanonskepp, Vasa, som skulle byggas snarast mojligt. I den
nya konstruktionen hade Chapman tagit hiinsyn till erfarenheterna från Fredrik Adolfs provsegling. Det beslots, att intet nytt skepp skulle siittas på stapel, forriin Vasa blivit provseglat.
Med arbetet på Hedvig Elisabet Charlotta fick tilis vidare anstå.
I sina fartygskonstruktioner efterstrå.vade af Chapman skepp med god segelstyvhet, som
forde sina kanoner så hogt over vattnet, att de i styv miirssegelskultje kunde nyttja undre
batteriets kanoner. Då den tidens skepp i regel ej kunde hålla det undre batteriets portar
oppna vid hårt vader och sålunda ej anviinda detta batteris kanoner, riiknades med siirskild
overliigsenhet hos de nya svenska skeppen vid sådana tillfiillen. Skeppen skulle vidare segla
viil och snabbt, vara liitta i manover, makliga i sina rorelser och ej hava storre djupgående, an
att Drogden i Sundet kunde passeras. Skeppec Fredrik Adolf hade huvuddimensionerna: Iångd
over stav 50,10 m., bredd på (utsidor) spant 13,s1 m., djupgående · 6,24 m. Vid delta lage låg
understa lagets kanonportar (underkanten) l ,1s m. over vattnet. Deplacementet efter ytterkant
på bordlaggning var 2,200 ton. Då af Chapman ej ansåg skeppet Fredrik Adolf styvt nog, konstruerade han ett nylt skepp, ovannåmnda Hedvig Elisabet Charlotta, som hade samma långd,
men var 0,s m. bredare. Med i ovrigt bibehållna linjer fick det något storre deplacement an
Fredrik Adolf. Ej nojd med de fordelar, man kunde vanta sig av Hedvig Elisabet Charlotta, uppgjorde han ritningar till ett nytt, som forde sina kanoner hogre over vattnet, som yar mindre
djupgående och annu segelstyvare. For att vid det mindre djupgåendet minska benagenhet
till avdrift vid kryssning gjordes fartygets overbyggnad lagre. Långden minskades något. Fartyget - det ovannamnda Vasa - hade foljande dimensioner: långd over stav 48,41 m., bredd
på utsidor spant 13,s0 m., djupgående 5,10 m., kanonportar over vattnet 2,15 m., deplacement
på bordliiggning 1,995 ton.
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Vasa blev fårdigt redan sommaren 1778. Tillfalle att jamfora de nya skeppen med varan-

<lra erbjod sig foljande vår i samband med utsandandet av en eskader till skydd for svensk
handel och sjofart mot overgrepp och kaperier från de krigforande staternas sida i det då
pågående stora kriget, vilket ledde till de nordamerikanska koloniernas skiljande från det
engelska moderlandet.
Provseglingskommissionen 1779. Den 4 juni 1779 avseglade från Karlskrona under stor-

amiralen herlig Karls befal den forsta neutralitetseskadern. Den bestod av 6 skepp - 70-kanonskeppen Sofia Magdalena och Adolf Fredrik samt 60-kanonskeppen Vasa, Fredrik Adolf, Sofia
Albertina och Hertig Ferdinand - och 6 fregatter - Uppland, Svarta Orn, Prins Gustav, Jaramas, Trolle och Sprengtporten - samt jakten Triton. Eskaderchefen var embarkerad på
Sofia Magdalena. Han skulle genom kryssningar i Nordsjon underratta sig om vad i sjon forefoll, sarskilt i avseende på svenska handelns sakerhet. Darjamte var expeditionens andamål
att bereda befal och »gemenskap » ovning i sjomanskap och »krigsmetiern», att prova ett nytt
sjoreglemente och ett forslag till exercisreglemente for kanoner i av af Chapman konstruerade
kursorlavetter samt ett nytt signalbrev. Slutligen skulle de nya linjeskeppens egenskaper noga
utronas. For delta andamål medfoljde en sarskild kommission. Denna, som embarkerade på
Vasa, bestod av konteramiralen Grubbe, oversten af Chapman och fartygschefen.
Utgången av provseglingen emotsågs med storsta intresse. Fortroendet for af Chapman, som
hittills huvudsakligen varit sysselsatt vid skargårdsflottan, var annu ringa bland orlogsflottans
man. Dessa sloto upp kring den gamle overskeppsbyggmastaren Gilbert Sheldon och ansågo
hans senaste fartyg Sofia Magdalena vara den basta seglaren i flottan. De vidhollo det gamla
och misstrodde och klandrade det nya i af Chapmans konstruktioner. Den som ej minst misstankliggjorde dessa var varvsamiralen Tersmeden.
Redan under de forsta dagarnas segling visade sig Adolf Fredrik och Fredrik Adolf vara
troga seglare i jamforelse med Sofia 11/agdalena . .Vid undersokning konstaterades emellertid,
dels att af Chapmans fartyg, som sedan lange ej varit dockade, voro bevaxta med musslor
och sålunda mycket orena i bolten, medan Sheldons skepp Sofia 11/agdalena var nymålat, dels
att man !astat ned de båda forstnamnda skeppen med betydligl mera ballast an konstruktoren beraknat, på grund av att de vid forberedande provseglingar ansetts for veka. De voro
dessutom illa tacklade. Efter kryssningar i Nordsjon och efter detachering av eskaderns fregatter i olika etapper for konvojering av handelsfartyg återkom eskadern till Karlskrona i
mitten av september. Den sarskilda kommissionen hade liimnat eskadern redan i medio av
juli, efter att ha undertecknat rapporten om skeppet Vasas provsegling. Ehuru denna var
ganska gynnsam, framfordes både av overbefålhavaren hertig Karl och konteramiral Grubbe
den åsikten, att de av af Chapman konstruerade skeppen voro underlagsna sheldonskeppen.
Enligt rykten, som utgingo från Karlskrona och efter hand togo allt fastare form, skulle Vasa
vara ett misslyckat fartyg och den av af Chapman framforda fartygstypen oduglig och rent
FAKSIMIL A l\lOTSTAENDE SJDA. Fregallen Venus, som inforlivades med ryska flollan, gjorde genom sin
snabbiiet oc/1 styrka sina nya lierrar stor« tjcinster. I mars 1790 skrev en i rysk fångenskap råkad svensk sjooflicer, Rosenstein, Iiem: • Jag liar talt med den engelske officeraren, som kommenderade Venus. Han sciger sig
aldrig Iiava satt fot pd ett mera fullkomligt fartyg • . Den licir faksimilerade ritningen till fregatten, en av den
chapmanska skeppsbyggnadsteknikens frcimsta skapelser, år dagtecknad i Stockholm den 24 juni 1789 (c:a en
mdnad efter det fregatten gick forlorad i Kristianiafjorden) av Vilhelm Chapman (bror till Fr. H. af Chapman);
om de vtigar, den vtirdefulla ritningen foljt, innan den Iiamnade i danska Rigsarkivet i Kopenhamn, som nu tiger
den, ar tyvtirr ingenting kant.
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llfodellen av 60-kanonskeppet Vasa, som ej iir bordlagd, ger en instruktiv /oresliillning om skeppets /orlimring.
Den prydes av en viil skuren galjonsbild med samma motiv som pd ritningen, tre smd barn kring vasakiirven.
Sjohistoriska museet, Stockholm.

av våd.lig. Den forste som till konungen framforde klandret av de Chapmanska konstruktionerna var konteramiral Grubbe vid en audiens i slutet av juli efter avslutat uppdrag såsom
ledamot av provseglingskommissionen. Senare på sommaren fick presidenten i amiralitetskollegiet, amiral Kristofer Falkengreen, tillfiille att till konungen framfora sitt ogillande av af
Chapmans forslag och konstruktioner. Åven varvsamiralen Tersmeden uppvaktade konungen i
samma arende. Orlogsflottans man med Falkengreen i spetsen voro eniga i forkastelsedomen
over de chapmanska forslagen, och for reformvannerna, som framfort dessa, såg det morkt ut.
Till konrstruktoren kommo några anmarkningar ej fram officiellt. af Chapman, som var
ovcrtygad om sina åsikters riktighet, var emellertid ej den som gav tappt. Efter ett sammantrii.ffande i slutet av september med generalmajor af Trolle, som från Sveaborg rest over till
Stockholm och informerades i fn1gan , satte af Chapman upp en promemoria, som av Trolle
overlamnades till konungen. I denna framlades de strategiska skal, som legat till grund for
stravandet att få fram grundgående, lii.tthanterliga skepp med Iiten overbyggnad men hogt batteri och stor segelstyvh et, och bemottes de anmarkningar, som skulle hava blivit gjorda mot af
Chapmans skepp. Konungen tog med intresse del av promemorian och var >snart overtygad
om Chapmans kunskaper och nit >.

1780 års certkommission. For att komma till ett avgorande tillsatte konungen i april 1780
en ny kommission, som skulle undersoka orlogsflottans nyare skepp och foreslå de certer, av
vilka flottan for framtiden skulle bestå. Certkommissionen, som utgjordes av hertig Karl, ordforande, riksrå den Ulrik Scheffer, Kristofer Falkengreen och Karl Sparre, amiralerna Johan
Nordenankar och Jakob Cederstrom samt af Trolle och af Chapman, sammantriidde i Stockholm
och arbetade under april och maj månader.
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Den plan til/ utb!}ggnaden cw vdr flolta, som inom 1780 drs certkommission framlades av af Trolle, var ett i
sanning gigantisk/ projekt. \lad det betydde, i silfror 111/ryckt, all realisera den dyrbarcr planen, framgdr med
stor lydlighet uv den •Ulriikning pd hela kostnade11, at bygga 15 linieskepp och 16 fregatter, jiimte den ofrigc1
flotIans 11nderl1dllande under tid som nybyggnaden påstår• , vilken af Chapman gjort upp och inliimnade den
3 juni. - Sjol1istoriska museet, Stockholm.

Forutom iakttagelser och resultat från provseglingarna hade till kommissionens granskning
framlagts av såvål Sheldon som af Chapman utarbetade forslag till forbiittringar å de provseglade fartygen samt ritningar till nya skepp av forbåttrad Sofia Magdalena-, respektive Vasatyp. Från orlogsflottans man framfordes allvarliga anmårkningar mot Vasa. Men snart fick
man annal att diskutera an fartygsdetaljer. Vid ett av de forsta sammantriidena framlade af
Trolle en omfattande och djiirv plan lill byggandet av en stark orlogsflotta, vilken med hånsyn till landets lage och långa kust borde vara rikets tryggaste forsvarsanstalt. Huvudstyrkan
borde, anforde af Trolle, sammansåttas av fartyg av sinsemellan liknande egenskaper och utgoras av en rorlig linjeskeppseskader av grundgående, val bestyckade 60-kanonskepp av en
enda cert samt en stark fregatteskader. Skeppscerten borde ha de ovan av Chapman fixerade
egenskaperna i fråga om segelstyvhet, batteriets hojd over vattnet o. s. v. Flottan skulle vidare
uppbringas till en sådan styrka, att den bleve starkare an vardera den ryska och danska flottan
och borde diirfor bestå av 21 st. 60-kanonskepp, 15 svåra och 6 liitta fregatter samt diverse
mindre fartyg. Denna flotta skulle vara fardig efter sju år. Forslaget åtfoljdes av en av Chapman gjord kostnadsberakning, som forutsatte ett årligt anslag av 18 tunnor guld (300,000 rdr
sp.). Efter sju {1r skulle då riket utover de nybyggda och redan beslutade fartygen aga 15 nya
linjeskepp och 16 nya fregatter. Om vi utgå från ovanstående, yttrade af Trolle, borde vi låta
•den yppersta skeppskonstruktor, som någonsin kan erhållas , - af Chapman - uppgora ritningarna till dessa fartyg. Skeppen skulle byggas efter den av af Chapman gjorda ritningen på
forbattrad Vasa-typ. »Allt detta , , slutade af Trolle, •bor sedan utan ringaste avdrag till pricka
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Inredningen av ett linjeskepp
z

svenslw jlottan på Gustav III:s tid.

De •Ritningar pd inredningen till linjeskepp•, som - jamte foton
av en riggad och en genomskuren modell av ett linjeskepp frdn
samma tid - i stark forminskning l1ar dtergivits, torde vara att
anse sdsom generella inredningsritningar men narmast avse Hedvig Elisabet Charlotta (av Kronprins [Prins] Gustav Adolf-certen), som byggdes 1781.
Av de tre ritningarna, som signerats av F. H. af Chapman i
Stockholm den 18 september 1776 och approberades av Gustav
III i Karlskrona en vecka senare, visar •N:r 1 en Profil, N:r 2
Planritning af Lastlaven, N:r 9 Planritning af Back, Skantz och
gdngbord med mera•.
•Fårenamde Ritningar kunna foljas, i det narmaste sd mycket
som Portar, Relingar, Spehl och Luckor pd de redan approberade Ritningar kunna det tilldta; dock at Tdgrummet kommer
forut neder i rummet, och Quastlaven emellan Stormasten och
fårluckan.•
Sjohistoriska museet, Stockholm.

Gångbord ( bordva-rts)

Skansdack
-27,

BackdMck
28

--

-- -- - ---

OVre batteridack

-,,-

MODELL AV 60-KANONSKEPP AV KRONPRINS (PRINS) GUSTAV ADOLF-CERTEN,
visande skeppet i genomskarning, skala 1: 16 (bilden ovan).
Beteckningarna ange: 1 rum for proviant, 2 krutdurkar, 3 kullårar, 4 vattenliggare (over vilka de grova
ankartågen till bogankarna stuvades upp till lastdiicket), 5 skepparens och timmermannens uppbordsrum, 6 hytter, 7 stuvningsplats for tågen till ovriga ankaren, 8 rum for blesserade (kviistlaven), 9 segell<oj, 10 arkliet (ursprungligen rum for forvaring av handvapen m. m.) = aktra delen av nedre batteridåck, 11 gångspel for ankarets liittning, 12 forhalningsspel, 13 stora kajutan (kampanjesalen), 14 kabyssen, 15 •hytta• for ansvarsstyrman, orderrum m. m., 16 nedgångskapp, 17 klockstapel (for skeppsklockan ), 18 betingar (for belåggning av kablar, tågvirke), 19 nedgångskapp, 20 skågg och galjon, 21 forståv,
22 ko!, 23 akterstuv, 24 roder, 25 spegeltimmer, 26 mesanmast, 27 stormast, 28 fockmast, 29 bogsprot.

RIGGAD MODELL AV 60-KANONSKEPP AV KRONPRINS GUSTAV ADOLF-CERTEN,
utford i skala 1: 16 (bilden till hoger).
Beteckningarna ange: Rundhult: Fockmasten (a), bestående av undermast med fockrå (b), forstång med
fiirmårsrå (c) och forbramstång med forbramrå (d). Stormasten (e), bestående av undermast med
storrå (!), storstång med stormårsrå (g), och storbramstång med storbramrå (h). Mesan- eller kryssmasten (i), bestående av undermast med beginerå (j) (utan segel) och mesanspri (k) (med •halvskuren•
mesan), krysstång med kryssmiirsrå (1) och kryssbramstång med kryssbramrå (m), bogsprot (n) med
blindrå (o) och klyvarbom (p). - Segel: Vaterblinda (1), stagfock (2), forstang och klyvare (3), fock
(gigad) (4), formårssegel (5), forbramsegel (6), stagsegel (7), storsegel (gigat) (8), stormårssegel (9),
storbramsegel (10), mesan (11), kryssmiirssegel (12), kryssbramsegel (13).

Bågge modellerna d Sjiihistoriska museet, Stockholm.
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Franska marinmdlare sdsom Antoine och Frederic Roux ha mdlat de svenska cl1apmanfregatterna i franska hamnar. Denna i fransk ägo befintliga, utomordentligt
vackra akvarell (d vilken dock fregattens akterparti icke förefaller vara tillfredsställande dtergivet) är utförd av den förre och föreställer Camilla, som, byggd i Karlskrona 1784, slopad 1842, liksom andra svensl..-a örlogsfartyg, medan sjöröveriet florerade, under konvoj- och ambassadexpeditioner i Meclelliavet och till Barbareskstaterna ofta besökte franska hamnar; så skedde bl. a. 1806, när denna akvarell mdlacles i Marseille.

tA=L.

~11,~:,·· ·

1m • 11

f4&dl:M'3t

,....

/
/

/

/
/

60-kanonskeppen av Kronprins Gustav Adolf-certen, av vilka denna riggade modell ger en ganska exakt föreställning, skilde sig frdn de äldre skeppen, t. ex. Hedvig Elisabet Charlotta, genom lägre akterskepp. De saknade sdlunda inredning ( kajuta och hytta) pd ,fkansdäck. - Sjöhistori.fka museet, Stockholm.

följas och med ferm exekution beständigt ledsagas, ty annars stannar alltsammans i bara papper, och därmed slår man aldrig rikets fiender, .
Detta djärva förslag mottogs av den överraskade kommissionen med blandade känslor.
Amiralerna vägrade att godkänna af Chapmans ritningar och motsatte sig förslaget. Under de
följande överläggningarna fördes så småningom ordföranden, hertig Karl, över från amirals- till
reformpartiets ståndpunkt. Därigenom erhöll förslaget majoritet. Den 6 juni stadfäste konungen
af Trolles arbetsplan. För dennas genomförande anslogs 300,000 rdr sp. årligen i sju år fr. o. m.
1781. Därmed var det första avgörande steget taget till örlogsflottans förnyande. Det andra
togs några dagar senare, då konungen genom att utnämna af Trolle till generalamiral med vidsträckt myndighet lade flottans styrelse i en hand och till af Trolles förfogande ställde af
Chapman.
Den stora flottbyggnaden. Generalamiralen af Trolle och af Chapman kommo till Karlskrona på sommaren 1780. Nu vidtogos de mest energiska åtgärder för att på den utlovade
tiden förverkliga den fastställda nybyggnadsplanen, som reducerades till 10 skepp och 10
svåra fregatter. På våren följande år blev Gustav III färdigt och insatt såsom flaggskepp
i den då utsända stora neutralitetseskadern. På sommaren sjösattes Hedvig Elisabet Charlotta.
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Denna modell av 40-kanonfregatterna av Bellona-certen tillhör en serie av 4 stora (skala 1 : 16) modeller, som tillverkades i Karlskrona samtidigt med att fartygen byggdes pd varvet. Av de övriga i serien framställa tvd f regalt en under byggnad (den ena i spant, den andra bordlagd, färdig för sjösättning) och en i längdgenomskärning. Även av Kronprins Gustav Adolf-certens skepp finnes en motsvarande modellserie. - Sjöhistoriska museet,
Sto ckholm.

Följande är 1782 hade man kommit så långt med förberedelserna till byggandet av de beslutade nya skeppen och fregatterna, att man den 18 juli på var sin stapelbädd reste köl och
stävar till ett 62-kanonskepp (Kronprins Gustav Adolf) och en 40-kanonfregatt (Bellona), vilka.
båda den 6 november efter en byggnadstid av 111 dagar samtidigt sjösattes. Inom loppet av
tre är avlöpte från dessa bäddar 10 skepp (Kronprins Gustav Adolf samt Fäderneslandet,
Ömheten, Rättvisan, Dygden, Äran, Försiktigheten, Dristigheten, Manligheten och Tapperheten)
och 10 fregatter (Bellona samt Minerva, Venus, Diana, Fröja, Thetis, Camilla, Galathe, Euridice och Zemire). De sista, Tapperheten och Zemire, sattes i sjön den 31 augusti 1785. Vid sjösättningen voro fartygen långt ifrån färdiga. De färdigställdes efter hand, sedan de kommit i
sjön. Hedvig Elisabet Charlotta blev färdigt 1782 och det första skeppet av den nya certen
1786. Samtliga 10 skepp och 10 fregatter voro färdigbyggda vid krigsutbrottet 1788, men utrustningen av flottan - rustningsordern kom, även om kriget var väntat, överraskande
blev i många avseenden ej tillfredsställande, såsom ifråga om ammunitionsutredningen m. m.
De 10 skeppen byggdes efter en och samma ritning. Denna skilde sig från Vasas i följande avseenden. De nya skeppen voro l,10 m. längre (49,6 m.), hade något skarpare akterskepp, samma
bredd (13,s0 m.) och djupgående, men något högre batteri (2,11 m.). Deplacementet på bordläggning var 2,000 ton vid 5,10 m . djupgående. Vasa hade klandrats för sin otillräckliga över-
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byggnad. Därför fick den nya certen högre reling, så att gångbord av
tre plankors bredd kunde anordnas.
Dessa förbundo bordvarts back och
skans.

De utgjorde gångbanor för

besättningen under manöver m. m.
Backen gjordes fast, så att allt tågvirket och kattginan kom att vara
på backdäcket.

Skansen sträcktes

längre för över fram till stormasten.
Det däck längst akterut över skansdäcket, som på äldre fartyg, benämnt
hyttan, sträckte sig mellan akterspegeln och kryssmasten, fanns ej på
Fotografierna pd detta uppslag visa detaljer av den modell av Be/lona-serien, som avbildats d föregdende sida. Bilderna pd denna sida

de nya skeppen. Vattenrummet gjordes längre för att rymma flera vattenliggare. Medan man tidigare haft
lanternan till krutdurken placerad i
denna, anordnades två lampor utanför durken,

som med reflexions-

speglar kastade in skenet i durken.
Redan på Vasa hade den ändringen
genomförts, att de tunga ankartågen,
som tidigare stuvades på lastlaven
förut, placerades midskepps mellan
stormasten och förluckan, detta för
att minska benägenhet för stampning i sjö. Bestyckningen bestod ursprungligen av 13 par 24-pundiga
visa överst förskeppet, i mitten akterskeppet och nederst ett parti av kanoner i undre batteriet, 14 par
dack med barkassen. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
18-pundiga i övra batteriet och 4 par
-6-pundiga på skansen. Besättningen

utgjordes

av
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man.

Skeppen

byggdes helt av ek.
Fregatterna hade två genomgående däck, trossdäck och över detta
batteridäck, som endast akteröver
var täckt (av skansdäcket). Deras
huvuddimensioner voro: längd över
stäv 46,a m., bredd 11,9 m., djupgående 5,2 m., batteriets höjd 2,1 m.,
deplacement på bordläggning 1,360
ton. Bordläggningen byggdes av furu
från kölen till berghultet liksom även
garneringen (den inre klädseln av
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Tvd detaljbilder från Bellona-modellen: ovan backdäcket och nedan ett parti av batteriet och däröver skansdäck.
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Av fregatten Venus, tillhörande Bellona-certen, som i slutet av maj 1789 jagades in i Kristiania/jorden och där
uppbringades av ryska skepp och fregatter, dterges här en dansk •Sejltegning til svensk Fregat Venus 1789• .
Masternas längder m. m. ha d denna ritning sammanställts med motsvarande uppgifter för den danska dr 1789
sjösatta fregatten Havfruen. - Rigsarkivet, Köpenhamn.

Venus' spantruta (tillhörande en , Sidetegning og Spanterids til svensk Fregat Venus 1789 •) har här sammanställts med spantrutorna till danska fregatten Havfruen och de ävenledes lika stora franska 40-kanonfregatterna
enligt • ordonnancen • 1786. Med intresse tar man del av den franska texten pd den nyssnämnda danska ritningen,
där man finner ett samtida uttalande om den svenska fregatten, som i översättning lyder ungefär sd: • Fregatten
utmärker sig genom snabbhet och styvhet och gör sin konstruktör, monsieur Chapman, stor heder pd grund av
det sätt, varpd den konstruerats, fullständigt svarande mot sina uppgifter •.

fartygssidan). Bestyckningen bestod ursprungligen av 13 par 18-pundiga och 7 par 6-pundiga
kanoner, de förra uppställda i batteriet, de senare på skansen. Besättningen uppgick till 342 man.
På både skepp och fregatter stodo båtarna (barkass, slup och joll} mitt på däck mellan
fock- och stormast. För att nedbringa byggnadskostnaderna förbjöd af Chapman finputsning
av virket vid fartygens byggnad. »De voro därförutan goda nog att skjutas sönder», menade
han. Besparingar gjordes även genom att bygga skeppens master av sammanfogade furubalkar i stället för att såsom tidigare använda hela, utsökta mastträn. Märsarna gjordes i två
delar för att underlätta transport och påläggning. Genom batteriernas höjning blev det nödvändigt att minska andra övervikter. För detta ändamål drogas överbyggnader, akterspeglar
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Galjonsbilder i galjonslunden, ett minnenas tempel, d Orlogsvarvet i Karlskrona. Frdn vänster: Fröja, Galatl1e,
Fäderneslandet, Försiktigheten, Äran, Karl XIII, Karl XIV Johan och Göteborg. Ursprungligen hade ytterligare tvd
galjonsfigurer - Dygdens och Euridices - här .~in plats; de befinna sig nu pd Sjöhistoriska museet, Stockholm .

Dristighetens ursprungliga galjonsbild (till vänster) och Fredrik Adolfs (till höger), en klubbeväpnad Herkules
med en femhövdad Cerberus vid sidan. - Utsnitt ur ritningar. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

och galjoner ned i höjd och omfattning. Med avseende på byggnad och inredning liknade
eljest i stort sett de nya fartygen de gamla. Skeppen hade sålunda tre genomgående däck,
trossdäck samt ett nedre och ett övre batteridäck, det sistnämnda föröver täckt av backdäcket
och akteröver av skansdäcket även kallat halvdäcket. Tågvirket slogs starkare och segelarean
ökades. Skeppen och fregatterna fingo 1788 bommesansegel, föröver- och bramledsegel samt
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fregatterna dessutom överbramsegel. Fartygsbottnarna strökos i allmänhet med en blandning
av beck och tjära.

År 1789-90 kläddes bottnarna på flertalet nya skepp och fregatter med

kopparplåt.
Fartygens utsmyckning. Akterspeglar, gallerier och galjoner pryddes med skulptur. Häruppå
lade man alltjämt vikt, även om siraterna ej erhöllo samma omfattning som tidigare. För
denna detalj av fartygsbyggnaden svarade galjonsbildhuggaren. De knappa anslagen hade påverkat bildhuggarens lön, och någon konstnär lockades inte längre till Karlskrona. Det var en
oskolad och valhänt man, som ställdes inför den krävande uppgiften att för de nya skeppen
Adolf Fredrik och Fredrik Adolf hugga de på konstruktionsritningarna elegant tecknade galjonsbilderna, för det förra Mars, i romersk hjälm med spjut och sköld, för det senare en muskulös
Herkules med klubban färdig att slå till och vid sidan hunden Cerberus med de många huvudena. Resultatet måste också ha blivit bedrövligt att döma av en inlaga till varvsamiralen
med förslag att anställa en kompetent galjonsbildhuggare på varvet. Inlagan var skriven av
skeppsbyggmästaren Harald Sohlberg, som beordrats från Stockholm till Karlskrona för att leda
dessa fartygsbyggen. Om bilderna skrev han, att de voro »så danade och tillskapade, att man
lika som den tiden, då mäster Jöns var målare, måste teckna med bokstäver på varje bild,
nämligen, att det skall vara ett lejon, som dock liknar snarare en hund, och att en difigurerad och estropierad [stympad] Jupiter och Mars ej måtte bliva tagna för några alldeles obekanta sjöspöken ».
Än värre gick det med den bild, som skulle pryda galjonen på skeppet Gustav III. Ritningen
till denna bild, som visar tjusarkonungen lagerkransad i romersk klädnad, är försedd med anteckningen: »den ändring bör likväl göras, att i stället för kransen sättes en krona på huvudet» . Den delikata uppgiften översteg bildhuggarens förmåga. Om det första mötet mellan
konungen och hans avbild har kaptenen vid flottans konstruktionskår Gustav Karl Witt lämnat
följande skildring: , Som känt är, voro Gustav III:s bägge ansiktshalvor något olika, och bildhuggaren hade med eller utan avsikt på ett ganska markant sätt placerat det ena ögat högre
än det andra. Någon likhet med monarkens ansikte kunde icke skönjas, snarare liknade bilden en karikatyr av dumheten. När konungen fick se den enligt tidens sed ljusrött målade
bilden, frågade han förvånad: Skall detta vara jag? och vände onådigt ryggen åt detta missfoster av skön konst».
Vad Sohlbergs pepprade inlaga ej förmått, ordnades nu. Någon tid därefter (1781) anställdes nämligen bildhuggaren och konstnären Johan Törnström såsom amiralitetsbildhuggare vid
varvet. Galjonsbilder, hackbräden och övrigt bildverk till de kungliga jakterna Amadis och
Esplendian torde ha varit bland hans första arbeten. I stället för den skära kungabilden med
det ena ögat högre än det andra högg Törnström ett nytt ornament. När flaggskeppet Gustav
III med storamiralen hertig Karls flagga på stortoppen lämnade Karlskrona strax före krigsutbrottet 1788, förde det såsom stävornament en jättestor krönt sköld med riksvapnels tre kronor. Utsmyckningen av de nya tio skeppen och tio fregatterna gav honom ett oerhört arbete
under de följande åren. Det kungl. brevet den 8 juni 1780, enligt vilket den stora nybyggnaden anbefalldes, angav även fartygens namn jämte anvisningen: »hörande emblemen till galFAKSIJIIIL VID DENNA SIDA. F. H. af Chapmans ritning till • Galjons bild för 70 canons skeppet Konung Gustaf lll • , en lagerkransad kunglig gestalt i romersk dräkt och med spira i handen, är i sig själv ett litet konstverk, och uppgiften att överflytta dessa ädelt behärskade former i det hårda träet översteg ocksd bildhuggarens
kapacitet. - Sjöhislori.~ka museet, Stockholm .
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Galjonsbild till 70-kanonskeppet Gustav IJI . Ritning av F. H. af Chapman 1777. Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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joner och akterspeglar därefter lämpas , . Såsom symboler för de abstrakta egenskaper,
varmed skeppen benämndes, valdes i allmänhet manliga gestalter. För fregatterna gällde
det att förkroppsliga kvinnliga väsen ur den
grekiska och nordiska sagovärlden.
Av galjonsbilderna till dessa 20 fartyg äro
ej mindre än 11 bevarade i mer eller mindre
ursprungligt skick. Av dessa finnas numera 3
i Sjöhistoriska museet i Stockholm, övriga på
Örlogsvarvet i Karlskrona, där de satts upp i
den s. k. galjonslunden, ett flottans minnestempel rest på den gamla bastionen Neptunus'
grusade vallar. Här på strandkrönet, blickande ut över de glittrande vågorna, sväva nu
sedan hundra år de väldiga vita kropparna,
men på fundament stabilare än förr. Gestalterna äro väl proportionerade och deras svävande rörelse mästerligt återgiven. Av Dristig-

hetens bild finnes bara huvudet kvar. I anletsdragen har här bildhuggaren fått uttryck
för den mest sammanbitna energi. Hur den
ursprungliga bilden såg ut, framgår av en ritning från 1806. Den visar överkroppen av en
jättelik kämpe med ett kort svärd i den bakåtförda högra handen och en sköld på den framsträckta vänstra armen. Uppdrag, som alldeles
särskilt krävde beslutsamhet och mod, anförtroddes under kriget gärna överstelöjtnanten
Johan Puke, som 1790 var chef på Dristig-

Den c:a 4 m. höga galjonsbilden till linjeskeppet Försik•
tigheten, sjösatt 1784, slopat 1825, är huggen av Johan
Törnström. Den klubbeväpnade ynglingens försvarsberedda hdllning och kraftfullt skurna ansikte ger ett mycket imponerande uttryck av slagkraft och mannas/yrka.

heten. När skeppet detta år vid anfallet på
Reval eller några veckor senare vid utbrytningen ur Viborgska viken såsom ledare gick
i täten av svenska flottan, var det i sanning
samklang mellan Dristighetens chef och dristighetens djärva symbol i skeppets förstäv.
Om utsirningen av skeppens akterspeglar
ger oss en av de många fartygsmodeller, som
af Chapman lät tillverka i Karlskrona samtidigt med fartygens byggnad, tydlig föreställning, och om fregatternas akterspeglar och
gallerier ger oss några ritningar besked.

I

mitten av spegeln satt fartygets emblem och
under detta på hackbrädet fartygets namn.
Under periodens lopp minskades fartygens
45 .

Sv. F , H. Il
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galjoner, och en tendens förmärktes
att minska galjonsbildens storlek liksom omfattningen av akterspeglarnas ornamentering. Från helfiguren
gick man mer och mer över till att
såsom stävornament använda huvuden eller sköldar. Om akterspeglarnas utsirning gör af Chapman ett
uttalande 1799, som lyder: »Till ödmjukt yttrande uppå den till Eders
excellens och K. Kommitten gjorda
hemställan, om icke akterspeglar och
gallerier på de skepp och fregatter,
som hädanefter tarva svår reparation, som också de, vilka komma att
nybyggas, dess ornamenter må endast bestå i lister och pilastrar, har
jag så mycket mindre därvid att erinra, som elegancen av ett skepps
akterspegel består egentligen däri,
1 :mo att den har en vacker kontur,
Johan Törnströms galjonsbild till fregatten Euridice (sjösatt 1785,
slopad 1858) visar oss Orfeus' maka i det ögonblick hon i sin makes
sällskap stiger upp ur Hades, varifrrin Orfeus genom sin lyras trollmakt dterhämtat henne; skuggande mot solljuset för hon upp armen
mot ansiktet. I den unge konstälskande överamiralen Karl August
Ehrensvärd hade Törnström fdtt en vän och beskyddare. När Törn ström skulle taga itu med Euridices galjonsbild, var överamiralen
förlovad och stod i begrepp alt gifta sig. Sd kom väl den tanken fram,
att Törnström skulle för Euridice skära den unga grevinnans bild.
Men konungen borde ge sitt höga bifall därtill. Det kom i oktober
1785 ndgot lwlvdr efter bröllopet: , Som Hans Maj:t i ndder befallt,
alt Fru Grevinnan och Overamiralinnan Ehrensvärds, född Grevinnan
Sparre, byst skall pdsättas fregatten Euridice, sd är Hans Maj:ts
vilja, att Herr Overamiralen härom fogar nödig anstalt, vilket jag
fdtt Hans Maj:ts nddiga befallning alt Herr Greven och Overamiralen tillkännagiva • . . . Pd sitt originella sätt skrev överamiralen
till sin unga maka och berättade härom: •Jag har grubblat hur det
skall gd till alt bildhuggaren skall fel Dig lik pd den bysten, som
blir framme pd fregatten Euridice; bli.r det intet likare än Omheten
är lik konungen, sd gör ditt ansikte oss en stor förargelse till sjöss,
sedan det charmerat oss i land. Din fregatt skall jag ta till clzefsfartyg, och som du sitter främst i skeppet, skall jag följa dig troget.
Men du skall sitta stilla en gring och lclta bildhuggaren ta av dig,
alt det blir likt, och sedan har konungen sagt, alt det kostar ingenting, utan gdr ditt porträtt pd nybyggnadssumman som alla andra
delar av rikets försvar>. Det förefaller emellertid knappast troligt,
alt Törnström i denna galjonsbild med dess traditionella grekiska
drag sökt fd fram ndgon porträttlikhet. Sannolikare är, alt han
skurit grevinnans bild i ornamentet pcl fregattens akterspegel. Bland
tillvaratagen fartygsskulptur finnes - nu i Stockholm pcl Sjöhistoriska museet - en medaljong visande ett kvinnohuvud i relief, som
med all sannolikhet ingdtt i ndgot av clwpmansfartygens aktcrorna•
mentering, möjligen Euridices. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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2 :do en väl träffad ordonance, att
spegeln får ett glatt och otvunget
utseende samt för det 3 :dje, att alla
lister få sina rätta proportioner och
passande profiler; så kan bildhuggeri undvikas, om icke något mitt på
hackbrädet samt överst på gallerien,
som varken åstadkommer betydande
kostnad eller tid att verkställa».
De nämnda galjonsbilderna voro
icke vitmålade från början att döma
av de färglager med vilka de äro
täckta. Under de vita finnas nämligen på flertalet bilder röda färglager, i enstaka fall ett gult eller
grått. Ett par av bilderna, Fädernes-

landets och Fröjas, ha dock aldrig
varit annat än vitmålade, varav man
kan draga slutsatsen, att de tillkommit senare i ersättning för de ursprungliga bilderna, som av en eller
annan anledning behövt förnyas.

Fröjas bevarade bild är också huggen 1816, såsom framgår av ett

delta år med Törnström avslutat
beting. Vid denna tidpunkt hade
man gått över till att måla fartygens
gula eller bruna sidor svarta med
vita batteriband och vita ornament.
Även Vasa fick en ny galjonsbild
i stället för den ursprungliga, vilken
gjordes innan Tömström anställdes.
Huru företrädaren gick i land med
den läckra uppgiften att skära de
nätta änglabarnen kring vasakärven,
är ej bekant. När Gustav IV Adolf
besökte Karlskrona i september 1799,
inspekterade han även varvet och
tog därvid enligt •Carlskrona Veckoblad • i betraktande >en av amiralitetsbildhuggaren Törnström utförd
och på örlogsskeppet Vasa uppsatt
galjonsbild, symboliserande ryktet• .
Enligt en 1809 uppgjord ritning,
•Projekt å förändring av skeppet
Vasa till så kallad dubbel fregatt •,
förde fartyget såsom galjonsbild en
bevingad kvinna. Om denna kvinna
såsom symbol för ryktet var Vasas
galjonsbild n:r 2, får man beklaga
hennes h å rda öde att sväva omkring
över haven för att, fjättrad vid sitt Av den ursprungliga galjonsbilden till linjeskeppet Dristigheten (sjösatt 1785, slopat 1869), ocksd ett verk av Johan Törnström, dterstdr
offer, bekänna, att hon, den gång
blott det expressiva huvudet. - Orlogsvarvet, Karlskrona.
hon påstod att skeppet var odugligt,
förde lögnaktigt tal på sina läppar. Vasa såldes 1803 till Ostindiska kompaniet, men återtogs
1808 och ändrades till dubbel fregatt. Det slopades 1827, fylldes 1836 med sten och sänktes i
ett av inloppen till Karlskrona. Den bevingade kvinnan förskonades då från att sågas ut ur
skeppet och ställas upp i galjonslunden med risk att där av kommande släktled bli utpekad för
sin obeständighet. Nu fick hon följa skeppet i djupet. Hennes bot var fullgjord.

Provseglingsrapporter. De nya fartygen provseglades ytterligare. Så blev förhållandet med
det nya 72-kanonskeppet Gustav III, insatt såsom flaggskepp i 1781-års neutralitetseskader med
kryssningsstation i Nordsjön. Eskadern, som avseglade den 7 juni och återkom till Karlskrona
den 21 september 1781, bestod i övrigt av 70-kanonskeppen Adolf Fredrik, Göta Lejon (byggt
1746) och Sofia Magdalena, 60-kanonskeppen Fredrik Rex (1742), Prins Karl (1758), Sofia Albertina (1764), Fredrik Adolf, Vasa och Hertig Ferdinand (1731), fregatterna Jaramas (1759)
och Svarta Orn (1745) samt jakten Triton. I sin underdåniga rapport skrev eskaderchefen, konteramiral Grubbe: •vid beseglingen av örlogsskeppet Gustav III har detta skepp befunnits äga
alla de egenskaper, som, vad seglingen och manövreringen angår, av ett gott örlogsskepp vän-
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:lklerspegeln till linjesk eppet Kronprins Gustav :Idol/, fotograferad ä den samtidig/ med skeppet tillverlwcle
modellen i skala 1:16. - Orlogsvarvets museum, Knrlskronn .

Akterspeglarna till fregatten Diana (sjösatt 1783, slopad 1802) och den i dess ställe 1802---03 byggda fregatten
af Chapman . - Detaljer ur konstruktionsritningarna. Sjöhistoriska museet, Stockholm .

tas kan, och överträffar därutinnan alla de övriga skeppen i eskadern. Örlogsskeppet Adolf

Fredrik seglar ej fyllest såväl som Gustav III, men kommer dock efter den förändring, som
dess tackling, sedan det 1779 var till sjöss, undergått, närmast i likhet med det förra . . . Alla
dessa skepp behålla i anseende till godheten, utseendet och deras verkliga egenskaper företrädet framför alla de främmande örlogsskepp ej mindre de ryska än de engelska och danska, som
jag under denna expedition blivit varse, vilket även den engelske viceamiralen Parker, då han
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Även J . T. Sergel synes ha anlitats för de nya skeppens utsmyckning, sdsom framgdr av dessa skisser av Sergels hand. I vad mdn des.rn teckningar /J/ivit följda vid bildernas utformning har dock ej kunnat utrönas. I
regel torde emellertid Törnström själv lw utarbetat motiven till sina bilder. - Nationalmuseum.

Till vänster: • Artisten Johan Törnström hemkommer frdn Bildhuggare Verkstaden pd Skepps Varfwet • . .\kvarell
troligen av Johan Törnström själv. Privat ägo. - Till höger: Galjonsbildhuggareverkstaden pd Orlogsvarvet i
Karlskrona uppfördes dren 1781--82 och stdr ännu kvar.

i Fleckerö besåg Eders Maj:ts eskader, intygade, med yttrandet, att det vore en eskader, sammansatt av de vackraste skepp någon kunde önska sig; i synnerhet tyckte ej mindre han än
danskarna ganska mycket om skeppet Vasa i anseende till dess svåra bestyckning och batteri,
mot vad det för ögat visar> .
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Hedvig Elisabet Charlotta rustades på våren 1782 såsom flaggskepp i 1782 års neulralitetseskader, som i övrigt bestod av trenne
fregatter och under hela sommaren kryssade i
Nordsjön. Eskaderchefen, tillika fartygschefen, överstelöjtnant Otto Henrik Nordenskiöld,
rapporterade beträffande provseglingen av det
nya skeppet: »Skeppet seglar makalöst väl, i
synnerhet bidevind och har gjort 8,s knops
fart med fock och märssegel till; uti sjön har
intet skepp synts till, som jag ej hunnit upp.
Det är på alla sätt ett ganska gott sjö- och
slagskepp».
Våren 1787 rustades ett av skeppen i den
nya certen, Kronprins Gustav Adolf, och ett
av Sheldons skepp, det ovannämnda Sofia

Galjonsbildhuggaren Johan Törnström föddes den 17
april 1743 i Tortuna församling i Västmanland och dog
i Karlskrona den 22 februari 1828 efter att i närmare ett
halvt sekel lw satt sin prägel på den dekorativa utsm11ckningen av flottans i Karlskrona byggda skepp. Detta porträtt är ritat i blyerts cw E. Hallblad och •likheten med
originala människan med full försäkran • på originalet
intygad av bl. a. Bogeman, Joakim Neiiendorff och föremålet själv; konstnären ger också i ord följande porträtt
av galjonsbildhuggaren: •Svart hår, svarta ögonbryn,
bruna genomträngande ögon, stark skäggväxt, medelmåttig längd; till humöret sangvin:melanquolicus. Går merendels klädd i en grön fris surtoul som ser ganska sly/I
ut•. - Uppsala Universitetsbibliotek.

Magdalena, för att under segling och manöver
jämföras med varandra. Chef för expeditionen och fartygschef på Kronprins Gustav Adolf
var Nordenskjöld. Med expeditionen följde en
provseglingskommission. Denna konstaterade
Kronprins Gustav Adolfs företräden framför
Sofia Magdalena i alla avseenden.
Utmärkta seglare synas 40-kanonfregatterna ha blivit att döma efter anteckningar
och rapporter. I fredstjänst blevo dessa fartyg använda i stor utsträckning för konvojering och för de s. k. ambassadexpeditionerna

till Barbareskstaterna för att överbringa skänker. Från en sådan expedition med fregatten
Diana rapporterade sekonden från Tangers
redd i april 1787, att »fregatten med bästa vind, frisk kultje, gjorde 13 a 14 knop. Utav alla
seglare, som vi sett - c:a 150 stycken - vilka alla seglat med oss, har ingen kunnat
följa, varken bidevind eller fördevind, utan större delen på 3 timmars tid blivit injagade och
på 3 timmars tid åter ur sikte, endast det blåser bra, ty den tål mycket vind». I fregattens
observationsjournal samma år är antecknat: »Segling: Under kultje har allting utan jämförelse
blivit seglat ur sikte. Stora fartyg äro ej skapade för stiltje, svag vind gör fregatten föga rörlig.
Styvhet: Har denna för ett sjö- och slagskepp nödvändiga egenskap till yttersta höjd ... Kop-

parbeslaget: Utan tvivel har bruket av denna dyrbara uppfinning ansenligen bidragit till fregattens brinnande segling . . . , Den angivna hastigheten 13 a 14 knop avser säkerligen ej någon
slags medelfart, utan under nämnda gynnsamma omständigheter uppnådd toppfart.
Mindre fartyg och bdtar. Till alla de nya skeppen byggdes barkasser, slupar och jollar på
varvet i Karlskrona. Därjämte byggdes (1782) de kungliga jakterna Amadis och Esplendian,
skarpa, snabbseglande fartyg. Om Amadis, som Gustav 111 ofta använde för snabba resor,
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I lägervall. Oljemdlning 1890 av Jacob Hägg. Privat ägo, Stockholm.

Pd denna utomordentligt läckra akvarell av Elias Martin, visande • K. Gustaf 111:s afresa pd Des jakt Amadis
frdn Waxholm til Stockholm efter finska skärgdrdsflollans manoeuvr> , ser man omedelbart under Vaxholms
Nationalmuseum .
fäste lvd salsslupar ro fram mot 1lmadis, på vars lopp del blåser vimpel och kunglig flagga .

Bland smärre farkoster , som under ledning av af Chapman byggdes i Karlskrona, md nämna., tvenne, som han
själv kallar dem, •luslfarlyg till Haga för armens flotta •. Dessa bdtar, som ännu i dag äro bevarade i oskadat
.~kick, beskrivas av Tersmeden på följande säll: , Den 31 juli 1787 avseglade löjtnant Lychou till Stockholm med
tvenne av amiral Chapman konstruerade lust/artyg för H. l\faj:t att brukas vid Haga i Brunnsviken. Dessa fartyg, av en nästan okänd skapnad voro ganska artigt imaginerade, 23 fot ldnga och 14 fot breda, helt platta och
ldga, med däck ungefär 14 fot ldngt, lika distans frdn akter som förstäv. Pd däcket var en soffa byggd uti en
öppen fyrkant, som kunde rymma 8 a 10 personer ocl1 hade öppningen förut. Däcket var så högt som relingarna, varigenom de 8 roddare, 4 för och 4 akter, jämte slupslyraren i det mesta cacherades. Siraten pd förstäven av den ena slupen var ett vildsvinslmvud, ganska stort och sd avpassat, att själva slupen vid utsikten
förifrdn formerade kroppen. Frdn akterstäven uppgick en sirat i form av en fiskstjärt, 6 fot hög, som krökte
sig över slupen och utgjorde en ganska besynnerlig, men tillika vacker figur pd vattnet, sd att pd distans ansdgs
hela maskin som ett underligt sjödjur, pd vars rygg passagerarna helt commode sutto, och 4 dror pd vardera
sidan kunde anses som fenor, varmed djuret forlkom, ty ingen av roddarna syntes pd ldngt hdll. Den andra
slupen var alldeles lika med denna, utom att han hade ett valfiskhuvud till sirat pd förstäven. Bägge sluparnas
sirater och listverk voro ganska starkt förgyllda, varför dessa fartyg insatta i en öppen skuta, med mycken soign
uppsändes och tros vara ett galanteri alJ Chapman som en surprise för H. K. Maj:I, ehuru byggda här pd varvet.
De kosta i det minsta 1200 rdr• . - T. v.: Salsslupen Delfinen, Sjöhistoriska museet. T. Il. : Sa/sslup (för 9 par
drar), byggd i Sira/sund 1760, 1770 kallad Recognoscerslupen Husaren eller turuma Nordens eschaloup. Pd 1770talet torde den ha använts av chefen för armens flotta och gjorde 1777 under Gustav 111 :s resa till Finland samt
1788 och 1790 tjänst som • Kongl. l\faj:t.~ egen slup • . Den föll vid Sveaborgs fall i ryska händer. Amiralitetet,
. Leningrad.

skrev fartygschefen till konstruktören efter jaktens jungfrusegling vid ankomsten till Stockholm den 6 september 1782: »Min nådiga överste! Aldrig har jag seglat med yppare fartyg än
Amadis. Med halv storm gick jag till sjöss och nödgades mot aftonen lovera med 2 rev i storseglet, vilket gick kapitalt. Alla de seglare jag såg, seglade jag förbi, och på tvenne dygn var
jag vid Dalarö, på 4 dygn i Stockholm, allt inomskärs, varvid nätterna passerades till ankars>.
Den på entreprenad å kofferdivarvet i Karlskrona efter Chapmans ritning 1785 byggda kuttern Falken gjorde denna höst sin första expedition med den 1784 förvärvade kolonien i Västindien, Saint-Barthelemy, som mål.
Under kriget byggdes efter af Chapmans ritningar lätta fregatten Ulla Fersen (i Karlskrona
1789) och kutterbriggarna Husaren och Dmgon (1790). Dessa sistnämnda byggdes på Djurgårds-, respektive Karlskrona-varvet efter af Chapmans ritningar med den från England 1789
inköpta kutterbriggen Alexander som förebild.

Fartygsbyggnader efter 1790. Efter kriget voro fartygen i behov av reparation. Penningbristen under Gustav III:s sista regeringsår och de närmast följande decennierna medgåvo
emellertid ej tillräckliga anslag, så att materielen delvis förföll. Af Chapman, som 1791 utnämndes till viceamiral och 1793 befriades från varvschefsbefattningen med bibehållen lön mot
det att han utförde ritningar för flottorna, fick 1797 av Gustav IV Adolf i uppdrag att uppgöra ritningar »å de linjeskepp, som för rikets behov vore nyttigast, samt tillika en plan till
flottans framtida sammansättning och nybyggnadernas verkställande med minsta kostnad, som
med skeppens ändamålsenlighet och varaktighet var förenlig». Enligt denna Chapmans plan
skulle örlogsflottan bestå av 3 tredäckare om 94 kanoner och 18 linjeskepp med två däck,
förande 74 kanoner. Planen var åtföljd av ritningar och kostnadsberäkningar. Svenska flottan ägde inga 94-kanonskepp, men verkan av de ryska tredäckarna under kriget hade visat sig
sådan, att det ansågs nödvändigt att förse svenska flottan även med motsvarande fartyg. Af
Chapman visade, att det större skeppet med hänsyn till sin verkan i förhållande till kostnaden och besättningens underhåll var förmånligare än det mindre. Ett 74-kanonskepp skulle i
undre laget föra 14 par 36-pundiga kanoner, i övra 15 par 24-pundiga samt å back och skans
8 par 12-pundiga.
Planen blev av konungen gillad och antagen, men bristande tillgångar hindrade dess fullföljande . Emellertid stapelsattes ett 74-kanonskepp, Gustav IV Adolf, av den nya certen 1798
och sjösattes redan följande år. Det var betydligt större än Adolf Fredrik (Gustav III). Längden
var c:a 55,o m., bredd på spant 14,1 m., djupgående 6,o m., deplacement på bordläggning 2,720 ton.
Skeppet, som efter Gustav IV Adolfs avsättning fick namnet Gustav Den Store och 1825 omdöptes till Försiktigheten , deltog som flaggskepp i 1808 års sjötåg och ingick i 1810- 11 års blockadeskader och i 1812- 14 års flottor. Det är intressant att se, att man vid byggandet av det första
fartyget efter kriget med erfarenheterna från detta avstått från det tidigare kravet på grundgående skepp och i stället eftersträvat större dimensioner och starkast möjliga bestyckning.
Sedan af Chapman befriats från varvschefstjänstens dagliga sysslor, fick han mera tid att
ägna sig åt ännu olösta problem, som uppställde sig för skeppsbyggaren. Bl. a. utförde han
PLANSCH A I\IOTSTAENDE SIDA . A.v allt alt döma har konstnären för denna målning använt en i Sjöhistoriska
museet i Stockholm befintlig modell av det 1799 sjösatta linjeskeppet Gustav IV Adolf som förebild och med omsorg och kärlek dtergett dess detaljer. Förutom sitt konstnärliga värde har målningen dessutom sitt stora intresse
såsom belysande de åtgärder, som vidtogos å ett segelfartyg, som under storm drivits ned mot grund (bragts • i
lägervall •): skeppet har ankrat och strukit stänger och rår för att minslw vind/ängel.
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Modell av 24-pundig kanon i kursörlavett eller svängldda för G0-kananskeppet Vasa. Kanonen vilar i den pd kursören glidbara lavetten (släden). Dennas rörelse bakdt vid rekylen begränsas av den grava braken. Kanonen l1öjdriktas med hjälp av de pd fotot synliga riktkilarna. FfJr riktning i sida vrides svänglddan kring en tapp i däck vid
farlygssidan (ej synlig pd bilden) medelst liandspakar, insatta i svänglddans bakre ända. - Orlogsvarvet, Karlskrona.

omfattande tankförsök med fartygsmodeller, vilkas resultat han sammanfattade i en till Vetenskapsakademien 1795 ingiven avhandling »Fysiske rön om det motstånd kroppar lida, som föras
rätt fram genom vattnet; anställda år 1794 i jun. jul. och augusti månader,. Genom resultaten
av dessa försök trodde sig af Chapman hava upptäckt rätta formen på en skeppskropp, för
vilken enligt försöken sårskilt akterskeppets linjer voro av betydelse. Begreppet välsegling, menade han, kunde sålunda beräknas. Dividerades segelarean med motståndet för olika fartyg,
gåve den största kvoten den bästa seglaren. 1793 hade han utgivit en avhandling »Om rätta
sättet att finna segelarean till linjeskepp och därav rundhultens längder>. Tillämpande resultaten av nämnda tankförsök utarbetade af Chapman en konstruktionsmetod, som han kallade
relaxationsmetoden. Denna Jades till grund för konstruktionen av Gustav IV Adolf och en ny
svår fregatt. Den senare, som fick namnet af Chapman, blev helt hastigt byggd i ersättning
för utrangerade fregatten Diana och provseglades 1803. Den 82-årige konstruktören ledde själv
provseglingen. Denna gav emellertid ej det lysande resultat, som han väntat. Efter en del förändringar i tackling m. m. blev fregatten dock en ganska god seglare. Förutom dessa båda
fartyg byggdes samtidigt i Karlskrona ett litet fartyg, kunskaparen Svalan, och en lastdragare
efter samma konstruktionsmetod. År 1805 stapelsattes ett nytt 74-kanonskepp av ungefär
samma dimensioner och bestyckning som Gustav IV Adolf. Det var avsett att bära drottningens namn, Fredrika Dorotea Vilhelmina, men sjösattes först 1819 och fick då namnet Karl XIII.
Uppgifter om under perioden byggda skepp och fregatter äro upptagna i bil. 4 i bandets slut.
Vid periodens början räknade svenska örlogsflottan ett 20-tal skepp om 50- 70 kanoner
och ett 10-tal fregatter, men många av dessa fartyg voro gamla och bristfälliga. Två 70- och
ett 60-kanonskepp voro under byggnad. Då kriget 1788 bröt ut, hade flottan genom nybyggnad tillförts förutom sistnämnda tre skepp ytterligare ett 70- och tolv 60-kanonskepp samt tio
svåra fregatter. I den på våren 1790 rustade flottan ingingo förutom lätta (repeter-) fregatter,
kulterbriggar, jakter, bombkitsar, brännare m. fl. mindre fartyg, sju 70- och aderton 60-kanonskepp eller tillsammans 25 linjeskepp samt 10 svåra fregatter. Av linjeskeppen voro 9
41i.
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byggda före och 15 efter 1771 samt
ett taget av ryssarna. Av fregatterna
voro två byggda före och 8 efter 1771.
Under krigsåren 1788- 90 gingo 11
linjeskepp och 4 fregatter förlorade.
Under periodens senare år tillfördes
flottan genom ovannämnda ersättningsbyggnad ett skepp och en fregatt, medan ett skepp och en svår fregatt förlorades genom vådeld, resp. strandning. Några av fartygen utrangerades.
Örlogsflottan räknade efter fredsslutet
1809 fem 70- och sju 60-kanonskepp
eller tillsammans tolv linjeskepp och
sju svåra fregatter.
Modell av en 24-pundig karronad i skala 1:8 i kursörlavett i
skeppsbalteri, av af Chapmans konstruktion. Orlogsvarvets mu.~eum, Karlskrona. - Nedan: af Chapmans • Ritning pd lavett till
en 18-pundig dvärgkanon eller karronad för den nya 14-kanon.maubriggen> (Vänta Litet?). Denna lavett, sannolikt konstruerad
för karronader av mindre kaliber, skiljer sig frdn lavetten pd föregdende bild framför allt därigenom, att den är fast förbunden med
fartygssidcm och sdlunda ej fdr rekylera vid skottet. Ritningen
är utförd av dåv. löjtnanten Fr. Ringheim. Sjöhistoriska museet.

Bestyckning och beväpning. Fartygens bestyckning blev med avseende
på kanonernas kaliber mera enhetlig
än vad tidigare varit fallet. Skeppen
förde 24-, 18- och 6-pundiga kanoner,
de svåra fregatterna 18- och 6- och de
lätta fregatterna 12- och 4-pundiga
kanoner. Efter hand ökades emellertid kanonernas grovlek. Redan vid
rustningen till 1788 års sjötåg hade 6
av 60-kanonskeppen 36- och 24-pundiga kanoner av ny modell i stället för
24- och 18-pundiga och 2 av de svåra
fregatterna 24- och 6-pundiga kanoner.
De större skepp, som byggdes efter
fredsslutet 1790, hade likaledes 36pundiga kanoner. Alltjämt användes
slätborrade, mynningsladdade kanoner.
Vid örlogsflottan användes i allmänhet direkt (ej rikoschett-) skjutning.
Skottvidden vid kärnskott, d. v. s. det
avstånd, på vilket kulan nådde målet
med horisontal bana, var enligt en
1783 företagen provskjutning 685 m.
för en 36-pundig, 650 m. för en 24pundig och 364 m. för en 18-pundig
kanon. Vid större skottvidd, upp till
2,000 m . eller mera, som uppnåddes
med eleverad eller höjdriktad kanon,
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erhöllos i allmänhet inga säkra träffresultat. Någon större precision uppnåddes ej vid skjutningen. Orsaken
härtill låg dels i krutets ojämna beskaffenhet och dels däri, att kulorna
ej voro helt sfäriska, så att olika lägen
gåvo olika spelrum mellan kula och
lopp och kulorna studsade olika i kanonens lopp. Riktanordningarna voro
mycket primitiva. För riktningen användes ett på högsta »kammarziraten •
anbragt fast sikte och ett på högsta
»mynningsziraten • fastskruvat korn,
och kanonens inställning skedde på
enklaste sätt med tillhjälp av handspakar, riktkilar och taljor. Kanonbetjäningarna voro emellertid i regel
väl drillade, och skjulskickligheten
understundom

högt

uppdriven.

Vid

denna tids artilleristrider sökte man i
allmänhet komma varandra nära inom 500 a 600 m. - dels för att med
säkerhet träffa målet, dels för att upp-

i2

nå kraftig verkan av skottet.
I kanonernas konstruktion företogs
en del förbättringar i avsikt att erhålla
större effekt vid bibehållen vikt. De
36-pundiga kanonerna, som man insatte på en del av de nya skeppen i
stället för 24-pundiga, voro sålunda ej
mycket tyngre än dessa. Åt kanonernas förbiiltring ä1:,~1ade sig bl. a. överstelöjtnanten Karl Fredrik Aschling
samt af Chapman. I sina konstruktioner vinnlade sig den senare särskilt om
utbildandet av formen på krutkamma-
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Redskap för 1.-unonens betjäning: 1 viskare, 2 rymndl, 3 /addskyffel, 4 rymndl (sedan krutkardusen stoppats in i krutläget,
rensade man upp fänghdlet med rymndlen oclt stack samtidigt
hdl i kardusen), 5 sättare, 6 förladdningar av tdgvirke, 7 plunderskruv, 8 fänghdlsnavure (för urborrning uv krutslagg i fängltdlet),
9 kruts, 10 fänghdlsdorn (tör rensning av fänghdl), 11 spak,
12 luntstake, 13 krut/torn (för /ängkrut), 14 luntstake med lunta.
Sjöhistoriska museet, Stockltolm. - Nedan: Krutslev, -mått oclt
-tratt, samt laddskyfflar till 3-pundskanon oclt 2 punds spetskammarkanon; samtliga av koppar. Drlogsvarvets museum, Karlslcrona.

ren, godsets fördelning utefter kanonens längd, så att styrkan i varje kulläge svarade mot krutets sprängande
kraft, och tapparnas lämpligaste placering och eftersträvade att få till stånd
en systematiskt upplagd standardtillverkning. Kanonerna tillverkades av
gjutjärn. De götos liksom skärgårdsflottans kanoner vid något av de sven-
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Kopia cw en engelsk karronadritning, utförd 1799 av kaptenen Fabian H.asimir Roswull. -

Sjiihistoriska museet.

Tvd kanonlds for flintantändning; de spändes eller surrades fast över kanonröret intill f änghdlet; själva av/grandet skedde, sedan ldset spänts, genom ett ryck i den sträng, som fästes i den med hdl försedda änden pd hanen.
- Bägge ldsen - det högra är av s. k. bdgflintldstyp och helt av järn, medan det vänstra är monterat pd en
efter kanonröret profilerad träskida, som surrades vid detta - torde härröra frdn Gustav 111:s tid. Orlogsvarvets
museum, Karlskrona.

ska styckebruken, såsom Åker, Stavsjö m. fl. Under krigsåren stegrades kraven på kanonleveranser, så att bruken ej kunde i erforderlig utsträckning tillgodose behovet.
Vid slutet av perioden infördes karronader å en del fartyg (jfr sid. 388). Dessa pjäser,
som uppkallats efter styckegjuteriet Carron i Skottland, voro kortare - c:a 8 gånger kalibern
mot 15 till 18 - och lättare - 55 till 75 gånger kulans vikt mot c :a 200 - än de vanliga
kanonerna. De lagrade i lavetter av särskild konstruktion och höjdriktades med skruv.
Till projektiler användes rundkula, stångkula, stångskott, rundskrå och konkavkula. Av
rundkulorna förvarades ett antal - 25 stycken - invid kanonen i en kulstapel, övriga i kullårarna. Före aktion klargjordes krutladdningar genom att man fyllde krut i för kanonen avpassade påsar av papper eller tyg - karduser. Under upplangningen förvarades de fyllda karduserna i koger eller kogerskor, vanligen svarvade träkappar. Även förekommo »geschwinda
kul- och karteschskott> , ett slags projektiler innehållande såväl kula som laddning. Vid periodens ingång avfyrades kanonerna på så sätt, att en lunta tände ett i fänghålet infört antänd-
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Rclingspistolen, som var en lung pJas, anbragtes i relingen pd ungefär samma sätt som en nickhake. Den här avbildade har en kaliber av 42 mm. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Modellen pd sjöofficerssabel torde ha fastställts pd 1770-talet; den var av ovanstdende utseende. Del här avbildade exemplaret har förts av kaptenen i flottan, friherre Axel Ludvig Liliencrantz vid Reva( den 13 maj 1790.
Pd klingan är följande inslcriplion etsad pd svenska och tyska: >Behdll Edra Svärd, som bevis pd Eder tapperhet, och dd ödet sd skickar, skänk mig Eder vänskap. Sd tappre mäns vänskap skall jag värdera • och • Ryska
amiralen Tchiliacows yttrande till officerarna d K. Svenska Orlogsskeppet Prins Carl efter bataljen vid Revat den
13 maj 1790• . Livrustkammaren. - Nedan: Huggare m /1808 för flottan överensstämmer helt med infanterihuggare m/ 1748 och m /1808. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

ningsrör, fyllt med krut. Vid slutet av 1770-talet ersattes luntan av ett av Aschling konstruerat
flintlås, som sattes i funktion medelst en fyrsträng.
Kanonerna lagrade i trälavetter, rörliga på fyra hjul av trä. af Chapman arbetade på att
utbyta denna lavett eller rappert mot kursörlavetten, som blivit införd på skärgårdsflottans fartyg. Skeppet Vasa och de närmast följande skeppen utrustades också med kursörlavetter för
det undre batteriets kanoner. De provades första gången på Vasa 1779. Men artilleristerna voro
ej nöjda med dem. Under provseglingsexpeditionen 1787 gjordes jämförande försök på skeppen
Kronprins Gustav Adolf och Sofia Magdalena med kursörlavetter och nykonstruerade lavetter
på rullar eller rullrapperter. Efter dessa försök beslöts, att kursörlavetterna skulle avskaffas
och ersättas med rullrapperter. af Chapman förlikte sig aldrig med detta beslut. I ett av sina
tryckta arbeten, >Grunder till kännedom om linjeskepp för den studerande ungdomen vid
krigsakademien > (1796), framhöll han i ett kapitel om lavetter kursörlavettens fördelar och
anmärkte, att eftervärlden en gång skulle inse sanningen av vad han sagt. Långt senare, sedan
man gått över till att tillverka lavetter av järn, kom kursörlavetten till heders igen.
Förutom kanoner användes även mörsare, de större på därför särskilt byggda fartyg. De
under perioden byggda mörsarebarkasserna förde 40-, 60- eller t. o. m. BO-pundiga mörsare.
Den personliga beväpningen av fartygens besättningar på såväl örlogs- som skärgårdsflottan
var tämligen olikartad. Av eldvapen förekommo pistolen och flintlåsgeväret. Under kriget 1788
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-90 ändrades och reparerades mängder av äldre infanterigevär för · flottans räkning ; särskilt
synes detta ha varit fallet med gevär m/1716, m/1725 (bild se ovan sid. 202) och m/1731,
ävensom infanteripistoler m/1704 och m/1716 {bild se ovan sid. 203). Under kriget erövrades
ryska muskedundrar i stort antal och begagnades sedan i svenska flottan (en svensk modell,
möjligen frå n gustaviansk tid, är avbildad å sid. 203). Av blanka vapen förekommo värjan,
svärdet, änterbilan, piken och huggaren (införd 1808).
SKEPPSBYGGMÄSTARE.
Fredrik Henrik Chapman, 1772 adlad af Chapman. Skeppsbyggeriet i vårt land undergick
en lysande utveckling under 1700-talets senare del. Detta gäller såväl handelsflottan, för vars

räkning ett stort antal »ostindiefarare», »spanienfarare» och andra fartyg av olika slag nybyggdes, som örlogsmarinen eller flottorna, som det då hette. Vid dessas förnyelse hade Gustav III
förmånen att
nya fartygen
den skicklige
förenkla och

biträdas av skickliga medhjälpare. För konstruktionen och byggandet av de många
stod till hans förfogande en skeppsbyggare - Chapman - som icke endast var
konstruktören, utan mannen, som med oerhörd arbetslust, energi och förmåga att
systematisera, kunde driva upp produktionen på dittills okänt sätt. Det byggdes

intet fartyg för svenska flottan under denna period, vars konstruktionsritning han ej inspirerat
och satt sitt namn p å. Den utveckling skeppsbyggeriet undergick påverkades av honom i
fråga om icke endast fartygens skrov och utrustning utan även bestyckning och tackling. Tidigare byggde skeppsbyggmästaren fartyget, och en sjöman bestämde storleken och formen på
seglen. I båda fallen handlade man >på känn» med äldre fartyg som förebild. af Chapman
beräknade fartygets styvhet och avdriftspunkt och bestämde därefter segelarean, seglens form
och läge. I sin strävan att nedbringa vikten av fartygets rigg, utarbetade han en förbättrad
metod att slå tågvirke, så att alla gamen sträcktes lika, och trossen därigenom blev starkare.
Med stöd av erfarenhet om olika slags ankaren och teoretiska utredningar om ankarets verkningssätt framställde han en metod för ankarens konstruktion och sammanförde deras dimensioner i standardtabeller, som fram till våra dagar blivit tillämpade.
Fredrik Henrik Chapman föddes i Göteborg den 9 september 1721. Föräldrarna hade inflyttat från England. Fadern, Thomas Chapman, kom 1715 till Stralsund, där han av Karl XII
antogs som kapten vid örlogsflottan. Han blev senare holmmajor i Göteborg. Modem var dotter till en engelsk skeppsbyggmästare.
Efter att hava arbetat på olika skeppsvarv i Göteborg reste Chapman 1741 till London. På
varven vid Themsen ökade han sin praktiska erfarenhet i yrket. Efter två års vistelse i England återvände han till Göteborg, där han tillsammans med handelsmannen Peter Bagge anlade
ett varv och på entreprenad utförde reparationerna av Ostindiska kompaniets fartyg. Hans
strävan gick emellertid ut på att genom teoretiska studier skaffa sig djupare utbildning i yrket.
PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Detta 1778 mdlade porträtt av den 57-drige överskeppsbyggmästaren och överstelöjtnanten af Chapman, en av de mest utsökta av Paschs människoskildringar, är en utomordentlig ocl1 inspirerad
studie av •en starkt utpräglad karaktär, en typ av anglo-sachsisk ras, temperamentsfull och född till ledare, en
intelligent organisatör, för vilken inga hinder finnas . . . Ett fast byggt huvud med av dr och viljeansträngning
skärpta drag; de grd ögonen blicka spända sitt lugna, humana chefsleende > ( Ström bom). Fast han vall att ldta
konstnären presentera honom i neglige - en originell, kapuschongförsedd nattrock, med ärmarnas dekorativa
skinnisättningar tudligen ocksd avsedd för arbetsbordet, där denna intensiva arbetsmänniska tillbragte ocksd
otaliga av sina nätter - vilar den nuss undfdngna svärdsorden pd uppslaget, och i högra lwndens energiska
grepp visar han fram ndgra gravurer ur sin tre dr tidigare utgivna •Tractat om skeppsbuggeriet • - en liten pdminnelse dl samtid och eftervärld om betudelsen av hans livsverk.
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Fredrik Henrik af Clmpmrm. Oljemålniny rw L. Pmch d. IJ. 1778. Grips/wlm.

,.-

. t l,;!!y •, '. .:,;J. •

1...._

n:.,,._.,

~"".. ._.,.._,( --'-'=

-....~u- '7ff""4 ,
--;w!"/.,. ..,~,,.
Till vänster: ett blad med blyertsteckning av ett engelskt fartyg ur Chapmans skissbok från de utländska resedren. Kungliga Orlogsmannasällskapet, Karlskrona. - Redan under sina utländska studieår lade Chapman grunden till den stora samling ritningar ( • Chapmanarkivel> ) över fartyg av de mest skilda typer, som efter lians död
övertogs av kronan och nu förvaras i Sjöhistoriska museet. En stor del av dessa ritningar äro försedda med
anteckningar om fartygets deplacement samt läget av deplacementets tyngdpunkt och metacentrum. Sd är fallet
exempelvis med ovan återgivna utsnitt av en i samlingen ingående ritning över det 1737 byggda engelska linjeskeppet Victory (100 kanoner, 1,000 mans besättning), som 1744 förolyckades genom kantring till ankars och vars
metacenter höjd (stabilitetsegenskaper) därför särskilt bör ha intresserat Chapman.

Han sålde sin andel i varvet och fick därigenom medel att fullfölja sitt mål. Under åren 1750
- 52 studerade han matematik för den kände matematikern Fredrik Palmqvist i Stockholm.
Dessa studier fortsatte han i England, där han tog lektioner i matematik för professorn vid
Royal Academy i Woolwich, Thomas Simpson, som givit namn åt den för fartygskonstruktörer
välbekanta »Simpsonska regeln». Härefter besökte han de engelska örlogsvarven i Woolwich,
Chatham och Deptford för att skaffa sig , underrättelse om engelska sättet att bygga och ritningar på deras skepp , . I Deptford började hans undersökningar och de ritningar han samlat
väcka misstankar. Då han skulle resa därifrån, blev han plötsligt såsom misstänkt för spioneri
arresterad och förd till London. Han blev emellertid snart frigiven och använde sig av tillfället
att i London taga lektioner i fysik och i konsten att gravera i koppar. Från London reste
Chapman till Holland och, efter att ha besett skeppsvarv därstädes, till Paris. Enligt av svenske ambassadören Ulrik Scheffer utverkat tillstånd fick Chapman i Brest följa byggnaden av
ett 60-kanonskepp »ifrån dess begynnande till dess det blev färdigt». Efter 1 ½ års vistelse i
Brest återvände Chapman till London. Såväl i England som Frankrike hade man nu planer på
att engagera den svenske skeppsbyggaren. Av sin bror uppmärksamgjord på Chapmans förtjänster, skyndade riksrådet Karl Fredrik Scheffer att skaffa Chapman en anställning i rikets
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Ett graverat blad ur Frederik Henrik Chapmans dr 1768 utgivna stora rilningsverk • Architeclura navalis mercatoria•; den här i stark förminskning dtergivna plansch XXIII (originalet.~ planscher, som alla ciro graverade av
Chapmans systerson Lars Bogeman, äro c:a 82 X 55 cm.), upptagande konstruktionsritningar till ett barkskepp
om 335 svdra lästers dräktighet med längdskalor i svenska, engelska och franska fot och längst upp till höger
dräklighetsskalor i svenska svdra läster, engelska tons och franska tonneaux. l\ledelst dessa .~enare och under
liggande kurvor fö~ barkar av 10 olika storleksgrader kan man avläsa fart11gens dräktighet vid viss nedlastning.

tjänst. Hans hemresa påskyndades,
och han anställdes 1757 som underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan.
Chapmans första uppdrag gällde besiktning av skogarna i Finland och
Västerbotten, som han verkställde under november 1757-april 1758. Den
kännedom, han under denna resa skaffade sig om virkestillgången i landet,
blev honom till framtida gagn. Därefter kopplades han in på problemet
att skapa lämplig typ av skärgårdsfartyg.

....,,..

I företalet till sitt ovannämnda arbete
»Tractat om skeppsbyggeriet» sä•Överstelöjtnant Chapman dd vi reste till Sveaborg - pd jakten
Lediga Stunder • . - Laverad tuschteckning frdn dr 1763 av Elias
ger Chapman: » Det plägar så tillgå uti
Martin. Nationalmuseum.
skeppsbyggnad, att man bjuder till den
ena gången efter den andra, var och en efter den insikt han äger, att förbättra skeppens skapnad; nämligen då man byggt ett skepp, och sedan det blivit försökt och befunnits äga en eller
annan elak kvalitet, har man vid byggnaden av ett annat, efter bästa begrepp så ändrat skap-
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Den •ryggdsstuga•, .mm af Chapman lät bygga sig pd den av honom inköpta, ndgra kilometer frdf! Karlskrona
belägna egendomen Skärva, stdr ännu kvar i oförändrat skick med sin originella exteriör och säregna inredning,
med kupolsalen och de klassiska porträtten, arbetsrummet, byggt som kajutan pd ett skepp, med utsikt över
fjärden mot Karlskrona. Bland ekarna i parken stdr lusthuset med den av Ehrensvärd mdlade dianafrisen.

F. H. af Cliapman ligger begraven pd Augerums kyrkogdrd i Blekinge; graven (fotot till vänster) är uppförd
efter hans egen ritning och prydd med hans vapen. - Pd uppdrag av hertig Karl tillkom ett av galjonsbild•
lzuggaren Törnström i trä skuret monument, som inramade en av Sergel i marmor huggen medaljong med af
Chapmans ädla drag och en inskrift i guld. l\fonumentet uppsattes i modelisa/en pd varvet i Karlskrona ocl1
avtäcktes i närvaro av den frejdade skeppsbyggmästaren och örlogsstationens och stadens främste män den 25
maj 1800. Inskriften hade följande lydelse: • Fredr. Henr. af Chapman, Viceamiral, Commend. med st. k . af
l'asaorden, Riddare af Svärdsorden . Hans snille och fosterlandskärlek, verksamma till Gustaf 111:s ändamdl,
gdvo Sverige nya flottor efter förbättrat byggnadssätt. Dd arbetet efter Gustaf IV Adolfs förordnande fortsattes,
ägnmle Carl, Hertig af Södermanlancl, Sv ea R. Stor-amiral, uppfinnarens bild dl odödligheten• .

naden, att det icke skulle få ett dylikt fel; men det har som oftast, eller nästan merendels,
icke bättre lyckats, än att det nya skeppet därigenom fått ett annat fel; ja, det har även hänt,
att det senare skeppet därigenom fått ett annat fel i högre grad, än det förra skeppet; och
man har icke med visshet vetat om dessa fel härrörde utav skeppets skapnad eller av någon
annan obekant omständighet. Man kan härav finna, att skepp byggas med bättre eller sämre
47 .
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kvaliteter, mer av en slump, än genom en säker föresats: och att iföljd därav, så länge man
icke äger annan grund i kunskapen att bygga skepp efter, än blotta försök och erfarenhet, så
kunna skepp i allmänhet icke få en tillbörlig fullkomlighet utöver den de nu för tiden äga.
Det bliver för den skull nödigt att utröna vad det är, som skall bringa denna kunskap till
mera fullkomlighet. •
Flera lärda, särskilt franska vetenskapsmän ägnade sig under 1700-talet åt de komplicerade
problem, som uppställde sig för !!keppsbyggaren. Sådana frågor, som bestämmandet av läget
för deplacementets tyngdpunkt, fartygets bärighet (djupgående) och statiska stabilitet, det motstånd fasta kroppar röna vid rörebe i vattnet, vindens tryck på segel och fartygs avdrift behandlades abstrakt i lärda arbeten . I Frankrike kom i första hand det där nedlagda arbetet
på vetenskapliga undersökningar det praktiska skeppsbyggeriet till godo. Chapman, som under
sin vistelse i Frankrike sannolikt tog del av de nya teorierna, kunde tack vare iin teoretiska
och praktiska utbildning tillgodogöra sig dem. De många ritningar han samlat på fartyg av
olika slag studerade han sedermera systematiskt och ingående med beaktande av upplysningar
han inhämtat om fartygens seglingsegenskaper m. m . Med sin så förvärvade erfarenhet prövade han riktigheten av de uppställda teorierna, bearbetade och samlade dem i sitt ovannämnda, 1775 utgivna arbete »Tractat om skeppsbyggeriet •. Inom vår marin grundades alltsedan skeppsbyggeriet på dessa teorier. Av ~Tractat om skeppsbyggeriet • utkom en fransk
upplaga 1779 och en förbättrad översättning 1781. Flera av af Chapmans tryckta arbeten blevo
även översatta till engelska och använda såsom läroböcker i skeppsbyggeri.
, Tractat om skeppsbyggerieh innehöll även förklarande text till det några år tidigare utkomna planschverket »Architectura navalis mercatoria >. Detta består av ett 60-tal blad i kopparstick av formatet 77 X 49 cm. Varje blad upptar konstruktionsritningar till ett eller flera
fartyg. I första hand gälla dessa ritningar handelsfartyg, såsom verkets titel anger. Ritningarna till handelsfartygen äro sammanförda i sex klasser eller typer. För varje sådan typ äro
ritningar uppgjorda till ett 10-tal fartyg av olika storlek. För alla dessa fartyg äro därjämte
tabeller uppställda med svensk, engelsk och fransk text. Dessa angiva förutom fartygets huvuddimensioner även dräktighet (lästetal), nollspantsarea, vattenlinjearea och deplacement. På
varje linjeritning är läget av deplacementstyngdpunkten och metacentrum angivet. Likaså är
intill ritningen placerad en skala angivande längddimensioner i svenska, engelska och franska
fot och, när det gäller rymdmått, i läster, tons och tonneaux. Handelsfartygen ingå i planschverket med 30 blad. Därefter följa ett 10-tal blad med ritningar över diverse farkoster för
segling och rodd, såsom lustjakter, galärer och skeppsbåtar, ett 10-tal blad med ritningar över
kaparefartyg av olika storlek och bestyckning samt slutligen ett 10-tal blad med ritningar på
diverse utländska örlogs- och handelsfartyg m. m. Verket, som var enastående i sitt slag, hade
en utomordentlig betydelse för redare och skeppsbyggare på den tiden, då viktiga grunddrag
för fartygskonstruktion ännu voro okända.
af Chapman uttänkte vidare två konstruktionsmetoder. Den ena av dessa, den ovannämnda
relaxationsmetoden visade sig emellertid ej giva några fördelar utöver hans tidigare uppställda

FAKSIMIL VID DENNA SIDA. • All på en redd här i Norden, om sena hösten, kunna förlöija ett wist antal örlogs skepp och gifwa dem den ställning sins emellan, all ifall en sträng winler inträffar, och isen så slurk, all
den kan bära en ansenlig fiendtelig arme med tillhörigt fäldtartillerie, alt dessa skepp emot dess anfall med
säkeriiet kunna förswara sig •
en taktisk spekulation av den 86-drige viceamiralen, ingående i elen samling
ritningar, vilka tillhört genera/amiralen Karl .4ugust Ehrensvärd ocli nu till en del befinna sig i Kungliga Orlogsmannasällskapet, Karlskrona .
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Vetenskapsakademien präglade 1808 strax före af Chapmans bortgång ovan till vänster avbildade medalj, på
vars frdnsida över det förlimrade skeppet läses: • Famam ferel per orbem •, d. v. s. • Det skall sprida hans rykte
över världen •. Medaljen är utförd av l\f. Frumerie . 1817 präglade ocksd Svenska akademien en medalj över af
Chapman; frdnsidan av denna bär bilden av en av hans berömda fregatter. - I anslutning till sitt 100-årsjubileum
1871 slog Kungliga Orlogsmannasällskapet, till vars förste hedersledamot af Chapman kallats 1798, en medalj (till
höger) till hans minne; den är utförd av Lea Ahlborn. Kungliga l\fyntkabinetlet (Statens historiska museum).

och enklare konstruktionsmetod, den paraboliska metoden. Chapman hade funnit , att spantareorna i ett välformat fartyg borde fördelas i en viss progression, som representerades av en
parabellinje med vertex (toppunkten) i fartygets största tvärsektion. Genom att överföra deplacementet till en parabel-yta, som lät sig lätt beräknas, fick konstruktören möjligheter att på
förhand bestämma många egenskaper hos fartyget, som förut endast försöksvis kunde erhållas.
Metoden gjorde det möjligt att hastigt bestämma undervattenskroppens tyngdpunktslägen och
initialstabilitet och underlättade utarbetandet av ett fartygs konstruktionslinjer. Sina konstruktionsmetoder har han utförligt beskrivit i ett av sina sista tryckta arbeten, »Försök till en
teoretisk avhandling att giva åt linjeskepp deras rätta storlek och form likaledes för fregatter
och bevärade fartyg» (1804). I stolt medvetande om den paraboliska metodens värde avslutade
han andra upplagan (1806) av denna bok - med följande uttalande: »Slutligen: då den av
mig här uppgivna, lika så enkla, som allmänt användbara konstruktionsmetod av skepp, är en
frukt av egen flerårig forskning, utan grundläggning av andra författare, och då detta arbete
ofelbart, i anseende till min höga ålderdom, torde bliva det sista offer av mitt mångfaldiga
bemödande för skeppsbyggerivetenskapens fullkomnande; så må mig tillåtas att såsom testamente eller åminnelse av vad jag därtill kunnat bidraga tillägna det åt alla upplysta älskare
av denna ädla vetenskap >. Han var då 85 år.
Viceamiralen af Chapman dog två år senare den 19 augusti 1808 i Karlskrona. Han var ej
gift. All sin egendom bortgav han ett par år före sin död till sin fosterson Gustav Adolf
Neiiendorff, adlad och adopterad av af Chapman. Hans stoft vilar på Augerums vackra kyrkogård i närheten av Karlskrona. Den store skeppsbyggmästarens intressen inskränkte sig ej till
tjänstgöromålen och arbetet för skeppsbyggnadskonstens utveckling. Även andra grenar av
mänskligt vetande ägnade han det livligaste intresse. Han var en god människa, gladlynt och
frisk. En minnestecknare skrev: »Lika stor som Chapman var i snille och kunskap, lika älsklig och välvillig var han i sitt förhållande mot andra människor >.
Som redan blivit nämnt, anställdes Chapman som underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan
den 9 september 1757. Han utnämndes till skeppsbyggmästare vid armens flotta 1760 och
överskeppsbyggmästare vid samma flotta 1764, överstelöjtnant vid amiralitetet och ledamot av
amiralitetskollegiet 1776, överste samma år, chef för skeppsbyggeriet i Karlskrona 1781, varvsamiral vid örlogsflottan med konteramirals titel 1783, konteramiral 1784 och viceamiral 1791.
af Chapman bedrev en omfattande författareverksamhet. De större av hans tryckta arbeten
hava blivit omnämnda i del föregående. Även för uppgifter utanför sin egentliga verksamhet
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togs af Chapman i anspråk. Han kallades till ledamot av skogs- och jägarekommissionen 1776.
Han utarbetade ett nytt skeppsmätningsreglemente, som fastställdes den 11 mars 17 78. Han
var ledamot av vetenskapsakademien, hedersledamot av krigsvetenskapsakademien, akademien
för de fria konsterna och öriogsmannasällskapet.
Lars Bogeman, 1809 adlad Nordenbjelke. af Chapman hade förmågan att skaffa sig goda
medarbetare och sporra dem till utomordentliga prestationer. Främst av dessa skall nämnas
hans systerson Lars, född den 7 mars 17 45 i Göteborg, son till kaptenen vid amiralitetet Lars
Bogeman och Mariana Chapman. Den unge Bogeman fick sin första anställning i kronans
tjänst i Stralsund på våren 1762 såsom elev i skeppsbyggeriet under sin morbroders ledning.
Han blev mästaren en värdig lärjunge och en kunnig och outtröttlig medhjälpare. Sålunda
biträdde han Chapman vid de omfattande beräkningar, som lågo till grund för konstruktionsritningarna i >Architectura navalis mercatoria », graverade kopparplåtarna till det världsberömda
planschverket och var vid den stora entreprenadbyggnaden för skärgårdsflottans räkning på
Djurgårdsvarvet på 1770-talet af Chapmans närmaste man.
Bogeman blev underskeppsbyggmästare vid armens flotta 1773 och skeppsbyggmästare med
majors värdighet 1776. Då beslut fattats om den stora skeppsbyggnaden vid örlogsflottan i
Karlskrona 1780, fick Bogeman i uppdrag att inställa sig där för att under af Chapmans ledning övertaga konstruktionsarbetet.

Vid örlogsflottans utrustning på våren 1788 bestred han

överskeppsbyggmästarebefattningen i Karlskrona. Efter kriget återkommenderades han 1790
till eskadern i Stockholm, vid vilken han såsom överskeppsbyggmästare efterträdde Acrell.
När amiralitetets och armens flottors byggningsstater genom beslut den 27 november 1793
ombildades till konstruktionsstaten med en konstruktionskår vid örlogsflottan och en vid armens
flotta, utnämndes Bogeman till överstelöjtnant vid denna senare. Sedan dessa kårer sammanslagits till en gemensam konstruktionskår (den 4 maj 1798), ställd under tjänstgörande generaladjutanten för flottorna , förordnades Bogeman den 10 februari 1800 till sekundchef vid denna
kår. När 1803 i samband med inrättandet av förvaltningen för sjöärendena flottornas konstruktionskontor organiserades inom detta ämbetsverk, blev Bogeman i egenskap av sekundchef chef för detta kontor. Han befordrades till överste 1805, blev ledamot av krigsvetenskapsakademien 1810 och vetenskapsakademien samma år. Han avled den 12 maj 1814.
Av övriga under perioden verksamma skeppsbyggmästare kunna av utrymmesskäl endast
några omnämnas.
Francis Sheldon, adlad 1817 af Sheldon, född den 26 juni 1755 i Karlskrona, var son till
överskeppsbyggmästaren Gilbert Sheldon. Han blev underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan
1778, hade permission 1780- 83 för att utomlands studera skeppsbyggeri, befordrades till
skeppsbyggmästare vid armens flottas eskader i Stockholm 1785. Kom efter faderns död 1794
till Karlskrona och blev där chef för konstruktionsdepartementet 1795 och 1799 överstelöjtnant
i konstruktionskåren. Sedan 1800 tjänstgörande vid konstruktionskontoret i Stockholm utnämndes han 1814 vid Nordenbjelkes bortgå ng till överste och sekundchef för konstruktionskåren
och därmed chef för konstruktionskontoret. af Sheldon inlade stora förtjänster om reglementerandet av flottornas och konstruktionskårens åligganden. Han avled den 7 maj 1817 i StockPLANSCH A ll/OTSTAENDE SIDA. Flottans skeppsbyggmästare (som sedan 1778 buro uniform av ungefär samma
typ som amiralitetets oflicerskdr) fingo dd konstruktionsstaten pd af Chapmans förslag bildades 1793, militära
grader och särskild uniform. Hur en skeppsbyggmästare i paraduniform tog sig ut, visas d denna akvarell fr dn
ti00-lalets slut; uniformen har, frdnsell stövlarna, epdletterna och de blanka knapparna, fortfarande en viss likhet med 1778 drs svenska dräkt (jfr unif ormsavsnittet i kapitlet om Livet ombord).
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Paraduniform för skeppsbyggmästare i slutet av nOO-talet. Akvarell
av C. W. Svedman. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Tre ledande skeppsb"ggmästare: till vänster Lars Boqeman, adlad l\'ordenbjelke (medaljong av J. T . Sergel;
Sjöhistoriska museet, Stockholtn), i mitten Francis Sheldon, adlad af Sheldon (medaljong av Erik Cainberg;
Kungl. Marinförvaltningen, Stockholm ) och till höger Fredrik Ludvig Klinlcberq, adlad af Klinteberg (medaljong
av Johan Törnström; Kungl. !tf arinförvaltningen, Stockholm).

holm. En brorson och en brorsons son tjänstgjorde
under de närmaste decennierna vid konstruktionskåren. Sålunda hava medlemmar av den sheldonska
släkten varit verksamma inom det svenska örlogsskeppsbyggeriet i det närmaste 200 år.

Fredrik Ludvig Klinteberg, 1807 adlad af Klinteberg, född den 21 april 1760 i Herrslöfs prästgård i
Sk åne, blev extra underskeppsbyggmästare 1786 och

underskeppsbyggmästare 1790. Ledde under åren
1795-1801 såsom medlem av den kommission av
svenska officerare, som ställts till »Ottoman ska Portens tjänst till dess sjöväsendes förbättrande » med
övervinnande av stora svårigheter byggandet av ett
74-kanonskepp och en fregatt på ön Rhodos och tillsammans med kapten mekanikus Rodee en skeppsdocka inom arsenalen i Konstantinopel och företog
1802-03 en studieresa i Danmark, Holland och
Frankrike. Han utnämndes 1804 till överstelöjtnant
och chef för konstruktionsdepartementet i KarlsOverstelöjtnant tnckunikus Jonas Lidström, adlad
krona och blev samma år ledamot av krigsveten- Lidstråmer. - Akvarell av okänd konstnär. Kungskapsakademien. af Klinteberg avled den 10 decemliga biblioteket.
ber 1812. Han hade åtnjutit förmånen av aU hava
blivit av varvsamiralen af Chapman »i örlogsbyggnadens mest vetenskapliga delar anförd » och
synes liksom Bogeman hava varit skicklig konstruktör och teoretik er. Sålunda biträdde han af
Chapman vid dennes år 1794 utförda experiment för utrönande av kroppars motstånd i vatten.
Gustav Adolf Nycopp, född den 12 maj 1782 på Sveaborg. kom såsom elev vid konstruk-

tionsstaten till Karlskrona 1799 och observerades snart av »den oförgätlige läraren i skeppsbyggeriet, viceamiralen m. m. af Chapman, som med utmärkt välvilja omfattade detta snille
och av honom i teoretiska arbeten med största lovord och tillfredsställelse sig begagnade ».
Nycopp avlade konstruktörsexamen 1801. Vid Gustav IV Adolfs besök i Karlskrona presenterade af Chapman Nyeopp för konungen med orden: »Denne är min lärjunge, men blir min
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Det dr 1803 sjösatta linjeskeppet Christian den Syvende (90 kanoner, längd över stäv 57 ,9, bredd pd y. k . bordläggning 15,~, djupgdende 6,5 m ., besättning 489 man) var störst av de 29 linjeskepp, som sjösattes i Danmark
under perioden. Detta skepp var ett av de första, som byggdes med upptill rundat akterskepp . Engelsmännen,
som 1807 bortförde skeppet, lära ha använt det sdsom förebild för ett antal nybyggnader. - . Irbetsritning.
Rigsarkivet, Köpenhamn.

Linjeskeppet Prins Christian Frederik (66 kanoner, längd 53,5, bredd 14, djupgående 6,36 m ., besättning 625 man)
sjösattes på Nyholm den 6 oktober 1804. Skeppet, ett av de två linjeskepp, som danskarna hade kvar efter
det engelska överfallet 1807, förlorades efter hdrd strid mot engelsk övermakt 1808. - Laverad teckning av
C. W. Eckersberq 1804. Den Kongelige Kobberstiksamling, ](öpenhamn.

mästare. På hösten 1801 kommenderad såsom konstruktionsofficer på fregatteskadern, som
hade i uppdrag att blockera tunisiska hamnar under fredsbrottet med denna makt, deltog Nycopp i en nitton månaders sjöexpedition. Under sommaren 1803 förestod han göromålen i
Sveaborg under därvarande konstruktionsofficers sjukdom. När den gamla sk eppsbyggeriskolan
i Karlskrona 1804 ombildades därstädes under namn av informationskontoret för utbildning
av elever vid konstruktionsstaten. förordnades Nyeopp till föreståndare för detta kontor och
befordrades till löjtnant. Samma år kallades han - 22 år gammal - till ledamot av krigsvetenskapsakademien. Vid krigsutbrottet 1808 kommenderades Nyeopp såsom konstruktionsofficer på örlogsflottan. På sommaren samma år beordrades han att i Stockholm avhämta vissa
uppgifter om Sveaborgs fästningsverk m. m . För återfärden embarkerade han på örlogskuttern
Hök, som avseglade fr ån Stockholm. Sedan hördes intet mera om kuttern och dess besättning.
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»Suensk Canon Chaloup med Däk af Chapman ., 110s oss kallad däckad kanonslup, hade en kanon av grov kaliber för - och cn akterut. Sektionsritniruj en visar dessa kanoner dels i stuvnings-, dels i sk jutläge. - Rig~arkivet.
Köpenhamn.

Dansk kanonjoll (jfr bilden sid. 335 av svensk kanonjoll). - Laverad teckning av C. W . Eckersberg. Det Nationalhis/ariske Museum, Frederiksborg.

Om den skjutits i sank av fientliga fartyg eller förlist, blev aldrig utrönt. S å ändades den
unge konstruktionsofficerens lovande bana, och gäckades de förhoppningar som den väckt.

Jonas Lidström, 1800 adlad Lidströmer, född den 19 april 1755 p å Lagfors bruk i Medelpad, bör, ehuru ej skeppsbyggare, här nämnas. Lidström korn med af Chapman till Karlskrona 1780. Han blev, mekaniskt snille som han var, af Chapman till utomordentlig hjälp
vid konstruktion och byggandet av mekaniska anordningar, hus, kajer m. m. Lidström utnämndes till löjtnant mekanikus vid amiralitetet 1782, kapten mekanikus vid konstruktionskåren 1793, major mekanikus 1795, överstelöjtnant mekanikus 1802. Lidströmer blev 1805 chef
för mekaniska departementet på varvet i Karlskrona. Han avled den 27 jan. 1808 i Stockholm.
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Viceamiralen Lord Nelson gdr med tolv engelska linjeskepp vid förlig sydlig vind den 2 april 1801 till angrepp
mot ett antal pd Köpen1Jamns redd förankrade, avriggade men väl bestyckade danska skepp. - Samtida gravyr
av R. Dodd. Kungliga Sjökrigsskolan, Stockholm,

UTLÄNDSKA SJÖMAKTER.

Danmark-Norge. Enligt en 1774 fastställd flottplan upptagande 26 linjeskepp tillfördes
den dansk-norska flottan under åren 1772-83 genom nybyggnad 10 linjeskepp och 11 fregatter, flertalet konstruerade av den berömde »fabrikmester» Henrik Gerner. Under det nordamerikanska frihetskriget 1775-82 togs den danska, liksom övriga neutrala sjöstaters flottor
i anspråk för den egna sjöfartens skydd. Enligt bestämmelserna för det väpnade neutralitetsförbundet 1780 förpliktade sig Danmark alt hålla 12 örlogsskepp om 60-76 och 13
om 20-50 kanoner rustade, medan motsvarande antal för Sverige var 14 resp. 14 och för
Ryssland 19 resp. 15. Med hjälp av detta starka förbund lyckades nämnda stater att utan
alltför stora förluster hålla sin sjöfart i gång.
Sedan kronprins Frederik 1784 övertagit regeringen, undergick flottan en storartad utveckling. Aren 1784-92 byggdes efter Gerners ritningar 2 skepp om 60, 8 om 70 och 1 om 80
kanoner. Av Gerners efterträdare Stibolt byggdes 1 om 64, 1 om 76 och 1 om 80 kanoner
och av dennes kollega Hohlenberg byggdes i början av det nya århundradet 2 skepp om 66,
1 om 78 och 1, Christian den Syvende, om 90 kanoner. Jämte skeppen byggdes fregatter och
andra mindre fartyg. Liksom i Sverige hade galärerna befunnits ineffektiva. Såsom ersättning
för dessa byggdes och prövades lättare och tyngre skärbåtar av olika utförande utan nöjaktigt resultat, varefter man 1804 övergick till att bygga kanonslupar (kanonchalupper) och
kanonjollar efter Chapmans modell. Även för fartygens utrustning och bemanning vidtogos
erforderliga åtgärder. Örlogsflottan var förlagd till Köpenhamn. Några skepp och fregatter
voro tidvis stationerade i Norge (Christiansand) . Till Fredriksvrern voro galärerna, sedermera
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kanonbåtarna (knnon-chalupper, -jollar] och andra armerade rodd fartyg förlagda.
Under örlogsfloltans skydd
utvecklades handelsflottan.
Under de första å ren av
de stora krig, som efter franska revolutionens utbrott 1789
salte hela världen i brand,
lyckades det Danmark att
hålla sin givande sjöfart i
gång. Men med åren blev kriget allt h årdare, och de krigförandes behandling av de
neutrala staternas fartyg all t
hänsynslösare. När England
besvarade det år 1800 mellan
Ryssland, Sverige, Danmark
och Preussen bildade nya
väpnade neutralitetsförbundet
genom att på våren 1801 sända en flotta till Östersjön under amiral Hyde Parkers befäl
för att spränga förbundet, fick
Danmark taga emot den första
stöten. Genom anfallet på
Köpenhamn den 2 april 1801,
som efter en hård kamp ledde
till va penstillestånd med England och Danmarks utträde
ur neutralitetsförbundet, för -

»Fltuulen [orltuler Hannen [or sidsie Gang . - engelsmcinnen bogsera de av dem
uppriggClCle och ru stade tlanskn skeppen ut ur hamnen alter Köpenhamns
kapitulation 1807. - Oljemdlning av Chr, Mölsteel 1901. Privat ägo, Danmark.

lorade Danmark 12 skepp, av
vilka ett togs som pris, medan
de andra brunna upp eller
brändes.
Sex år senare kom det
andra svåra slaget mot den
dansk-norska flottan. Vid ryktet om Napoleons planer att
använda den dansk-norska
flottan mot England, utrustade engelsmännen hemligen en
stor flotta, som i augusti 1807
oväntat angrep det oförberedda Danmark, vars flotta ej

48.

Sv. F. H. II

Söe-Lieutenant C. Wulff erövrar i Stora Bålt, uneler Laoland. etter tvd och
en hat» timmes str id elen 3 Juni 1808 meel lyra kunonchalupper elen enqelska
örlogs briggen the Tickler, bestyckael med tolv UJ-pundiga karrotuuler och
tvd ldnga 18-puneliga kanoner i bogen. - Samtida gravyr av N. Truslcu .
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Ryska fregatten Jarislawitz om 32 kanoner. Ritningen fanns sannolikt ombord på fregatten, när denna den 8 juli
1788 uppbringades av svenska flottan utanför Reval; fregatten gick sedan förlorad vid Viborg 1790. - Sjöhistoriska museet, Stockholm,

var rustad. StäIId inför Köpenhamns belägring kapi tulerade den danska regeringen. Priset blev örlogsflottans utlämnande jämte aII till dess utrustning
hörande materiel.

De danska skeppen rustades av

inkräktaren och avseglade den 21 oktober 1807 under
engelsk flagga. Av engelsmännen bortfördes tillsammans 16 linjeskepp, 15 fregatter och korvetter, 14
mindre fartyg samt material och förråd, som fyllde
92 lastfartyg. Allt vad nu var kvar av dansk-norska
flottan var två linjeskepp, som lågo i Norge, en korvett, några briggar, 16 kanonbåtar och en del andra
mindre fartyg. England fick genom denna hänsynslösa våldshandling under periodens återstående år i
Danmark en bitter fiende, som med stark patriotisk
offervilja hastigt skaffade sig nya kampmedel. Väl
blev endast ett linjeskepp byggt men av snabbyggda
mindre fartyg desto flera. Sålunda byggdes 4 fregatter och 8 briggar samt kanonslupar, kanonjollar
och styckepråmar till ett antal av c :a 300.
Ännu en hård motgång drabbade Danmark under
perioden. Enligt freden i Kiel 1814 övergick Norge
En rysk tredäckare - Alexis Orloffs amiralsskepp
i slaget mot turkarna vid Chesme den 5 juli 1770.
Detalj ur kopparsticket vid sid. 220.

till Sverige.

Banden,

om i mer än 400 år sam-

manhåIIit den danska och norska flottan, löstes.
Vid periodens slut stod Danmark med hårt be -

skurna gränser berövat sina örlogsskepp och större delen av sin handelsflotta.

Ryssland. Katarina II:s (1762-96) kraftiga regeringsåtgärder berörde även den ryska flottan, vilken rycktes upp ur sitt tidigare förfall. Örlogsfartyg byggdes och utrustades i stort antal.
Utbildningen av landets egna söner till sjöofficerare och styrmän bjöd emellertid på stora svårigheter. Befäl och underbefäl engagerades därför i stor utsträckning från England, DanmarkNorge och Holland. Den ryska flotta om 12 linjeskepp, 12 fregatter och ett stort antal förrådsfartyg, som 1769 lämnat Kronstadt och efter en lång och äventyrlig färd runt Europas kuster
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Fartygst yper, ingden de i ryska skärgårdsfiolIan under kriget mot Sverige: 1 chebeck (mindre typ), 2 d :o (större
typ, frånselI riggen överensstämmande med den sven sk a h emmeman), 3 galär (helgalär; flertalet av de galärer,
som föllo i svenska händer 1790 och införlivades med sv enska skärgårdsfiolIan, vara c:a 4.2 m. långa och 6,3 m.
breda samt förde en 24.· och två 12-pundiga kanoner och roddes med 22 par åror ), 4. galär (halvgalär, mindre),
5 cheb eck (motsvarande den sv enska turuman ), 6 kanonslup (de ryska kanonslupar, som byggdes efter 1789,
liknade till b"ggnadssäll , bestyckning och tackling de svenska; sex 1790 lagna ryska kanonslupar vara 19 m.
långa, 4., ,, m. breda, 1,. m. djupgå end e, 14 par drar, 2 stycken 24.-pundiga kanon er) . - Utsnitt ur vinjetten till
J. Gillb ergs gravyr öv er sjöslaget vid Svensks und 1790. Kungliga biblioteket.

l slaget vid Svensksund den 9 juli 1790 förlorade ryska skärgårdsflottan bl. a. 1,4.12 kanoner, 332 nickhakar och
32 mörsare. En del av dessa föllo direkt i svenska händer, medan en del efteråt upptagas från sjunkna fartyg.
Skeppsmörsaren längst till höger är daterad 1787. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

förstörde den turkiska floltan utanför Dardanellerna 1770, återkom till Kronstadt 1775. Efter
utbrottet av det andra rysk-turkiska kriget vidtagas hösten 1787 förberedelser för att ånyo sända
en flotta till Medelhavet. Då kriget med Sverige på våren 1788 bröt ut, komma dessa förberedelser väl till pass för den ryska flottans användning mot den nye motståndaren. Den ryska
flottan i de nordiska farvattnen var stationerad i Kronstadt, Revaloch Arkangelsk. De ryska
skeppen vara i jämförelse med de svenska i allmänhet större. Ifråga om bestyckningen vara
dock de svenska skeppen n ågot överlägsna genom ett större antal kanoner av grövre kaliber.
Ryssland hade även kvar en betydande del av sin stora galär- och skärgårdsflotta, men denna
befann sig i dåligt skick och kunde ej utnyttjas under det första krigsåret mot Sverige. Den
ryska kejsarinnan bemödade sig inte minst om utvecklingen av de ryska sjöstridskrafterna i
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Svarta havet. I den där anlagda krigshamnen Cherson voro 1788 rustade 19 örlogsskepp om
36-66 kanoner och på varvet därstädes lågo ytterligare 11 skepp.
Under Paul I:s regering (1796-1801) opererade 1799 en stor rysk flotta tillsammans med
en engelsk i Nordsjön. Följande år genomdrev emellertid Paul bildandet av ovannämnda mot
England riktade neutralitetsförbund. Då han 1801 störtades och efterträddes av sonen Alexander I (1801-35), omkastades åter den ryska politiska kursen, vilken bl. a. hade till följd, att
de av amiral Hyde Parker efter aktionen mot Danmark planerade angreppen mot de ryska
eskadrarna i Revaloch Kronstadt inställdes. Vid det ryska anfallet mot Sverige i Finland 1808
befann sig en del av den ryska östersjöflottan åter i Medelhavet. En stor del av den övriga
flottan var i obrukbart skick, varför flottan i Östersjön då räknade endast 9 krigsdugliga linjeskepp, 7 fregatter och ett dussintal mindre fartyg. Den blev emellertid hastigt förstärkt.
Ryssland utvidgade under perioden sitt välde med stora områden och ryckte Västerlandet
närmare. Såsom kampmedel spelade därvid den ryska flottan en betydelsefull roll. Tsar Peters
stolta dröm hade förverkligats.

England, Frankrike, Holland, Spanien. Nordamerikanska frihetskriget, som började med den
blodiga sammandrabbningen vid Lexington 1775 mellan nordamerikanska kolonister och det
engelska moderlandets trupper, utvecklades till ett världskrig om kolonierna, i vilket samtliga
större sjömakter inblandades. Frankrike, som redan från början understött de upproriska staterna, slöt 1778 öppet förbund med dessa. Till detta förbund anslöt sig följande år även Spanien, som hade samma intresse som Frankrike att nedkämpa Englands herravälde på havet.
Då Holland anslöt sig till det 1780 mellan Ryssland och de nordiska staterna ingångna väpnade
neutralitetsförbundet, svarade England med krigsförklaring.

Frankrike förfogade vid krigsut-

brottet över 70 linjeskepp, alla nya och välkonstruerade, bland dem 6 tredäckare om 110 kanoner. Den upprustning av franska flottan, som under hela nationens medverkan och intresse ägt
rum efter sjuåriga krigets nederlag och förluster, hade gällt icke endast furtygsmaterielen. Även
arsenaler och varv voro i bästa skick, sjöofficerarna voro teoretiskt väl utbildade och fartygsbesättningarnas utrustning den bästa. Spanien hade likaledes efter sjuåriga krigets förluster
förnyat sin fartygsmateriel och förfogade över ett 70-tal nya linjeskepp, men befälets och besättningarnas utbildning var försummad. Den holländska marinen med blott 11 äldre medelstora skepp var ej alls i stånd att skydda den omfattande holländska sjöfarten och kolonierna. England hade 1775 omkring 130 linjeskepp. Dessa voro till större delen gamla och i
motsats till de franska och spanska strödda runt om i skilda, till stor del avlägsna farvatten.
England låg emellertid över motståndarna i fråga om sina ledares och fartygschefers erfarenhet
och skicklighet och fartygsbesättningarnas sjömanskap och träning. Under det hårt förda kriget förlorade England 13 linjeskepp och 57 fregatter, men byggde redan under kriget nya fartyg i ersättning för de förlorade och var vid krigets slut starkare till sjöss än vid dess början.
De förbundnas fartygsförluster voro bl. a. 34 linjeskepp, många genom storm och strandning.
Deras styrka till sjöss var bruten och deras krafter uttömda.
Under det 1783 avslutade kriget med England hade Frankrike spänt sina krafter till det

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Av
til Söes>, utfört som examensarbete av
detaljerad bild aven 12-pundig kanon
kulor och mynningspropp. Den undre
nerna i vdgrätt läge.
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dessa bägge
S. A. Bille,
i sin rappert
bilden visar

ritningar - ur ett ukuarellerat manuskript . Om Artilleriet
en dansk kadett, omkring 1800 - ger den övre en mycket
med brok och talja samt en del tillbehör, kruthorn, koger,
en tvärsektion av ett iO-kanonskepp, krängt 6° med kano-
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Tolvpundig dansk skeppskanon. - Tvärsektion av ett 70-kanonskepp. Akvarellerade ritningar
av S. A. Bille omkring 1800. Sjöhistoriska museet, Stockholtn.

Den ctujclska tredäckaren Yictori), byggd 1765 i Chatham (100 kanoner, lringd 56,s rn., bredd f(j m ., deplacement
3,500 ton, 850 muns besättning) uur del femte cnq elska linjeskepp, som bar delta gloriö.w namn. Del utulerluillcs
cinnu i dag i Portsmouth, sds om ell äreminne av segern vid Trafalgar 1805 och av den mitt under segerjublet
döende segerherren, nationens idol och store hjäll c, Horatio N elson. - Samtida akvatintagravyr av R. Dodd,

yttersta i hoppet att kunna nedkämpa sin arvfiende i striden om herraväldet till sjöss och
misslyckats.

Det mäktiga Frankrike såg sig nu med förintad sjöhandel och förstörda finanser

ekonomiskt och politiskt försvagat och mognade efterhand för omstörtningar. Under det senaste
kriget hade förhoppningarna framför allt satts till flottan och blivit så grundligt svikna.

När

det därför gällde att bygga upp efter kriget, hade nationen föga intresse för flottan, och inom
denna började de inre svaghetstecknen och det moraliska förfallet märkas tidigare än inom
armen.

Ludvig XVI intresserade sig emeIIertid speciellt för flottan, och ännu 1789 l ågo 80

linjeskepp färdiga att rustas.

Den ur adeln till större delen rekryterade sjöofficerskåren var

väl utbildad, likaså manskapet. Men när revolutionen bröt ut, föII flottan fort tillsamman.
Officerarna misshandlades och togo massvis avsked. En del tvingades stanna kvar. Luckorna
fyIIdes av revolutionärer.
skapets tillstånd.

1790 kunde ett franskt örlogsfurtyg ej lämna en hamn utan man-

1793 fanns på varje fransk eskader ett krigsråd bestående av två matroser,

som kunde ingripa i amiralens ordergivning. Den tradition, som med den förstörda disciplinen revs ned inom den franska flottan, kunde inte ens Napoleon med sin järnvilja bygga upp
igen.

Och utan disciplin skapades ej sjömanskap och krigsberedskap. Därför gick den Iran-

ska flottan under, när den under koalitions- eller Napoleonkrigen omkring sekelskiftet ånyo
hade att upptaga kampen mot den engelska sjömakten.
Sedan Ludvig XVI:s huvud fallit, kom Englands krigsförklaring mot Frankrike å r 1793.
Engelska flottan var då långt ifrån krigsberedd. Den räknade visserligen 115 linjeskepp, men
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Den spanska fyrdäckaren Santissima Trinidad hdrt ansatt av Victory , Neptune, Leuiathan m . fl. enqelska skepp
under striden vid Trafalgar den 21 oktober 1805. Skeppet , byggt i Havanna 1769, hade ursprungligen en bestyckning av 120 kanoner, vilka vid en senare förlängning av det 16,25 m. breda skeppet till 64,5 m. ökades till
130 kanoner. Efter stora förluster bland den till 1,050 man uppgdende besättningen och med nerskjuten rigg
strök det gigantiska linjeskeppet slutligen flagg . - Samtida oljemdlning av okänd konstnär. Museo Naval, Madrid .

endast 12 skepp voro rustade. För övriga fattades besättningar. Hänsynslöst hopbringades
sådana, men andan hos dessa fartygsbesättningar, ofta kompletterade av fångar eller »pressat »
avskum från gatorna, var till en början ej den bästa. Upprepade myterier förekommo, men
nedslogos med järnhård kraft. Med fasthet, exercis och drill återställdes disciplinen. Sällan
har England krävt så hård tjänst av sitt sjöfolk som denna tid, vare sig det gällde långvarig
blockadtjänst i varje väder månader i sträck, vinter och sommar, eller blodiga bataljer skepp
mot skepp. Skeppen i den franska flottan voro i regel större och seglade bättre, men besättningarna samt fartygs- och eskadercheferna kunde ej mäta sig med de tränade engelska. Å ven
Spanien och Holland blevo indragna i kriget. Spanien förfogade över 76 goda linjeskepp, men
saknade tränade befälhavare och sjövana besättningar. Holland hade välbefaret sjöfolk, men
skeppen - 49 till antalet - voro små och gamla.
Vid den drabbning, som i februari 1797 ägde rum mellan en engelsk och en spansk
flotta vid Kap S:t Vincent och som ledde till en glänsande seger för den förra under amiral
John Jervis' befäl, utgjordes den engelska flottan av 2 skepp om 100 kanoner, 3 om 98, 1 om
90, 8 om 74 och l om 64 kanoner -

tillsammans 15 linjeskepp -

samt 4 fregatter och 3

mindre fartyg samt den spanska av l skepp om 130 kanoner, 6 om 112, 2 om 80 och 18 om
74 kanoner - tillsammans 27 linjeskepp - samt 12 fregatter. Jervis förde befälet från 100kanonskeppet Victory, den spanske överbefälhavaren från 130-kanonskeppet Santissima Trinidad, dåtidens största fartyg. En annan engelsk flotta nedkämpade samma år den holländska
vid Camperdown. Den engelska flottan bestod av 7 skepp om 74 kanoner, 7 om 64 och 2 om
50 samt 2 fregatter, den holländska av 4 skepp om 74 kanoner, 7 om 64 och 4 om 50.
Den franska flotta, som 1798 eskorterat en transportflotta om 400 skepp med franska trup per från Toulon till Egypten och i Abukir-bukten -

på 2 skepp när -

förintades aven engelsk

flotta under Nelsons befäl, bestod av 1 skepp om 120 kanoner, 3 om 80 och 9 om 74 kanoner
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Stora flatbottnade prdmar (enligt ovanst ående k opparstick [rån 1803 bärande 500 man), kanonslupar med c:a 65
mans, kanonbarkasser med 26 mans besättning samt armerade fiskefartyg vara de huvudsakliga typerna i den
väldiga invasionsflotta, som rustades i de franska kanalhamnarna. Nämnda dr funnas i Boulogne 182 »Musk eins »;
som de chapmanska kanonsluparna merendels kallades.

samt 4 fregatter och några mindre fartyg, den engelska av 13 skepp om 74 och 1 om 50-kanoner. Nelsons flaggskepp var 74-kanonskeppet Vanguard. Sedan det med freden i Amiens
1802 avslutade kriget mellan England och Frankrike påföljande år ånyo utbrutit, tog Napoleon
åter upp de tidigare planerna på invasion i England. För detta ändamål hade vidtagits omfattande förberedelser i de franska kanalhamnarna. I dessa byggdes och utrustades ett stort antal
-

upp till 2,300 -

starkt bestyckade roddfartyg och sammanfördes 130,000 man för att över-

skeppas till England. De nämnda roddfartygen hava för oss svenskar sitt speciella intresse
därigenom att ett stort antal av dem - »bateaux il la suedoise s - voro byggda med de av
Chapman konstruerade kanonsluparna och kanonbarkasserna såsom förebilder och efter ritningar, som en under 1788-90 års krig m ed Ryssland i sven ska flottan anställd holländsk sjöofficer, Muskein, kommit i besittning av och ställt till de franska myndigheternas förfogande. Sedan
förberedande expeditioner misslyckats, befanns företaget vara alltför omfattande för att utföras
såsom överraskande blixtanfall. Invasionsflottan måste skyddas av linjeskeppens kanoner. Napoleon beordrade därför 1805 eskadrarna i Toulon, Brest och Rochefort att förenade segla in
i Kanalen för att betäcka roddflottan vid det planerade invasionsföretaget, men de franska linjeskeppen kommo aldrig fram. Medan Napoleon otåligt väntade dem i Boulogne, sökte Nelson
under en spännande jakt fram och åter över Atlanten länge förgäves att komma i kontakt med
den från Toulon utlupna franska eskadern. Utanför Cadiz kom det slutligen till den avgörande
väldiga kampen vid Trafalgar den 21 oktober 1805 mellan en engelsk och en förenad franskspansk flotta. På flaggskeppet Victory förde viceamiralen Nelson befälet över 3 skepp om 100
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Efter trafalgarslaget beluirskode de engelska örlogsskeppen suoerånt hanen, men i de amerikanska fregatterna av
Constitution-certen mötte de segervana engelska fregal/cheferna sina övermän. Bilden visar batterict p å den njktbara Constiiution, byggd i Boston 1i9i, bestyckning år 1812 32 24- och 1 18-pundig kanon samt '22 3'2-pundiga
kurroruuler, längd 53,.1 m., bredd 13,3 m., deplacement c:a 2,200 ton, besättning 4i5 nian . Den berömda fregatten
hblls llögt i firn och underhalles rlnnu i dag.

kanoner, 4 om 98, 1 om 80, 16 om 74 och 3 om 64 kanoner -

tillsammans 27 linjeskepp -

samt 4 fregatter och 1 par mindre fartyg. Den franska eskadern räknade 4 skepp om 80 och
14 om 74 kanoner samt 5 fregatter och ett par briggar, den spanska 1 skepp om 130 kanoner,
2 om 112, 1 om 100, 2 om 80, 8 om 74 samt 1 om 64 kanoner, den förenade fransk-spanska
flottan sålunda tillsammans 33 linjeskepp. Genom den store sjöhjältens överväldigande seger höjdpunkten av segelskeppstaktikens prestationer -

blev Englands herravälde till sjöss befäst.

ÖVERSIKT AV SJÖKRIGSMATERIELENS UTVECKLING.
Linjeskeppet och fregatten voro alltjämt örlogsmarinernas viktigaste fartygstyper, skeppet
såsom enhet i slagflottan, fregatten för spanings- och kaparetjänst samt egna handelsfartygs
skydd.

Under den föreliggande perioden framträder märkbart tendensen att genom ökning av

antalet kanoner höja linjeskeppens stridsvärde samtidigt med att skroven byggdes större i förh ållande till bestyckningen än tidigare. Flertalet av linjeskeppen i de stora marinerna voro s. k.
tv ådäckare om 74 kanoner med ett deplacement upp till c :a 3,000 ton. De genomgående däcken
p å ett sådant skepp voro, räknade nedifrån: 1 :0, trossdäck, beläget n ågot under vattenlinjen,
täckande de i h ålskeppet belägna rummen för förvaring av ammunition, proviant och andra
förråd samt inrymmande hytter för befäl och underbefäl, diverse proviantrum, plats för sårade
m. m.

2:0, första d äck eller nedre batteridäck, 3:0, andra däck eller övre batteridäck, täckt

för och akter av back- respektive skansdäck. Kanonerna voro till ett antal av 13-16 par uppställda i vardera batteriet samt till mindre kaliber och antal på back- och skansdäck.

Detta

senare var i regel akter om kryssmasten täckt av hyttdäcket, som sträckte sig över fartygschefens kajuta och sovhytt samt ytterligare n ågra hytter p å skansdäcket. Under denna inredning
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Fastän tie franska hamnarna blockerades av engelsmännen, ldg verksamlieten ej nere pd de franska varven ,
Napoleons väldiga ansträngningar att dteruppbygga den franska flottan resulterade bl. a. i byggandet av ett stort
antal välkonstruerade örlogsfartyg e/O olika typer, som kunna anses representera llöjdpunkler inom örlogskeppsbyggnaden vid periodens slut. Ovan ses tredäckade linjeskeppet Le Wagram (bygg I 1800, 120 kanoner, längd 64
m., bredd 16,90 m., deplacement c:a 5,000 lon, besättning 1,090 man); nedan korvetten La Victorieuse (byggd 1812,
32 kanoner, längd 42,08 m ., deplacement c:a 1,000 ton ; besättningen ulgjorde.~ av 209 men. Samtida oljem ålninqar,

49.
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eller längst akterut pa ovre batteridäck l ågo stora kajutan och diverse hytter. Tredäckare med
de grövre kanonerna uppställda i 3 batterier förekommo även med upp till 110
och ett deplacement upp till c:a 5,000 ton. Även fregatten rad än skeppet -

a 120

kanoner

snabbare och mera lättmanövre-

ökade i storlek och slagstyrka upp till ett deplacement av 1,500 ton och en be -

styckning av 44 kanoner. I analogi med ovannämnda indelning av skeppen betecknades fregatten, vars batteridäck för och akter i allmänhet var täckt av back och skans, bärande lätta
kanoner, såsom endäckare. Den var i övrigt i stort sett disponerad såsom tvådäckaren.

I en

klass för sig stodo de 1797 i Boston byggda amerikanska fregatterna, Constitution, Constellotion
och United States, som blevo den unga nordamerikanska republikens första större örlogsfartyg.
De voro vid tiden för sekelskiftet andra fregatter överlägsna till dimensioner (deplacement 2,200
ton), bestyckning, välsegling och skottsäkerhet.

Under perioden kom namnet korvett i bruk

såsom beteckning för ett snabbseglande örlogsfartyg mindre än fregatten med samtliga kanoner uppställda endast i ett öppet eller täckt batteri. Örlogsfartygens användning i avlägsna
farvatten framtvingade byggandet av sjövärdiga fartyg med stor aktionsradie. De franska fartygskonstruktörerna behärskade i motsats till de engelska stabilitetsproblemet. Medan fransmännen med stöd av teoretiska beräkningar förbättrade fartygstyperna, nöjde sig de engelska byggmästarna med att, användande sig av erfarenhetskoefficienter, bestämma fartygens huvuddimensioner. De franska fartygen seglade och manövrerade bättre, och erövrade franska fartyg användes av engelsmännen såsom förebilder vid nybyggnader. Äran av de franska örlogsfartygens

berömmelse tillkom framför allt den prisade franske konstruktören, l'Inspecteur du Genie ma ritime, Sane (1740-1831 ).
De fylliga förskeppen erhöllo skarpare linjer, de höga akterskeppen minskades till omfånget,
de utbyggda gallerierna försvunno, den prunkande och dyrbara utsmyckningen i form av sniderier på akterspegel, galjon och fartygssidor reducerades. Sedan erfarenheten visat, att fientliga kulor lättare trängde igenom ett fartygs plana akterspegel än dess runda bog, övergick man
vid periodens slut till att även runda akterskeppets övre linjer. Härigenom erhöll man även en
starkare skrovbyggnad och en bättre uppställning av de aktra kanonerna. De med de ökade
flottorna växande utgifterna för underhåll och nybyggnad av fartyg framtvingade besparingar
i byggnadsmetoderna. Det till oerhörda kvantiteter uppgående virket utvaldes i skogarna med
största omsorg. Vikten av att virket höggs på rätta tider och att det var torrt vid användningen
beaktades. För att förhindra mask att förstöra fartygsbottnarna, hade engelska amiralitetet vid
periodens början tillgripit utvägen att kläda fartygsbottnarna med kopparplåt. Denna åtgärd,
som även gav fartygen ökad snabbhet, vidtogs efter hand även av de andra sjömakterna. För
att bättre förbinda fartygens byggnadsdelar till varandra började järnband användas. Lång.
skeppsförbandens styrka ökades dels genom inläggning av fyllnadsstycken mellan bottenspariten, dels genom diagonalförstärkningar i fartygssidan . Anordningarna för de stora besättningarnas förläggning ombord voro alltjämt primitiva. Vädringen av de låga, mörka trossbottnarna
och batterierna, där manskapet var förlagt, skedde uteslutande genom nedgångarna och kanon.
portarna och blev sålunda högst otillräcklig, då dessa voro stängda. Fartygen voro sällan fullt
täta. Särskilt läckte de vid hård segling. Då det bjöd på vissa svårigheter att helt avlägsna
dylikt läck- eller slagvatten, blev detta lätt skämt.

Lukten från det dåliga vattnet och från

PLANSCH Å MOTSTÅENDE SIDA. Detta utsökta mästerstycke av dekorativ ut smyckning av akterspegeln på ett
örlogsfartyg gäller ett franskt skepp, ovisst vilket. Den laverade ritningen är signerad av F. H. Chapman i Brest
1756 och hemfördes från hans utländska studieresa, Den ingår i det s. k. Chapmanarkivet på Sjöhistoriska muset i Stockholm.
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Ritning till akterspegel d ett franskt skepp, signerad I Brest 1756 Fred. H. Chapman>.
Sjöhistoriska museet, Stockliolm.

---

proviant- och lastrummen steg genom
de över lucköppningarna i däcken lagda
trätrallen upp på de bebodda däcken.
Sjukinredning i nutida bemärkelse saknades helt.
Fartygsskroven voro under periodens
första del merendels gula eller bruna
med svarta berghult och gula eller förgyllda ornament. Dessa senare målades
även röda och skansklädnaden (fartygssidan ovan övre batteriet) blå. Omkring
sekelskiftet 1800 målades enligt engelsk
förebild skroven svarta med gula, längs
kanonportarna löpande raka band det s. k. nelsonmodet.

Några år efter

traf'algarslaget utbyttes den gula färgen
på batteriband och ornament mot vit.
Invändigt voro batterierna målade röda,
men mot periodens slut vita eller i andra
ljusa färger.
Den förbättrade fartygskonstruktionen möjliggjorde ökning av segelarean.
Skeppets och fregattens av tre master
med råsegel bestående fullriggstackling
utvecklades.

Ä ven kryssmasten

erhöll

ett bramsegel och stagseglens antal ökades. Överbramsegel kommo till användning.

På sidan av råseglen fördes vid

Speciellt under krigstid erbjöd matrosrekryteringen problem,
som man exempelvis i den engelska marinen ofta inte sdg sig
ndgon möjlighet att lösa pd annat sätt än genom > pressning>,
d. v. s. att med vdld - ibland genom överdrivna förespeglingar
om förmdner - tvinga män i lämplig ålder till tjänst ombord;
det kunde gd sd ldngt, att man för ändamdlet fick tömma fängelserna på straffdngar. Bilden visar en scen i en engelsk sjöstad, där ndgra «pressqanqs » vid ett notvarp pd gatan enrollerar
ett par förtvivlade gentlemän till His lIfajesty's Navy - pressarett brukade erhålla 1 shilling per huvud och slapp själv
tjänstgöra pd det skepp, där offren sattes i tjänst. Ocksd dtskilliga svenskar bleuo föremdl för pressning i utländska hamnar; dd de inte fingo gd i land pd dratal och inte hade ndgon
möjlighet att meddela sig med anhöriga, stod man i hemlandet
oftast utan möjligheter att pd diplomatisk eller annan väg ingripa till deras räddning. - Gravyr av l. Barlow efter original
av S. Collings omkring 1785.

gynnsam vind s. k. ledsegel. Råseglen på bogsprötet började försvinna, likaså främre delen av
snedrån till det ursprungliga latinseglet på kryssmasten, som därmed förvandlades till gaffel
för mesanen. Samtidigt erhöll denna en bom för seglets inställning. Med mesanbommens införande undanträngdes de stora häcklanternorna och flaggspelet. Flaggan hissades i stället på
gaffeln. Med segelarean ökades dimensionerna på master och stag.

Man övergick därför all-

mänt att bygga masterna av flera till varandra fogade ämnen, vilka sammanhöllos av järnringar.
Bestyckningen undergick, frånsett införandet av karronaden, inga större förändringar. Kanonernas pundigtal översteg i allmänhet ej 36. Kanonerna lågo alltjämt i primitiva trälavetter
eller raperder. För kanonernas riktning och betjäning fordrades både talr ik t och välövat manskap. Antalet man per kanon varierade något i olika mariner.

En kanonbetjäning räknade

emellertid omkring vid en 36 -pundig kanon 14 man, vid en 24-pundig 11 man, vid en 18-pundig
9 man. Stodo i ett batteri på ett linjeskepp 15 kanoner på var sida och fanns betjäning endast
för ena sidans kanoner, så uppgick dock kanonbetjäningens antal på en tredäckare med 36pundiga kanoner i understa, 24-pundiga i mellersta och 18-pundiga i övre batteriet till 510 man.
Härtill kom för ammunitionslangningen erforderligt manskap förutom besättningen i övrigt samt
befäl och underbefäl. En välriktad salva från en fientlig bredsida kunde åstadkomma fruktansvärda manskapsförluster i dessa batterier. På grund av det omständliga förfarandet vid kano-
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Sitt första mera imponerande prov såsom frnmdrivningsmedel för fartyg gjorde ångmaskinen 1807, då amerikanaren Robert Fultons ångfartyg Ciaremont (45,7 m. långt) med en medelfart av 5 knop gjorde den 120 sjömil
långa färden New York-Albano. - Litografi 1830 efter samtida teckning.

nernus laddning och riktning var eldhastigheten, bedömd efter nutida anspråk, låg och helt

beroende av manskapets träning och skicklighet. Medan engelsmännen under napoleonkrigen
räknade med att kunna lossa ett skott i minuten, skulle enligt en uppgift fransmännen behövt
tre minuter per skott. Med hänsyftning härpå skall Nelson hava yttrat, att England hade de
snabba salvorna att tacka för sitt herravälde till sjöss. De skjutavstånd vid vilka man sökte
komma till ett avgörande under sjöstriderna vid tiden omkring 1800 voro 500-650 m. De
största skottvidderna, som uppnåddes med den tidens kanoner, voro 2,000-2,500 m. och erhölls
vid 100 elevation. Några säkra resultat påräknade man emellertid ej vid skjutning på dessa
distanser. Inom engelska marinen avprovades med bästa resultat under nordamerikanska frihetskriget ett vapen av ny typ, karronaden (jfr sid. 364). På grund av ringa vikt kunde
den på de större fartygen lätt anbringas vid sidan av de tyngre kanonerna (på skans och
back) och med fördel användas för de mindre fartygens armering. Karronadernas mindre vikt
möjliggjorde större kaliber och alltså användandet av tyngre projektiler, vilka på korta avstånd
hade större verkan, medan å andra sidan skottvidden till följd av eldrörets korthet var betydligt mindre. Karronaden. som dessutom hade hög eldhastighet, var alltså en pjäs för närstrid
och kom snart till användning även inom de andra marinerna.
Tidigare hade skeppsbyggeriet bedrivits såsom ett hantverk, vid vars utövande skeppsbyggmästaren stödde sig på ärvda anteckningar och vunnen erfarenhet, men under 1700-talet
började man i allt högre grad och med allt större framgång ägna skeppsbyggeriets problem
vetenskaplig behandling. Newtons och d'Alemberts samt schweizarna Bernoullis grundläggande
arbeten skapade de nödvändiga förutsättningarna härför. L'Academie des Sciences i Paris tog
sig saken an. Lärde män såsom fransmännen Bouguer och Dumonceau och schweizaren Euler
funno vid århundradets mitt problemens teoretiska lösningar, och bland de verk, som under
den närmaste tiden utarbetades för att tekniskt och praktiskt utnyttja dem, blevo af Chapmans förutnämnda »Arch itectura navalis mercatoria » och »Tractat om skeppsbyggeriet» av utomordentlig betydelse.
Under tidsperioden nådde utvecklingen av de seglande linjeskeppen och fregatterna sin höjdpunkt. Ännu länge behöllo dessa sin plats i sjömakternas flottor, men Robert Fultons färd
med ångfartyget Claremont på Hudson River 1807 varslade om nya banor för sjökrigsmaterielens utveckling.
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ÖRLOGSBASER OCH VAR.V AREN 1771-1814

FARTYGSMATERIELENS UPPDELNING PÅ FÖRBAND OCH DESSAS BASERING.

I

Karlskrona hade huoudflottan alltjämt sin fredsförläggning och härifrån utgingo även de
fregattdetachement, som tid efter annan intill 1792 blevo avdelade till vakthållning å väst-

kusten. Med hänsyn till befarat anfall av engelska flottan erhöll Karlskrona år 1810 som
tillfällig förstärkning från stockholmseskadern ett par bataljoner kanonslupar, vilka, då hotet
avlägsnats, 1813 vidarebefordrades till Öresund och Pommern.
D å, i samband med arbetet på sjöförsvarets återupprättande på 1770-talet, man kommit till

den uppfattningen att Göteborg såsom örlogsbas låg väl långt tillbakadragen, igångsattes vidlyftiga utredningar i syfte att utröna huruvida någon i sådant avseende bättre belägen hamn
stode till förfogande. Särskilt riktades härvid uppmärksamheten på Marstrand å ena sidan samt
Malö hamn i Kungsbackafjorden å den andra, vilken senare av amiralitetskollegiet varmt
förordades, under det att generalamiralen af Trolle satte Marstrand främst. Någon förflyttning
kom emellertid ej till stånd, vadan göteborgseskadern under sin fortsatta tillvaro i skiftande
former alltjämt fick betjäna sig av de båda hittillsvarande etablissementen, Gamla och Nya
varven, vid Göta älvs mynning.
Efter tv å års vakans å terkom 1772 en till två fregatter reducerad cirkulationseskader till
Göteborg. Denna styrka blev under kriget mot Ryssland 1788-90 ansenligt förstärkt och kunde
därvid också uppträda med en pondus, som erinrade om eskaderns glanstid 75 år tidigare. Men
efter Gustav III :s frånfälle var dess saga all, i det att detachementet då helt och hållet indrogs
och denna gång skulle det dröja ej mindre än 150 år innan sjö gående fartyg åter blevo förlagda till rikets västra kust. I stället förvandlades Göteborg till en station för roddflottan.
Sedan Danmark 1788 gjort gemensam sak med Ryssland hade sålunda till bohuskustens försvar med förläggning till Marstrand i all hast uppsatts en roddflottilj, som under sista krigså ret, eller 1790, genom nybyggnader väsentligen förstärkt, kallats att som en bohuslänsk brigad deltaga i krigsoperationerna i Finska viken. Det var detta förband, som, efter ett tvåårigt
uppehåll i Landskrona, vid återkomsten till hemorten år 1792 förlades till Gamla respektive
Nya varvet under benämningen Göteborgs division (efter 1794 eskader) av armens flotta.
Den till Stockholm då i sin helhet förlagda galärtlottan sammanslogs 1777 med den i Finland sedan 1770 å teru pprä tt ade armens flotta, som sålunda blev uppdelad på en svensk och en
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finsk eskader, vilka benämningar längre fram i samband med tillkomsten av nya eskadrar utbyttes mot Stockholms, respektive Soeuborqs eskader. Av det överflöd på roddfurtyg. som rådde
efter ryska fejdens ärorika avslutning, uppsattes nämligen förutom ovan nämnda göteborgseskader, jämväl en eskader i Abo, varjämte tvenne eskaderdivisioner blevo förlagda i sjön Sa i-

men. Samtliga de finska förbanden tillhörande fartyg ginge i samband med motgångarna på
den finska krigsskådeplatsen 1808 förlorade.
Sedan på eftersommaren 1804 beslut blivit fattat om roddfartygs förläggande till svenska
Pommern, avsändes dit under detta och följande är från Stockholm och Göteborg ett antal
kanonslupar. som sammanfördes till ett förband med namnet Stralsutuls eskaderdivision. Vid
Pommerns besättande av fransmännen 1807 överflyttades denna division med bibehållen benämning till Landskrona: år 1810 överfördes divisionen i organisatoriskt avseende till göteborgseskadern såsom dennas latuiskronuliirdelninq, och det var under sistnämnda formering som
dess kanonslupar under åren 1811-13 för sista gången opererade i de pommerska farvattnen.
I Malmö konstituerades slutligen 1805 ytterligare en division kanonslupar, till vilken stockholmseskadern fått släppa till fartygsbest åndet. Även denna division uppgick 1810 i götebergseskadern, men upphörde redan två år senare att existera såsom särskilt organiserat förband.
Endast under sju år kom ett malmöförband sålunda att finnas till. De roddfartyg. som under
de oroliga åren 1813- -14 titt och tätt använde Malmö som replipunkt tillhörde nämligen andra
förband.
G. U.
KARLSKRONA.

Atgärder för att påskynda flottans återuppbyggnad. Vid sina strävanden att hastigt bygga
upp den till Karlskrona förlagda, förfallna örlogsflottan sökte Gustav III bryta den slentrian,
som under årtionden av knappa anslag och föga intresse från de sty ran des sida utbildats på
stationen. Genom en smidigare organisation ville han erhålla en mera direkt och snabb behandling av frågor, som gällde fartygens byggnad, utrustning och bemanning, än som vid amiralitetskollegiets handläggning av samtliga flottans angelägenheter var möjligt.

Vid reformar-

betet biträddes konungen av framför allt riksråden Ulrik Scheffer och Karl Sparre samt överskeppsbyggmästaren vid armens flotta Fredrik Henrik af Chapman.
Genom en 1773 utfärdad förordning skildes från amiralitetskollegiets förvaltning dels den
militära detaljen vid flottan och dels vad som rörde fartygens byggnad och underhåll (varvet).
Till chef för den förra förordnades fr. o. m. 1774 amiralen Anton Johan Wrangel (från 1776
förste amiral för örlogsflottan och överkommendant) och för varvet varvsamiralen Karl Tersmeden. Nya instruktioner utfärdades för dessa amiraler. Varvets organisation fastslogs genom
instruktioner för ekipagemästaren, tygmästaren och skeppsbyggmästaren. Emellertid uppstodo
slitningar mellan amiralitetskollegiet och de nyutnämnda amiralerna. Konungen beslöt därför,
att kollegiet under loppet av 1776 skulle flyttas till Stockholm. I kollegiet, till vars president
utnämndes riksrådet, amiralen Kristofer Falkengreen, insattes även den till överstelöjtnant vid
amiralitetet utnämnde af Chapman.
Vid Gustav III:s besök i Karlskrona 1776 hade en grundlig inspektion gjorts av byggnader,
PLANSCH Å 1Il0TSTÅENDE S/DA. Denna klassiska kurlskronabild med motiv [r ån »Liiulh olm en och AmiTlllitets Skepsbuaruet sedt iirån Ankarsmedjan » ger en mycket livfull framställning av utsikten över varvs bassängen
[rån Trossöstranden. Till Ilöger ser man ankarsmedjan samt bassängen för förvaring av virke; bakom dessa ser
man ett skepp i dockan pd Litulholmcti ocli Stora skeppsskjulet. Den vackra akvarellen är mdlad av Elias Martin
och signerad Stockliolm 1780. - Kungliga biblioteket.
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Också denna livliga bild av verksamheten i varvs bassängen, sedd {rån Lindholmen, iir ett arbete av Elias Martin,
sannolikt utfört vid dennes besök i Karlskrona 1779. Over bron till Jlöger reser sig mastkranen och längre {ram
vindbrons höga IgftgnlgllT; i brons förlängning ser mnn varvets högvakt och umirniitetsklockstapeln. - Lavering.
Uppsala unioersitetsbibliotek.

förråd och varv, varvid stora brister blottats, vilket föranledde en generalinspektion av flottan i Karlskrona påföljande å r. Denna utfördes av Scheffer, Sparre och af Chapman. Med anledning av denna beslöts uppförandet av tidsenliga förrådsbyggnader, inventariekamrar, ökning av
timmermansstaten, ökning av reservkrutförrådet samt förbättring av sjukhusen. Anslagen för
fartygens byggnader ökades. Trots de vidtagna åtgärderna sågos emellertid under de närmaste
åren inga större resultat i fråga om flottans tillväxt. Tersmeden hade ej visat sig vara mannen
att rycka upp driften och överskeppsbyggmästaren Gilbert Sheldon var gammal. I samband
med beslutet att efter certkommissionens förslag 1780 bygga en helt ny enhetlig flotta tillgrep
konungen den radikala åtgärden att lägga flottans styrelse i en hand genom att återupprätta
generalamiralsämbetet, vars innehavare så gott som oberoende av kollegiet ensam var Kungl.
Maj:t ansvarig för flottornas bestånd och förkovran såväl i anseende till materielen som till
personalen jämte hushållningen i fred och krig. Till generalamiral utnämndes 1780 dåvarande
chefen för armens flotta generalmajoren Henrik af Trolle och till hans biträde översten af
Chapman. Denne förordnades först till »arbetsdirek t ör- vid flottan att »g å Trolle tillhanda .
och erhöll överinseendet av varvet beträffande skepps- och husbyggnad. Ritningarna, efter vilka
den nya flottans skepp och fregatter skulle byggas, fastställdes. Föru tsättningarna för flottans
snara återuppbyggnad förelägo nu.

Administrativ ocli lokal utveckling. Generalamiralen och af Chapman kommo till Karlskrona redan på sommaren 1780. Varvsamiral Tersmeden motarbetade reformarbetet och fick
därför finna sig i att till af Chapman överlåta en del av sina sysslor. Från och med 1782 ut -
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Inom vClrvsomrddet upptar denna karlskronakarta frdn ti97 ndgra planerade men icke uppförda byggnader. Av
. n ya dockorna . vara endast n :r 1 och 2 (markerade svarta) färdiga. De i den yl/re raden tecknade dockorna
komma ej alls till utförande. :Iv de tre ldnga byggnaderna framför artil/erigdrden och kijrkan blev endast den
o åstru, inuenturiekummuren tur 1, byggd. - Utsnitt ur en brandkarta d Blekinge museum, Karlskrona.

sträcktes sålunda af Chapmans befogenhet att omfatta hela varvet utom artilleriet och 1787
tillika artilleriet. af Chapman utnämndes till varvsamiral 1783. Skeppsbyggmästarna, som till hörde byggningsstaten, överfördes 1793 till konstruktionsstaten och fingo militära grader. 1798
sammanfördes konstruktionsstaterna vid de båda flottorna till konstruktionskåren. Överskeppsbyggmästaren i Karlskrona blev såsom överstelöjtnant chef för konstruktionskontoret (sedermera ingenjördepartementet) i Karlskrona. Från 1788 hade p å byggningsstaten upptagits en
löjtnant mekanikus, som närmast hade byggnader och verkstädernas mekaniska anordningar
om hand. Denne befattningshavare överfördes till konstruktionsstaten, då denna bildades, och
blev 1805 chef för mekaniska departementet på varvet.
Genom tillkomsten av stapelbäddarna på Lindholmen hade skeppsbyggeriet splittrats p å
skilda håll.

af Chapman koncentrerade åter skeppsbyggeriet till de gamla skeppsstaplarna p å

Trossölandet och uppförde kring dessa nya rymliga verkstäder och stora gedigna administrations- och förrådsbyggnader av korsvirkeskonstruktion eller sten. De gamla, otidsenliga byggnaderna revos eller ombyggdes.

De nya, av vilka flertalet ännu pryda varvet, uppfördes alla

under de första åren 1781--86.

Ytterligare byggnader voro planerade, men kommo på grund

av bristande medel aldrig till utförande. Gustav III hade ej samma intresse för verkstäderna
som för skeppen.

»Överamiralen borde»,

»d åm pa konteramiralens (af Chapmans)

skrev konungen vid ett tillfälle till Ehrensvärd,

byggnadslust i de mindre angelägna delarna, men

draga all nytta därav i vad som hörde till huvudändamålet».
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Samtliga byggnader utefter varvets norra sida nedrevos och nybyggdes med undantag av
corps de gardet (högvakten), som bibehölls, samt bredvidliggande spruthus och tackelkammare,
vilka ombyggdes och utvidgades. Den ståtliga byggnaden på östra sidan av corps de gardet
byggdes (och användes alltjämt såsom inventariekammare n:r 1) för förvaring av fartygens skeppareinventarier (tå gvirke, segel, kojer, sängkläder m. m .]. Huset var indelat i vertikala sektioner,
var och en disponerad av ett fartyg. Den stora stenbyggnaden drog till följd av bl. a. grundens
beskaffenhet stora kostnader, och Gustav III ska ll vid ett besök på platsen ha fällt yttrandet :
. Är den av sten? Jag trodde den var av silver!- På den bakomliggande artillerig ården inreddes
gamla tyghuset så, att varje skepps artilleriinventarier lågo för sig lätt åtkomliga, samt inrättades en ny rustkammare »för gevärs och andra behovers förvarande ». Den gamla ringarekammaren revs. Lokalerna i denna gamla byggnad ersattes av lokaler dels i den nya mön stersalsbyggnaden, dels i en framför den nya förrådsbyggnaden väster om mönstersalsbyggnaden uppförd märsmakareverkstad med mallvind m. m . (nu materialförrådet n:r 2). Vid sidan
50.

Sv . F. H. II

393

Det vänstra av dessa foton (tagna 1930) visar några av de på 1780-talet uppförda byggnaderna längs varvets norra
sida. Bakom den framskjutna, av pelare uppburna fasaden inrymdes mönstersalen på nedra och modellsalen på
iiura botten. Också samtliga b!Jggnader på fotot till höger äro tillkomna på 1780-talet. Den mellersta inr!Jmmer

en av oaroets många portar och lämnar utsikten fri från fönstren till siidra gavelrummet, det s. k. Chapmanrummet, i det herrgårdslika uorusclielsbostållet, - Den mycket upplqsatule bilden ovan visar arbetena på dockan
n :r 3. Over taken till dockorna n:r 1 och 2 synes en av vingarna till den stora väderkvarn, medelst vilken doc kornas pumpverk kunde drivas. Det träplank, som uppsättes kring dockorna, ersattes på 1830-talet aven hög
stenmur. Kolorerad gravyr av P. Aspegren efter akvarell av C. Törnström 1809. Uniuersitetsbiblioteket, Uppsala.

av sistnämnda byggnad ovanför skeppsstaplarna byggdes ett B-kantigt sliphus »med flera slags
borr- och slipinrättningars. drivna aven hästvandring på övre våningen. Väster om märsrnakareverkstaden byggdes galjonsbildhuggareverkstaden med sin originella fasad. I en med denna
sammanbyggd flygel inrättades bl. a. ett järnförråd. Varvets gamla gränslinje här ned mot
Drottninghall bröts. och varvet utvidgades först ned till sjön, där en metallgjutareverkstad
anlades, sedan med områdena kring nya dockorna i samband med färdigställandet av de första av dessa. Väster om den gamla ankarsmedjan uppfördes ytterligare två smedjor. På Lindholmen skedde inga större förändringar, men dockportarna till Lindholmsdockan kläddes med
dynor på tätningsytorna. Härigenom erhöll man full tätning utan att behöva såsom tidigare
använda även docksättet. Genom dessa åtgärder inbesparades såväl tid som dagsverken. Mellan
skeppsbron och Lindholmen utlades en flottbro till underlättande av den ständiga transporten.
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Om de mekaniska anordningar, som stodo timmermännen till buds, få vi en föreställning av de här återgivna
bilderna aven Orlogsvarvet i Karlskrona tillhörig modell av del 1781 uppförda och av Jonas Lidström konstruerade sliphuset invid skeppsstaplarna. Genom en hästvandring (fotot överst till höger visar kuskens plats) i sliplussets övre våning, till vilken det fanns en särskild tillgång från högre belägen mark, drevs medelst en vertikal axel
och kugghjulsväxlar slipstenar, svarvar och borrar på markplanet.

Spantlaue för till1IUggning och sammanfogning av bogförtimringen, respektive låringförtimringen för serien på de
tio (jO-kanonskeppen. - Modeller d Orlogsvarvets museum, Karlskrona.
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Kurtskrona 1785, sell [rån norr, med sin karakteristiska profil av kyrkor, väderkvarnar ocli skeppsmaster. På
clenna - norra - och östra sidan her köpmännen sina gårdar, magasin och bryggor. Där ligger kollerdivarvet
och på redden handelsskeppen till ankars. - Tuschteckning av okänd konstnär. Uppsala Universitetsbibliotek.

Skeppsbron förlängdes. På Stumholmen byggdes det stora slupskjulet för förvaring av barkasser, slupar och jollar och på övre våningen av liggare och vattenfat.
För inkvartering av uppbådat manskap var det alltjämt illa ställt. Efter den stora eldsvådan 1790 inlöste emellertid kronan en del tomter på södra sidan av Kyrkogatan i dennas ostligaste del. Där anlades då närmast Stumholmsbron en kasern, som först avsågs för kronoarbetskarlar, sedan för båtsmän och volontärregementena. Befälhavande amiralens kansli inrymdes 1802 på den plats, där det ännu ligger.
Tjänstebostäder tillkommo för generalamiralen, förste amiralen (överkommendanten) och
varvsamiralen. Generalamiralen af Trolle erhöll amiralitetskollegiets f. d. ämbetslokal i hörnet
av Prins- och Kungsgatorna såsom boställe. För förste amiralen Wrangels räkning inköptes
Ankareronas (Christophers) gård (Drottninggatan 50) . När Wrangel sedermera för egen räkning inlöste denna, inköptes ett av Tersmeden byggt hus vid Vittusgatan (gamla läroverksbyggnaden) såsom boställe för högste befälhavaren vid örlogsflottan. 1801 utbyttes detta hus
mot nuvarande kungshuset vid Landbrogatan, som då ägdes av änkekommersrådinnan Krook.
För af Chapmans räkning uppfördes 1782 det alltjämt använda varvschefsbostället och i den
södra flygelbyggnaden till detta inflyttade (1821) ekipagemästaren. Den norra disponerades
först av underskeppsbyggmästaren, sedan
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av tygrnästaren.

Verksamheten på varvet. Efter af Chapmans ankomst till Karlskrona 1780 vidtogos omedelbart utomordentliga åtgärder för att på den anslagna tiden, 7 år, kunna slutföra den anbefallda
fartygsbyggnaden. De 1780 under byggnad varande skeppen färdigställdes hastigt. En del av
de äldre fartygen utrangerades, varigenom reparationsarbetena begränsades. Erforderligt virke
anskaffades i oerhörda mängder dels genom inköp, framför allt från Pommern, dels genom
avverkning i kronans egna skogar. 1782 höggos sålunda i dessa av kronans folk icke mindre
än 4,500 m" ekvirke och forslades till varvet i Karlskrona. Där byggdes 8 sågbänkar med
skjul, i vilka »rätt som krumh virke sågades och lades upp att torka. Skeppstimmermän och
andra hantverkare anställdes.
De 10 på byggnadsprogrammet upptagna skeppen byggdes på den stora skeppsstapeln och
de 10 fregatterna på den bredvidliggande fregattstapeIn. Skeppen respektive fregatterna byggdes efter samma ritningar och mallar. De olika byggnadsdelarna blevo föremål för en serietillverkning, som kunde tillfredsställa även nutida anspråk på rationell varvsdrift. De särskilt
krumma timren i för- och akterskeppen tillhöggos och sammanfogades i för ändamålet byggda
spantlavar. De efter mallar tillhuggna byggnadsdelarna samlades i närheten av stapelbäddarna,
på vilka de under kort tid sammanbyggdes. Så snart skrovet bl ev bordlagt och drivet tillräckligt högt (till berghultet) , sjösattes det och färdigbyggdes på vattnet i varvsbassängen eller
vid skeppsbron. På den ledigblivna stapeln sträcktes omedelbart kölen till nästa fartyg. Ett
skepp och en fregatt byggdes samtidigt och sattes samtidigt i sjön. Den 7 november 1782

396

"Hans Kgl. Höghets,
Storamiralen Hertig Carls, återkomst
med rikets örlogs-flotta til Carlscrona"
Kolorerad gravyr av J. P. Cumelin, jämte en berättebe, »uppsatt uti CarlBcrona> och tryckt uti >Allmänna tidningar> den
21 januari 1789.

«Aldrig har gladare Dag härstädes varit synlig, än förledne Torsdag, som var d. 27 Novembris, då OrlogsFlottan, anförd af Hans Kg!. Höghet Hertigen af Södermanland, Svea Rikes Arf-Förste och Stor-Amiral, ankrade på Redden. Den 20 hade Flottan afseglat från Sveaborg i Finland, utståt en svår Storm, samt under Snöilningar och Byväder utan minsta skada hit anlände. Så snart Chef-Skeppet, Gustaf III, passerat Skansarne och
öfrige Batterier, älven som vid ankringen af hela Flottan, blef Hertigen saluterad, och som Hans Kgl. Höghet
hela dagen blef om bord, up vaktades han af Hr Grefven och Ofver-Amiralen Ehrenswärd, samt öfrige Herrar
Flaggmän. Fredags förmiddag kl. 11, sedan Hans Kg!. Höghet tagit nådigt Afsked af samtlige Skepps-Chefer och
Officerare, samt tillika med Hans Excellence, Herr Grefven och Amiralen Wrangel, som vid den rygtbara Actionen emot Ryska Flottan under Högland stridit vid hans sida, gåt i sin Slup, som roddes af officerare, ströks
Stor-Amirals-Flaggan, under vanlig Can onade från hela Flottan.
Vid Kungsbron, där Hans Kgl. Höghet steg i land, emottogs han af Herr Grefven och Ofver-Amiralen, Hrar
Flaggmän, samtlige Amiralitets-Stater, Länets Höfdinge, Hr Baron von Köhler, Lands-Staten och Magistraten,
under Salutering af alla Stadens Canoner samt Parade af den del af Westgötha-Dals Regemente, som här legat i
Garnison. Hans Kgl. Höghet behagade gå tiI fots genom Staden, tiI sit Logis uti Hr Bruks-Patron Pijhlgards Hus,
då Stor-Amirals-Flaggan samt därefter flere eröfrade Trophåar buros af Officerare framför Hertigen, under et
skallande Fröjderop af flere tusende Människor, Lefve Konungen I Lefve Prins Carl! äfven som en Haye af Amiralitetets Timmermän och Handverkare var formerad, därigenom Hertigen passerade ifrån Kungsbron til sit Logis,
och hvarest Stadens Infanterie-Corps, bestående af 500 Man, gjorde Honneur. Hans Kgl. Höghet, behagade äta
Middag, hos Herr Grefven och Ofver-Amiralen, hvartil Hans Exe. m. m. Herr Grefve Wrangel, Herrar Flaggmän,
Skepps-Chefer samt Flottans Officerare voro budne, och då Hertigen skulle ditresa spändes Hästarne ifrån Vagnen af omkring stående Manskap, som i största hast drogo Hertigen tiI Ofver-Amirals-Bostället. Om aftonen var
Bal uti Hr Handelsman Bruneri Hus, den Hans KgI. Höghet läktes bevista, då samtlige därvarande Damer blefvo
för Hertigen presenterade.
Likaledes var hela Staden från största Hus tiI minsta koja illuminerad. Lördagen behagade Hertigen äta Middag hos Herr Baron och Landshöfdingen von Köhler, hvarefter om aftonen var Conversation af Stadens förnämste
Herrskaper. Söndagen, sedan Hans KgI. Höghet uti Kg!. Amiralitets-Kyrkan bevistat Gudstjensten, hvarest Psalmen: O Gud vi lofve Digl under Canoners lossande blevafsungen, afreste Hans Kg!. Höghet efter nådigt Afskedstagande af alla närvarande, och under Paradering af de Regementer, som varit commenderade på Flottan,
samt af Stadens Infanterie-Corps. Hans Kgl, Höghet åtföljdes til nästa Gästgifvaregård af Hans Exc, m. m. Grefve
Wrangel, Herr Grefven och Ofver-Amiralen Ehrenswärd, med samUige Skepps-Chefer, hvarest de sistnämnde låtit
föranstalta om Middag, där Hans Kgl. Höghet äfven behagade spisa, och sedan under trognaste önskan öfver Hans
Kgl. Höghets beständiga Sällhet och Välmåga afreste.
Hvilken angenäm Omväxling för Carlscrona! Aldrig hafva ock des Fröjdebetygelser varit mera upriktige. I
stället vi här för 2:ne Månader sedan hade al anledning förmoda Påhälsning af en förenad fiendtlig Flotta, som
dock, genom ryktet om härvarande prisvärda Försvarsanstalter, hade förlorat Lusten af sit Besök, så hafve vi nu
med Glädje sedt den Försten återkomma, som genom sit Mod och Tapperhet återhämtat Forntidens Ära och varit
et lysande Efterdöme för Svenska Orlogs-Flottan, hvilken mot öfverlägsen Styrka, då denna, ehuru gynnad af
Vind och Väder, likväl blifvit öfvervunnen, varit Orsak, at densamma ej kunnat företaga en för sig angelägnare
Expedition eller åt Medelhafvet, och ändtligen hvad man i värde kan räkna för största Seger, at samme Förste,
uti en älventyrlig Årstid, lyckligen hemfört Orlogs-Flottan tiI sin Station, där den kan sättas i stånd, at med fördublad Styrka nästa Vår, om så behöfs, åter visa sig i Sjön.
Följande Verser blefvo afsungne af Hrar Skepps-Chefer, då de vid Bubbetorps Gästgifvaregård togo underdånigt
Afsked af Hans Kg!. Höghet Stor-Amiralen:

Store Carl oil Du Dig skilja
Frdn vdrt Svea Riks-Clenod?
För Din Ara och Din Vilja
Ha vi vdgat Lif och Blod.

Du, som Hjelte dtertagit
Flottans gamla Hjelte-rätt,
Vdra hjertan til Dig dragit
Dd vi blodig Skjorta klädt.

Vi sku Dig til Döden följa:
Lit uppd vdr trogna Hand,
Sd pd Havets blanka bölja
Som uppd det fasta Land.

Vi erkänna högt den Ara,
At bli styrde af Vdr Carl;
Segren vi pd händren bära,
lIIed vdr Store Amiral.'

För den trots den sena årstidens stormar lyckligt genomförda hemseglingen av flottan, som framkallade en oerhörd glädje ej minst i Karlskrona, fick hertig Karl, hyllad såsom hjälten från Hogland, hela äran. Om hans
flaggkapten, Otto Henrik Nordenskjöld, som genomdrev den, nämnes intet i denna panegyriska skildring.
Lika intensiva som i november 1788 voro väl ej fröjdebetygelserna året därpå, när flottan efter 1789 års resultatlösa kampanj den 24 oktober återvände till Karlskrona med sina av skeppssjukans härjningar svårt decimerade
besättningar. Men mottagandet var även denna gång mycket högtidligt och utgör ämnet för det vackraste bladet
i den serie av tolv artistiskt kolorerade etsningar, med vilka hertig Karls protegä, gravören J. P. Cumelin skildrat
örlogsflottans sjötåg juli-s-oktober 1789; på hertigens uppdrag medföljde han flottan dessa månader och bevistade
bl. a. slaget vid Ölands södra udde.
Pd den här dtergivna kolorerade etsningen över »Hans Kongl. Höghet Stor Amiralens infart till CarlsCrona i slup,
rodd af officerare den 24 october 1789., ser man längst till vänster chefsskeppet Gustav III, liggande vid Kungshall; skeppen pd redden salutera hertigen och de ej rustade äro dagen till ära flaggsmyckade. Till höger bilden är tagen frdn Kungsbron - synes östra delen av örlogsvarvet. Pd bryggan stdr ett antal högre officerare
och andra dignitärer redo att välkomna hans kunglig höghet storamiralen, som närmar sig i den främre av de
bägge flaggprydda sluparna.
Efter exemplar pd Kungliga biblioteket.

En av de 10 lr ctjatt erna uv Bellonu -certen i spant på stapelbädden (ovan) och stående på stapelbädden, tärdiy t ör
sjösät/niny (nedan). - Modell er. Orloysvurvels museum, Karlskrona.

rapporterade af Trolle: . 1 gär morgon kl. 8 gingo 60-kanonskeppet Kronprins Gustav Adolf
och fregatten Bel/ona om 40 kanoner av stapeln, sedan de inom 4 m ånader därtill blivit färdigbyggda. P å samma stapel sträcktes och restes till kl. 1 e. m. samma dag kölar och stävar till
60-kanonskeppet Fäderneslandet och 40-kanonfregatten Mineroa, till vilka fartyg alla spant och
timmer därjämte äro inom samma 4 månader tills ågade och apterade, händelser som, oavsett
en m ångdubbel kostnad förr emot nu, aldrig tillförne på en gång inträffat på Eders Kungl ,
Maj.ts skeppsvarv s, Om fartygens byggnadstider se bil. 5 i slutet av detta band.
af Chapman, själv liksom generalamiralen outtröttlig, pressade sina underordnade till intensivt arbete. Till uppmuntran utdelades handpenningar (. discretioner -). Med den utökade arbetsstyrkan och belönade arbetsfliten kom arbetsglädjen tillbaka till varvet.
De omfattande å tgä rdern a för försvarets stärkande överstego emellertid landets finansiella
krafter, särskilt under den långa och svåra missväxten under 1780-talets förra hälft. Anslagen
inknappades. Aren 1781-82 anställda timmermän och segelsömmare uppsades vid jultiden 1787.
När mobiliseringsordern kom på våren 1788, uppstodo stora svårigheter vid flottans klargöring
och utrustning på grund av brist på såväl hantverkare som material, såsom tågvirke, segeloch flaggduk samt kulor, och icke mindre vid besättningslistornas fyllande. Flottan blev emellertid rustad och gick den 9 juni sistnämnda år till segels.
När flottan sent på hösten kom tillbaka till Karlskrona, hade bland besättningarna insmugit sig den smittosamma farsot, som under ett å rs tid så hårt h ärjade såväl bland sj öfolket
och varvspersonalen som i staden och p å landsbygden. Under tiden 1 december 1788-30
november 1789 avledo enbart på sjukhusen i Karlskrona 3,822 personer. Sjukdomen förlamade arbetet p å varvet och stationen liksom flottans verk sam h et under det andra krigsåret.
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Så mycket intensivare blev arbetet följande vinter vid utrustandet av flottan till 1790 års kampanj. Utrustningen hade lagts i händerna på en kommitte, bestående av presidenten Adolf
Fredrik Munck, generalintendenten Johan Kristofer Toll, af Chapman och flaggkaptenen, konteramiralen Otto Henrik Nordenskjöld. Utomordentliga ansträngningar gjordes för att uppbringa
flottan till största möjliga styrka. Även äldre fartyg, med vilka man förut ej räknat, iståndsattes och rustades. Varvsarbetena forcerades oerhört, och under vinterns lopp intogos icke
mindre än 22 fartyg, skepp och fregatter, i Lindholmsdockan, rengjordes i bollen och svavlades. En del blevo dessutom drivna och kopparförhydda. Över hela varvet rådde samma intensiva verksamhet, vid skeppsbron, i repslagarebanan, segelsömmareverkstaden och artillerigårdens verkstäder.
Den flotta, som trots alla motigheter rustades och den 30 april 1790 utseglade, bestod av
sju 70-kanonskepp, aderton 60·kanonskepp, 10 svåra fregatter och 16 mindre fartyg med en
sammanlagd besättningsstyrka av 18,000 man och tillsammans 2,240 kanoner. Att efter svåra
missväxtår, två betungande krigsår och ett förlamande epidemiår utrusta denna väldiga flotta
var en oerhörd prestation. När flottan hemkom hösten 1790, hade en fruktansvärd eldsvåda
övergått Karlskrona.
G. H.
ÖVRIGA BASER OCH VARV.

Stockholm.

Under nu föreliggande period undergingo anläggningarna på Skeppsholmen
knappast några mera genomgripande förändringar. Bland nybyggnader märkes en år 1778 färdigställd högvaktsbyggnad av sten, som ersatte det gamla underofficers corps de gardet vid
bommen och vilken, visserligen i ombyggt skick, alltjämt återfinnes vid Holmens entre. Samma
år lät den ny tillträdande chefen, generalmajoren Henrik af Trolle, tillbygga officers corps de
gardet på Holmens mitt med en våning och dit överflyttade kansliet från dess dittillsvarande
lokaler i östra drabanthuset, varest han själv tog sin bostad (nuvarande sjöofficersmässen) .
Amiralitetshuset användes alltjämt och intill 1794 som havremagasin, men vid denna tidpunkt hade dess djupaste förnedringsperiod äntligen nått sitt slut, i det att medel då ansloges
för att inreda byggnaden till kasern. Flottan fick dock än så länge icke förfoganderätten däröver, utan den tillkom kommitterade över kaserninrättningen i huvudstaden. Här inkvarterades
nu först artillerister och sedermera uppfordrade båtsmän, innan det år 1797 äntligen föreskrevs,
att huset mot en årshyra av 400 rdr skulle ställas till eskaderchefens disposition för inlogerande
av armens flottas värvade manskap, i första hand volontärerna, med anledning varav den gamla
benämningen amiralitetshus avlöstes av volontärkasern.
Alarmbatteriet för eldsvådors tillkännagivande hade 1765 vid brandsignals avgivande av våda
antänts och spolierats. Ett nytt batteri blev i dess ställe år 1794 uppfört på den höjd, som nu
upptages av vattentornet, samt förblev dit förlagt, tills det i samband med anl åggandet av ett
salutbatteri på Holmens norra del 1803 blev slopat; brandsignalerna från Holmen hade också
härmed upphört.
Ulan något militärt ändamål uppfördes år 1777 för slotts- och magasinsstatens räkning ytterligare ett större sädesmagasin av sten, beläget något öster om det äldre av de redan befintliga
tvenne magasinen. Det år 1730 tillkomna ställdes 1795 till armens förfogande för att tjäna som
förrådsbyggnad.
Efter avslutandet av 1788-90 års krig uppfördes närmast norr om fundamenten å Hol mens östra strand ett antal träskjul för hysandet av den starkt ökade fartygsmateriel. som till -
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Längst till vänster pd denna utomordentligt intressanta och välgjorda skeppsholmsbild frön omkring dr 1800 ser man Kyrk/lOlmen med dess stutlen tillhöriga slaktarhus och till Jlöger därom den lilla amiralitetskyrkan av trä samt vidare den pd pdlar uppförda Skeppsliolmsbron. Längst i norr på Skeppsliolm en avtecknar sig det
gamla råseglarhuset, därefter kommer tyghuset samt i slänten framför detta den gamla arrestlokalen Skottenborg, dåmera under benämningen Laboratoriet använd
som upplagsplats för krut och fyrverkeripersedlar. Nedanför synes högvaktsbyggnaden samt till höger därom pd berget det ärevördiga amiralitetshuset, dåmera brukat som kasern, samt där nedanför vedfogdebostället. Pd holmens sydvästra udde förtona sig de båda magasinsbyggnaderna samt i bakgrunden kastellet med sin
flaggstång på Kastel/holmens krön. Till vänster i bakgrunden ser man galärvarvets nordligaste del med därå uppförda kanonslups- och galärskjul. - Gouache (utsnitt) av Elias lIfartin, sannolikt 1801 (Sergels Gustav lll-stauj, som ses på bilden med en icke autentisk placering, avtäcktes först 1808, men konstnären har på denna
punkt gått historien i förväg). Nationalmuseum .

förts stockholmseskadern av armens flotta. Sålunda restes här förvaringsskjul för de från hovjaktvarvet hit överförda kungsfartygen Amphion, Amadis och Esplendian, samt i anslutning till
dessa 14 kanonslupsskjul, vartdera avsett för uppställandet av tvenne slupar. Vittomfattande
sprängningsarbeten blevo för dessa anläggningar erforderliga.
På Kastellholmen ersattes det 1785 eldhärjade kastellet med ett nytt. Den där invid uppförda gamla mastkranen användes alltjämt av såväl kronans som enskildas fartyg. Sedan upphalningsplats i land beretts för praktiskt taget alla roddfartyg, övergavs området närmast nordväst om denna holme som gulärhamn, och pålverket mot strömmen fick förfalla. På djurgårds sidan utarrenderades båtsmansvarvet alltjämt av amiralitetskrigsmanskassan till eskadern. 1791
uppfördes på den till Alkärret gränsande delen av galärvarvet förvaringsskjul för tio kanonslupar, i samband varmed de här belägna provisoriska galärskjulen revos. Även på varvets nordligaste del kom i anslutning till därvarande arsenal skjul för ytterligare nio slupar till stånd.
Som följd aven å r 1791 verkställd visitation blev till konungen anmält, att amiralitetskyrkan vore belägen på ett otjänligt ställe och därjämte befunnits vara i hög grad förfallen, varför
föreslogs »anska ffa nde aven mot behovet svarande kyrka, i synnerhet om det på Skeppsholmen varande s. k. havremagasinet efter förut uppgivet förslag finge därtill inredas eller samma
kyrka uppföras på nagot annat av de inom Skeppsholmen därtill tjänliga ställen». Det nådiga
svaret lydde, att församlingen finge förses med en ny kyrkbyggnad, sedan en härför bildad
kassa nått erforderlig storlek, men med denna kom man just ej ur fläcken, vadan det lilla anspråkslösa trätemplet ännu i några decennier fick kvarstå på sin kyrkholme.

Göteborg. Da armens flottas göleborgsdivision å r 1792 tog örlogsetablissementen vid Göta
älvs mynning i besittning, funnes på Gamla varvet, i mer eller mindre förfallet skick, chefsboställe, kyrka med klockstapel, kansli- och kontorsbyggnad, ringare- och tackelkammare (inrett till sjukhus), material- och tunnbodar samt slups- och virkesskjul, under det att de totalt
uppruttnade byggnads- och upphalningssliparna voro alldeles oanvändbara. Det sedan länge så
styvmoderligt behandlade Nya varvet kunde å sin sida endast uppvisa en enda solid byggnad, den på 1750 -talet på Lilla Billingen uppförda inventariekammaren av sten; en inom själva
varvsområdet belägen högvaktsbyggnad var, liksom de närliggande förrådsbyggnaderna, fallfärdig. P å intetdera varvet furmos några verkstäder, som kunde göra skäl för denna benämning.
Det var först sedan den driftige generaladjutanten för flottorna, Karl Olof Cronstedt, år 1797
tillträtt sitt inflytelserika ämbete, som detta verk upprycktes ur sitt förfall. En ny plan för Nya
varvets utbyggnad blev nämligen nu utarbetad, grundad pa den förutsättningen, att basens tyngdpunkt bleve överflyttad från Gamla varvet till det Nya. Sedan denna ståndpunkt 1799 blivit i
princip fastslagen, upphörde självfallet alla arbeten på det förra varvet, och man sökte t. o. m.
att så snart sig göra lät bli kvitt omsorgen om detsamma genom utarrendering eller försälj-

FAKSIMIL A MOTSTAENDE SIDA. I vad rör Skeppsltolmens dåvarande bebyggelse ocli terräng vid tiden för denna
1811 daterade kartas tillkomst torde böra observeras, all en del av höjdpartiet mellan salutbatteriet och tyghusets
norra del alltjämt utgjordes av ett tr äsk, all tvenne vedgårdar voro anordnade längs stranden mellan gamla amiralitetshuset och intenclenturförrådet, all planteringen från brofästet till kanslihusplanen var fullbordad samt all
själva varvsunläggningarna endast med ell staket voro avgränsade från den övriga stationen. Anslutna till Kastellholmsbron ligga skroven av hemmema Starkoilder ocli styckepråmen Simson, vilka sedermera i nedsänkt läge fingo
uppbära den fem dr senare anlagda nya bron, och vidare märkas de tvenne bomstängsel, medelst vilka skyddade
hamnområden mellan Irolmarna kunnat ernås. På galärvarvet har som synes lejonvaktarens område längst i
norr ännu icke blivit införliva/ med varvsområdet. - Akuarellerad karta av J. Siåbohm, Sjöhistoriska museet,
Stockholm.
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Pd denna [rån Djurgdrdssidan tagna stadsbild identifierar man pd Kastellholmens södra udde det s. k. flaggkonstapelbostället samt vidare kastellet pd holmens krön samt den dr 1661 uppförda mastkranen. Pd Skeppsholmeti
urskiljas lätt de båda boståltshusen (I. d. drabantbarackerna) samt i dessas förlängning kronomagasinen, uppförda
1690 respektive 1777. I linje med St orkijrkuns torn ligger det gamla amirolitetshuset samt närmast framför denna
byggnad sjöreserven-marketenteriet, sedermera pastorsboställe. Pd holmens krön avtecknar sig tygIIuset ocli pd
udden längst tilll1öger rdseglarllUset. Pd elen hitåt vettande kajen märkas frdn Ilöger den alltjämt kvarstdende
styckekranen samt östra och södra brobänkarna. - Oljemdlning (utsnitt) av L . Belanger 1812. Stockholms stadshus.

ning. At eskaderchefen, översten Georg de Frese, och kapten mekanikus Jonas Lidströmer, uppdrogs att utarbeta ett projekt till »etab ler und et på Nya varvet av armens flottas eskader, tilllika tillfällig station för örlogsflottan », och det i anslutning härtill avgivna förslaget fastställdes
på nyåret 1801 av Gustav IV Adolf för omedelbar åtgärd, på det att de på Gamla varvet uppdragna kanonsluparna snarast m åtte kunna hit överföras. Den unge konungen visade personligen mycket intresse för denna påbyggnad av västkustens under så långa tider försummade försvar mot sjösidan och underlät ej att själv inställa sig på platsen för att med egna ögon taga
situationen i närmare skärskådande. Bland de främst utförda förbättringsarbetena. märkes anläggandet aven stenkaj med upphalningsslipar för kanonsluparna, för vilka jämväl uppfördes
tv å solida förvaringsskjul, av vilka det första, för 28 öppna slupar, blev färdigt 1805.
Som boställe för chefen, vilken hitintills alltjämt residerat på Gamla varvet, uppköptes 1805
av superkargören TranchelI ett reputerligt hus, väl beläget i dalgången bakom Nya varvets område, och överflyttningen dit försiggick under nästkommande år. Tidigare hade man visserligen
igångsatt byggandet av ett monumentalt amiralsboställe av sten, som t. o. m . kommit under tak
1806, men under nu följande orostider fick arbetet långa tider ligga nere, och först sex å r senare stod byggnaden färdig att tagas i bruk. Och det var hög tid, ty just vid denna tid blev det
f. d . Tranchellska huset i grunden skövlat av vådeld.
Det gamla artillerityghusel inreddes till rustkammare, och en smedja anlades under Stora
Billingen. Samtidigt härmed överlämnades, med undantag för inventariekammaren, Lilla Billingen till Göta artilleri, som här bemannade ett tidigare uppfört batteri.
Sedan under 1806 å terstå ende materiel blivit från Gamla varvet bortflyttad, utbjöds hela
denna anläggning till försäljning på offentlig auktion, men d å intet antagbart anbud framkom,
stannade den tills vidare i kronans ägo, utan att denna dock därav kunde ha någon egentlig
nytta. Den gamla chefsbyggnaden kom emellertid till god användning som logement och sjukhus för till staden under den oroliga vintern 1808-09 inkvarterade lanttrupper.
51.
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Hur man tänkt sig att på ön Gråen utanför Landskrona, i anslutning till ocli delvis inuti fästet Adolf, anordna
ett etablisscment för den under 1800-talets första decennier hår baserade delen av armens flotta, framgår av ovanstående teckning. f själva verket komma utbyggnadsplanerna ej att i sin hethet utföras, men de flit förlagda
kunonsluparna funna likväl h år ett i såvät nautiskt som militärt avseende fullt betryggande skydd. - Krigsarkivet.

Sira/sund måste alltid vara berett på att vid krigiska konflikter i södra Östersjön tagas i
anspråk för basering av lättare svenska sjöstridskrafter, och därvid utnyttjades de gamla varvsanläggningarna på stadsholmens norra strand i möjligaste mån. Så var fallet upprepade tillfällen under perioden 1804-13, men även för massframställning av roddfartyg hade detta varv
fått användning under vintern 1789-90, då ett 30-tal kanonslupar och hälften så många jollar
här och på närliggande pommerska varv blevo byggda för att insättas i ryska krigets slutskede.

Landskrona kunde för uppläggandet av de kanonslupsförband, som under åren 1790-92 här
stationerades, som ett provisorium erbjuda ett på ön Gr åen alltsedan 1760-talet befintligt skeppsvarv, vilket blivit förlagt invid segelrännan tätt ostvart om därvarande citadell, fästet Adolf.
Redan 1801 beslöt Gustav IV Adolf, sedan han från härvarande fästnings murar bevittnat slaget på Köpenhamns redd den 2 april, att ombygga och utvidga detta varv till ett etablissement
för en avdelning av armens flotta, och följande år blev planen härför vederbörligen fastställd.
Arbetet på denna nya sekundära marinbas gick emellertid långsamt och hade långt ifrån fullbordats, då den 1807 togs i besittning av Stralsunds eskaderdivision. Efter roddfartygens bortflyttning 1816 nedlades detta etablissement.
Den i Ma/mö 1805 upprättade eskaderdivisionen blev förlagd söder om och tätt under citadellet på det område, som sedermera tagits i bruk såsom kommendantsträdgård för att numera ingå i Slottsparken. För att möjliggöra denna åtminstone nautiskt högst betryggande förläggning, såg man sig nödsakad att gräva en kanal mellan stadens gamla båthamn och fästningsgraven, vilket arbete utförts under åren 1803-05. Denna föreningskanal försågs med stora
kostnader även med slussportar för att kunna användas som docka , men torde aldrig ha tagits
i bruk för detta ändamål, innan kanalen såsom obehövlig ånyo igenlades, vilket skedde sedan
roddfartygen 1813 upphört att basera sig på Malmö.
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Clielshuset pd Nya varvet anbefalldes till byggnad 1805 efter ritning, utarbetad inom överintendentsåmbetet av
F. Piper. Sedan byggnaden kommit under tak, förblev den under de sex följande oroliga åren stående i det nårmaste orörd och först med dret 1812 sdg chefen sig i stdnd att inflytta i huset. Den porten omgivande utsmyckningen av gjutjärn levererades aven av rikets herrar, greve E. Ruutli pd Gundralö{ i Skåne.

Sveaborg. Sedan med å ret 1770 armens flotta blivit reorganiserad i Finland, återupptogs
arbetet på anstalterna för dennas basering med förnyade krafter. Det skulle dock dröja ända
till 1780, innan konservationsdockan för galärer blivit fullt färdig, så att torr uppställningsplats här kunde beredas för de större riggade skärgårdsfartyg, som under tiden tillförts eskadern i de avsedda galärernas ställe. De mindre roddfartygen upphalades på Stora Öster Svartö,
varest under 1780-talet betydande marina anläggningar kommo till stånd i form av ett varv,
kallat det stora, vid sundet mot Vargö, och ett annat, det lilla, på motsatt, åt öster vettande
strand, tillika med inventarie- och andra byggnader.
Först vid krigsutbrottet 1788 kan etablissementet emellertid anses hava befunnit sig i fullt
utbyggt skick. Under de kommande åren ställdes också synnerligen stora krav på detta ej
minst med hänsyn till stora flottans mer eller mindre frivilliga uppehåll på den av fästningen
skyddade redden utanför Helsingfors.
En naturlig och väl tryggad hamn för eskaderns rustade fartyg bildade sundet mellan Vargön
och Stora Öster Svartö, som med lätthet kunde kringgärdas med stängselbommar.
Hela Sveaborgs krigshamn jämte all hit förlagd flytande materiel blev ryssarnas byte vid
fästningens kapitulation 1808.
Abo. Som plats för armens flottas nya etablissement vid Auraälvens mynning befanns området på ån s högra strand närmast intill Åbo slott vara lämpligast beläget. Här uppfördes också
under förra hälften av 1790-talet för anläggningen erforderliga byggnader och anstalter, och arbetena härpå torde i stort sett ha varit avslutade år 1795. Etablissementets administration och
personal förlades till Åbo slott. Innan stället år 1808 övergavs av sina försvarare, stuekos såväl
etablissementet som all därvarande fartygsmateriel i brand, för att ej kunna av ryssarna utnyttjas.
G. U.
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FLOTTANS ÖVERSTYRELSE OCH LOKALA
FÖRVALTNINGAR ÅREN 1771-1814

et blev omsider icke amiralitetskollegiet - såsom sekreta utskottet vid riksdagen 1769 påyrkat - utan den sinc1airska kommissionen, som fick Kungl. Maj:ts uppdrag att projektera ny instruktion för örlogsflottans överstyrelse. Den befalldes dock att med sig adjungera
kollegiets militära ledamöter och följde i allo de av sekreta utskottet givna direktiven.

D

Uppdraget gavs i mars 1773 och var färdigt i september samma år, då till Gustav III vid
hans besök i Karlskrona kunde överlämnas nya instruktioner för såväl kollegiet som för förste
amiralen och varvsamiralen vid örlogsflottan, vilka stadfästes.
Enligt dessa instruktioner skildes amiralitetskollegiet från all speciell befattning med såväl
kommando som ekonomi. Det skulle ha s uppsikt, försorg och omv årdnad - om rikets hela sjömakt. Dess uppsikt inbegrep även galärflottan i Stockholm och eskadern i Göteborg.
Kollegiets ledamotsuppsättning skulle utgöras av tre amiraler, av vilka en president och två
amiralitetsråd, alla närvarande flaggmän, två amiralitetskammarråd och en överkommissarie.
Presidenten, amiralitetsråden och amiralitetskammarråden skulle bestrida kollegiets ordinarie
göromål, men flaggmännen behövde ej oftare tillkallas än då sådana ärenden föreföllo, som
rörde rikets defension till sjöss i allmänhet. Den vid flottan tjänstgörande amiralen samt varvsamiralen hade, enligt de instruktioner, som för dem blivit utfärdade, speciell uppsikt och om vårdnad beträffande militärbefälet samt hela flottans i Karlskrona ekonomi. De fingo taga säte
kollegiet, när de funno nödigt föredraga något, som rörde deras departement.
En mycket viktig befogenhet, som tillkom kollegiet, var att uppgöra det generella statförslag för örlogsflottan, som skulle gå till Kungl. Maj:t. Det uppgjordes närmast av överkommissarien, på basis av från amiralerna inkomna arbetsplaner samt stat- och rekvisitionsförslag.
Den av Kungl. Maj:t fastställda staten sändes så till kollegiet, som hade att »repartera de årligen bestådda extra statsmedlen » till de särskilda behoven.
Officerare och underofficerare föreslogos, respektive tillsattes i Karlskrona av överste amiralen och varvsamiralen, i Stockholm och Göteborg av cheferna. Samma chefer tillsatte också alla
»mindre» uppbördsmannasysslor. De högre, liksom ock över- och underskeppsbyggmästare,
vilka utnämndes av Kungl. Maj .t, hade kollegiet att föreslå (tremannaförslag) .
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Överkommendantskapet i Karlskrona skulle alltfort tillkomma kollegiet, parollens utgivande presidenten. Båk- och lotsväsen, inklusive sjökarteväsen, samt dykeriet sorterade
som tidigare under kollegiet, vilket också hade
att taga befattning med krigsmans- och inkvarteringskassorna. När amiralitetskammarrätt behövde förordnas, var det ävenledes kollegiets sak.
Liksom förut skulle också en fördelning
göras av ärendena mellan kollegiets ledamöter,
så att militära ärenden och uppsikten över
de vid flottan tjänstgörande amiralerna dock ej i vad angick redogörelsen - komme
på de båda amiralitetsrådens lott, medan resten fördelades mellan kammarråden, av vilka
den ene borde vara jurist, den andre kameralman, och överkommissarien.
Den sistnämnde var ansvarig för hela redogörelsen, men hade icke oftare säte och
stämma i kollegiet, än då han hade något

---

att föredraga i de generella delarna av ekonomien eller då kollegiet önskade hans närvaro. DeL juridiskt utbildade amiralitetsrådet
skulle sitta ordförande i amiralitetskammarrätten.

YTTERLIGARE REFORMER 1776.

. Konyl. Maij :ts förnyade nddiga instruktion för Dess och
Riksens Am iralit ets Collcqio » av dr 1776 var den sista
kollegiet erhöll; ounn avbildas aktstyckets av konungen
undertecknade slutsida. - Riksarkiuet.

KOLLEGIET FÖRFLYTTAS TILL STOCKHOLM.

Samarbetet i Karlskrona mellan kollegiet och de båda amiralerna vid flottan artade sig dock
icke bra. 1773 års instruktioner hade också, enligt konungens befallning, blivit så inrättade,
att ingen rubbning i ärendenas gång behövde befaras, därest Kungl. Maj:t framdeles funne en
förflyttning av kollegiet till Stockholm nödvändig. Redan 1776 fann konungen tiden inne att låta
verkställa denna förflyttning och i samband därmed revidera 1773 års instruktioner. Förnyade
sådana utfärdades för såväl amiralitetskollegiet som de båda amiralerna vid flottan i Karlskrona.
I kollegiets sammansättning gjordes nu sålunda den ändringen, att ledamöterna inskränktes
till president, två amiralitetsråd och två kammarråd. Överkommissarien skulle stanna kvar i
Karlskrona som huvudman för redogörelsen där. Även i Stockholm fick kollegiet konstituera
överrätt, men det var den vid galäreskadern, och detsamma gällde om kammarrätten. Beträffande tillsättande av tjänster begränsades kollegiets förslags- och utnämningsbefogenhet till dess
egen underlydande personal. I kompetensavseende innebar förflyttningen i övrigt ingen egentlig minskning. Kollegiet skulle fortfarande vara ekonomisk överstyrelse, vilket innefattade examinerande av arbetsplaner, prövande av stat- och rekvisitionsförslag, upprättande av statprojekt, fördelning av de extra statsmedlen samt infordrande från statskontoret av anordningarna,
som sedan utfärdades till amiralernas i Karlskrona disposition, varefter dessa hade att själva
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besörja om medlens indrivande. Kollegiet behöll vidare viktiga befogenheter
över flottans personal, såsom beträffande utrikes permissioner, uppbåd av
båtsmän m. m. Under detsamma lydde
fortfarande h åkv äsen, lotsverk, dykeri
samt inkvarterings- och krigsmanskassor, De båda sistnämnda kassorna liksom lotsdirektören jämte kontor flyttade
med kollegiet till Stockholm. För huvudboksarbetet inrättades vid kollegiet
ett kammar- och sjömiliskontor.

GENERALAMIRALSÄMBETET
1780-84.
Snart förspordes dock, att kollegiesystemet som sådant icke åtnjöt ko nungens förtroende. Den kommande
utvecklingen var liksom företecknad i
Henrik al Trolle, som ejtcr Augustin Ehrensvärds död 1770 överden kritik, som kommit amiralitetstagit belsilet över armens [lotta, blev genom sin utnämning 1780
kollegiets fö rvalt ning till del under rikstill generalamiral che] lör praktiskt taget hela det svenska sjödagen 1769 inom sekreta utskottet, då
vapnet, en befallning, i vilken han kvarstod till sin lör tidiga
död 1784. - Marmorbyst av J . T . Sergel . Marinlörvaltningen,
det hänvisats till de lyckliga resultaten
Stockholm.
av amiralgeneralens styrelse under Karl
XI:s tid. Gustav III behövde nu ett smidigare verktyg för sina storpolitiska planer, vilka
syftade till krig. Också inom flottorna fanns en opinion för en kraftfullare styrelse genom en
högsta chef. S å kom det sig, att redan efter få år amiralitetskollegiet sköts åt sidan än ytterligare.
Officiellt motiverades förändringen uti nådigt brev av den 6 juni 1680. Konungen gav däri
uttryck åt sitt missnöje med att oaktat de stora penningsummor, som blivit använda på ör logsflottans iståndsättande, denna likväl icke kunnat bringas till den fullkomlighet, som han
ägt skäl att vänta. Orsaken vore saknaden aven jämn överstyrelse, och konungen, som i
rikets historia eftersökt vad utvägar fordom varit nyttjade till svenska örlogsflottans uppkomst,
hade inte funnit någon tjänligare än den, varav konung Karl XI betjänat sig i lika belägenhet
och i lika avsikt, då han satte hela verket under en generalamirals vård. Hans efterdöme
följdes, då nu en generalamiral tillsattes med utomordentlig makt och myndighet över hela
örlogsflottan.
Vad det rörde sig om, visar framför allt instruktionen av den 8 juni för den nye generalamiralen. Enligt denna skulle kontrollen över örlogsflottans förvaltning jämte dess allmänna
ekonomi tillhöra kollegiet. Men uti inga kommando- eller militärmål ägde kollegiet befalla över
generalamiralen, utan denne stode därutinnan direkt under Kungl. Maj:t. Som förut skötte amiralerna i Karlskrona var sin detalj, dock med den skillnaden, att medan de tidigare var för
sig varit Kungl. Maj:t eller amiralitetskollegiet »immediate subordinerade», de hädanefter skulle
bliva generalamiralen ansvariga för sysslornas drift. Denne i sin tur vore Kungl. Maj:t ansvarig för hela flottan. Ifrån denne ensam borde allt som angick flottans styrelse i Karlskrona
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emanera. Kollegiet åter blev egentligen blott ett kontrollorgan. Det fråntogs inseendet över medelsförvaltningen. Arbetsplaner och rekvisitionsförslag från
amiralerna i Karlskrona skulle nu lämnas till generalamiralen, som det också ålåg att upprätta generell
arbetsplan samt statförslag tör hela flottan, vilka
insändes direkt till Kungl. Maj:t. Sedan Kungl.
Maj:t så fastställt staten, fick väl kollegiet en duplett
av densamma för kontrollens skull, men det andra
exemplaret gick till generalamiralen, som fördelade
medlen och i sinom tid underrättade kollegiet om
denna fördelning. Från statskontoret remitterades
flottans medel till generalamiralen, som vidare disponerade dem. Vidare skulle icke längre amiraliletskollegiet utan generalamiralen uppfordra det
manskap, som behövdes vid sjörustningar eller till
varvsarbete. Och några år tidigare hade eskadern i
Stockholm undandragits kollegiets uppsikt och kontroll för att läggas under chefen för armens flotta i
militärt, under krigskollegiet i ekonomiskt hänseende.
Den man konungen utvalt att bekläda det maktfullkomliga generalamiralsämbetet var chefen för
armens flotta, generalmajoren Henrik af Trolle. Såväl örlogsflottan som armens flotta blevo sålunda
samlade under ett militärt överbefäl. Blott dockebyggnaden i Karlskrona samt kadettkåren undandrogos hans myndighet och ställdes under speciellt
inseende av amiralitetskollegiets president, amiral
Abraham Falkengreen. Under kollegiets omedelbara
vård stannade lotsverk, dykeri samt inkvarteringsoch krigsmanskassorna.

GENERALAMIRALEN AVLÖSES AV EN ÖVERAMIRAL 1784-90.

Overamiralen Karl August Ehrensvärd, Henrik af
Trolles efterträdare som det svenska sjövapnets
med ganska vittgdende fullmakter utrustade chef.
Tuschteckning (utsnitt) av Johan Tobias Sergel,
den geniale överamircrlens högt skattade vän ocli
konstnärsbroder, som skildrat honom pd ett stort
antal handteckningar, av vilka ndgra - i likhet
med ovanstående, visande 110nom med svärdsorden pd bröstet och händerna i sidorna skådande
ut över landskapet - utfördes i Karlskrona 1780.
Nationalmuseum.

1784 avled Henrik af Trolle och efterträddes av
översten vid armens flotta Karl August Ehrensvärd,
med samma myndighet men under titel av överamiral. I spetsen för det forcerade skeppsbyggeriet vid örlogsflottan stod sedan år 1781 varvsamiralen Fredrik Henrik af Chapman. Inför det förestående kriget mot Ryssland anförtrodde

emellertid konungen i april 1788 flottans utrustning åt en särskild utredningskommission, med
säte i Karlskrona och med landshövdingen Fredrik Georg Strömfelt som ordförande. Kommissionen skulle nära samarbeta med överamiralen. Då den upphörde, i mars 1789, sattes vid
överamiralens sida en generalintendent. vartill utnämndes överste Ulrik Ehrenbill, med närmaste
uppdrag att tillsammans med en i Stockholm sittande utredningskommission ombesörja flottans
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utrustning. Ehrenbill, som visade sig icke vara tillräckligt energisk i sitt ämbete, efterträddes under
hösten samma år av generalmajoren Johan Kristofer
Toll, vilken blev medlem av den kommitte för örlogsflottans utredande och amiralitetsverkets förbättrande, som började sin verksamhet i november
1789. Denna kommitte, vars ordförande var presidenten Adolf Fredrik Munck och bisittare, utom
Toll, konteramiralerna af Chapman och Otto Henrik
Nordenskjöld, utrustades med utomordentliga be fogenheter, i det att ' var och en av Kungl. Maj:ts
ämbetsmän, så högre som lägre, anbefalldes att
lämna dessa kommitterade ej blott all den handKristojer Fnlketujreen, en av de icke fel .wenska
som utmiirkte .~ig i utländsk tjänst
(för sin tappra sju timmars strid som beiållunmre
på 30-kanonfregallen la Volage mot ett engelskt
70-kanonskepp, uurutuler lian slutligen blev engelsk fdnge och Jam seldan fördes till Gibraltar,
erhöll hem elV franske konungen en värja av guld).
Aterkommen till Sverige 1747, tog lian lidelsefullt
del i striderna mellan anhängarna au örlogsfiOlIan
ocli armens [lotta; fastän motstclndare till den
sistnämnda, blev lian 1767 dess che]. Han blev
amiralitetskollegiets siste president. - Porträttet
tir ritat nu K. A. Ehrensvärd. Nationalmuseum.
.~jtiofficel'Ure

räckning de fordra kunna utan även att skyndsamligen med noggrannhet verkställa allt vad de i avseende på Kungl. Maj :ts och rikets tjänst till dess
flottas utredande eller amiralitetsverkets förkovran
och iståndsättande kunna finna sig föranlåtna att å
Kungl. Maj.ts höga vägnar bjuda och befalla». Det
fanns icke mycken plats övrig för överamiralen vid
sidan av denna allsmäktiga kommitte. Karl August
Ehrensvärds avsked följde också i februari år 1790.

SPLITTRAD LEDNING. AMIRALITETSKOLLEGIET UPPHÖR.
Då kommitten med anledning av överamiralens avgång hos konungen gjorde förfrågan,
huruvida nu ej varvsamiralen borde återfå den myndighet som han hade, innan generalamiralsämbetet inrättades, fick den till svar, att överamiral tills vidare icke skulle tillsättas men
att de kommitterade finge i Karlskrona förordna så, som säkrast kunde främja Kungl. Maj:ts
och rikets tjänst.
Med anledning härav föreslogo de kommitterade, att i spetsen för örlogsflottan skulle ställas tre chefer: en militäramiral, en varvsamiral och en generalintendent, var och en direkt
lydande under Kungl. Maj.t och självständiga i förhållande till varandra inom sina respektive
områdan, dock samrådande i vissa bestämda ärenden. Var och en av de tre skulle ha sitt eget
kansli. Militäramiralen vore överkommendant och under honom lydde militär- och ecklesiastikstaterna samt skolväsendet. Han inmönstrade allt manskap, vare sig till sjöexpeditioner eller
arbete vid stationen, likaså utmönstrade han detsamma. Under varvsamiralens speciella befäl
stode byggningsstaten. Under honom lydde närmast tygmästare, ekipagemästare och överskeppsbyggmästare. Han förordnade om fördelningen på varvet, och han ombesörjde utrustningen av de fartyg, som skulle gå till sjöss, uti allt som ej rörde avlöning och proviant. I
generalintendentens ämbete slutligen sammanbundos alla de särskilda delar och ärenden, som
hörde till den generella hushållningen vid örlogsflottan. Under honom lydde kassan, magasinen, bageriet och sjukhusen förutom stationens kontor: kammarkontor, sjömiliskontor, varvskontor och artillerikontor.
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Kungl. Maj :t.v skriuelse till amiralitetskollegiet om dess indragning, varav lörsta och sista sidorna här dterges, är
daterad d flaga sloll den 5 maj 1791. Aktstycket är enligt påteckninq »m ed , och upl. i Kongl. Amtz. Col/egio 1791
d. 23 maj och sänt om till underddnig cjterriittelse samt meddelad Cantzliet och samptel. Contoiren » med vilka
senare avses de undertecknade krigsmilitie-, kammar-, inkvarterings- och lotsdirektörkontoren. - Riksarkivet.

Denna av 1789 års kommitte föreslagna och genomförda ordning bekräftades av Kungl. Maj:t
först genom instruktioner, dagtecknade i februari 1792. Då hade amiralitetskollegiet sedan nära
ett år upphört att fungera och ett generalsjömiIitiekontor övertagit dess starkt reducerade befogenheter. Statssekreteraren Karl Olov Cronstedt och lagman Anders Håkansson hade fått
nådigt uppdrag att föreslå instruktion, vilken av Kungl. Maj:t utfärdades den 5 maj.
Genom sin chef, nyssnämnde Cronstedt, blev generalsjömiIitiekontoret nära anslutet till
Kungl. Maj :ts kansli. Statssekreteraren föredrog inför konu ngen båda flottornas ärenden.
GeneralsjömiIitiekontoret blev dock med avseende på sina göromål ej alldeles samma verk
som amiralitetskollegiet vid dess upphörande. Det skulle väl , liksom kollegiet, »draga all nödig
försorg om den i riket varande sjömiIitiens välstånd och kompletta hållande», men medan den
del av sjötrupperna, som rekryterade armens flotta, tidigare sorterat under krigskollegiet, som
sedan 1778 bland sina underlydande kontor räknat också ett sjömiIitiekontor, skulle nu hela
båtsmanshållet jämte allt värvat manskap vid flottorna höra under generalsjömiIitiekontoret.
Krigskollegiets sjömiIitiekontor indrogs, och dess personal överfördes på generalsjömiIitiekontorets stat.
Inom generalsjömiIitiekontoret fördelades ärendena på två avdelningar under var sin överkommissarie. Dessa voro föredragande inför statssekreteraren, men beslutanderätten tillkom
52.

Sv. F. H. II
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denne ensam.

Dock hade överkommissarierna reservationsrätt. För krigsmans- och inkvarte-

ringskassorna inrättades en särskild direktion, bestående av statssekreteraren som ordförande,
tre amiralitetsofficerare och de två överkommissarierna.
Det dröjde blott några månader efter Gustav III:s död, innan den under åren 1790-92
åvägabragta ordningen av örlogsflottans överstyrelse åter ändrades. I september 1792 återupplivades generalamiralsämbetet och anförtroddes åt förre överamiralen Karl August Ehrensvärd.
Det skulle dock nu som sådant omfatta bägge flottorna . Kort förut hade Cronstedt på grund
av personlig konflikt med hertigen-regenten avgått icke blott från statssekreterarskapet för sjöärendena, som i samband därmed indrogs, utan även från chefsskapet för generalsjömilitiekontoret. Inseendet över detta uppdrogs åt generalamiralen på samma sätt som förut åt statssekreteraren, och sak samma gällde om departementen i Karlskrona. I Kungl. Maj :ts kansli samlades
åter samtliga krigsärendens föredragning hos en statssekreterare, undantagandes kommandomålen, som tillkommo generalamiralen.
Denna organisation utsattes för hård kritik. S å påtalade den unge generaladjutanten Viktor
von Stedingk 1793 de talrika kollisionerna mellan de tre cheferna i Karlskrona.

Generalsjö-

militiekontoret, ansåg han, vore »lik t ingen ting • . Det hade inte ens ett kammar- och sjömilitiekontor, som kunde kontrollera eller revidera generalintendentens räkenskaper. Generalintendenten vore den ende ämbetsman i riket, som okontrollerad disponerade de största penningsummor.
Generalsjömilitiekontoret representerade amiralitetskollegium, men vore ej annat än en ofullkomlig generalamiralens byrå. För mycket berodde på generalamiralen. Då han vore inaktiv, måste
de ordinäraste mål vila och ackumuleras till den höjd, att de sedan ej kunde medhinnas. Stedingk ansåg, att amiralitetskollegium borde åter upplivas under namn av storamiralsämbetets
kommitterade, som skulle stå under ledning aven generalamiral. Denne skulle ensam besluta
i alla komrnandom ål, men eljest samråda med kommitterade. Stedingk föreslog tillsättandet
aven kommitte, som kunde författa projekter till instruktioner för storamiralsämbetets kommitterade.
STORAMIRALSÄMBETEN FÖR FLOTTORNA INRÄTTAS 1794.
Någon sådan särskild kommitte tillkom dock icke.

Uppdraget lämnades omsider åt den

kornrnitte, som i april 1794 tillsattes för utrustningen aven neutralitetseskader och i vilken
konteramiralen Johan Puke var ordförande. Kommittens myndighet var så absolut i de stycken,
som hörde till dess befattning, att generalintendenten Salomon Maurits von Rajalin, som 1791
efterträtt Toll, snart kände sig överflödig och därför begärde avsked, varefter hans befattning
fick stå obesatt. Inom kommitten utarbetades förslag till både instruktion och stat för örlogsflottan i Karlskrona.

Instruktionsförslaget stadfästes av hertigen-regenten i augusti 1794.

I

oktober inrättades jämväl ett storamiralsämbete för armens flotta.

ARMENS FLOTTAS ÖVERSTYRELSE 1772-94.
Några ord skola här inskjutas rörande armens flottas styrelseförhållanden efter fältmarskalken Augustin Ehrensvärds död 1772.
Med generalmajoren Henrik af Trolle -

sedermera generalamiralen -

hade armens flotta

fått en i drift och inflytande värdig efterträdare till den gamle fältmarskalken. Enligt den nya
instruktion, som Trolle på rådets uppdrag och på basis av 1766 års hushållsreglemente utarbe-
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lade för armens flotta 1773, lades ansvaret för flottans bestånd ensamt på chefen, som skulle äga säte
och stämma i krigskollegiet, när han kunde övervara dess sessioner. Vid kollegiet förordnades dessutom en kapten vid armens flotta för att gå verket
tillhanda, och ett särskilt kontor inrättades, i vilket
armens flottas huvudbok skulle förfärdigas. Tidigare hade den utarbetats vid eskadern. Följande år
1774 bestämde Kungl. Maj:t, att armens flotta skulle
i ekonomimål ställas under krigskollegiets befäl med
ett civilt krigsråd som representant i kollegiet. Galärflottan i Stockholm åter skulle i samma avseende
lyda under amiralitetskollegiet.
Redan några år senare (1777) lyckades emellertid Trolle att med hjälp av riksrådet Karl Sparre,
som vid denna tid fungerade som ett slags försvarsminister, åvägabringa ett återförande av galärflottan i Stockholm till armens flotta. Befälhavaren för
galärflottan, vice amiral Johan Nordenankar, insattes som amiralitetsråd i amiralitetskollegiet. Trolle
blev chef för armens flottas båda eskadrar, medan
överste Karl August Ehrensvärd fick befälet över
finska eskadern och överste Ulrik Ehrenbill över
den svenska. År 1780 tillsattes i Stockholm en sär-

Mikael (Cosswa) Anckarsuärd hade bl. a. sqm chef
för sjöartilleriet inlagt stora förtjänster om skärgdrdsflottans utbildning och Sueaborgs stärkande
och bleu 1784 chef för armens flotta i Finland.
Han utmärkte sig som sjökrigare i striderna uid
Fredrikshamn och Suensksund, sedan han efter nederlaget i det första svensksundsslagct lett arbetet
pd armens flottas dterupprättandc. - Oljemdlning
av C. F. von Breda. Privat ägo, Bysta, Närke.

skild kammarrätt för armens flotta . Då Trolle sistnämnda år blev generalamiral över örlogsflottan,
bibehöll han sitt befäl över armens flotta som generalmajor. När han 1784 avled och efterträddes i sitt
samlade befäl över örlogsflottan och armens flotta
av chefen för finska eskadern överste Karl August
Ehrensvärd med titel av överamiral, utnämndes
överstelöjtnanten Mikael Anckarsvärd, liksom Ehrensvärd ivrig anhängare av Gustav IIl:s revolution, till
chef för finska eskadern.
Med motivering, att kombinerade operationer
sannolikt kunde ifrågakomma under kriget, tillsattes
1788 en gemensam generaladjutant för de båda flottorna. Senare blev, som ovan nämnts, 1791 generalsjömilitiekontoret gemensam ekonomisk överstyrelse
för både örlogsflottan och armens flotta, och något
tidigare hade de bägge flottorna erhållit gemensam
föredragande i krigsexpeditionen. På samma väg
fortskred utvecklingen, när Karl August Ehrensvärd
utnämndes till generalamiral, vilket ju innebar
chefsskap för såväl örlogsflottan som armens flotta.

Johan Gustau Lugerbielke Iiude under ryska kriget fungerat som chef för stockholmseskadern av
armens flotta och blev 1793 konteramiral •af bld
flaggan • . 1803 blev han Förualtningens av sjöärendena förste president, i ui/l;:en egenskap denne
för höga förtroendeposter m11cket anlitade man
kvarstod till 1811. - Oljemdlning av Ulrika Fredrika Pasch 1775. Privat ägo, Älvsjö, Södermanland.
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FÖRÄNDRINGAR I

FLOTTORNAS

ÖVERSTYRELSE EFTER 1794.
Nyssnämnda organisation 1794 betecknade ett bakslag för tendenserna
till en återförening av flottorna. En
helt separerad förvaltning blev nu
genomförd.

Det enda som sammanKarlsband de båda styrelserna,
Stockkrona för örlogsflottan och
holm

för

armens

flotta,

var

den

gemensamma chefens person. Denne,
storamiralen hertig Karl, förutsattes
emellertid vara i regel frånvarande;
i hans ställe skulle då äldste militäre
ledamoten på platsen fungera som
ordförande. I vardera ämbetet utgjordes ledamotsuppsättningen av fyra
militärer och en civil, och arbetet fördelades på fyra departement: militär-,
sjömilis-, varvs- och artilleri- samt
kameral departementen.
Redan 1796 var man färdig, alt
Hertig Karls rykte som sjömilitär var större än hans bragder, och
forskningen har reducerat hans insats som storamiral. Men frdn
tidiga år bevarade han ett verkligt intresse för sjövapnet, och hans
förtj<inster om i•apnet voro heller inte betydelse/ösa. 179(; nedlade
han sina befallningar vir/ flotlcm. - O/jemdlning av J. B. Lampi
dr 1799. I H. M. Konungens ägo.

göra nya förändringar, då hertig Karl
avgick som storamiral. I spetsen för
flottorna sattes nu kommitteer, som
fingo en mera varaktig organisation
genom kungl. brev i januari 1797.

I Karlskrona inrättades sålunda en kommitte till förvaltande av örlogsflottans ärenden, i Stockholm en till förvaltande av armens flottas. Vardera skulle bestå av en ordförande, två militärledamöter, som kunde ombytas, och en civil ämbetsman. Ärendena fördelades på fyra detaljer,
motsvarande de tidigare departementen. Samtidigt erhöll konungens tjänstgörande generaladjutant en instruktion, som gav honom väsentligt ökat inflytande på kommandoärendenas avgörande.
Men snart underkändes också denna organisation. Det befanns vara för opraktiskt och tidsödande med skilda styrelser för flottorna.

En för bägge flottorna gemensam kollegial över-

styrelse upprättades då i Stockholm 1803 under namn av Förvaltning av sjöärendena, vars befogenhet 1805 begränsades till att handlägga blott ekonomiska ärenden, under det att de militära lades på befälhavande amiralen över örlogsflottan i Karlskrona samt chefen för armens
flotta.

Under åren 1813-15 anförtroddes det högsta militära befälet gällande bägge flottorna

en generalamiral.
Förvaltningen av sjöärendena arbetade på två departement under chefens ledning, vardera
departementet bestående av två militärer och ett amiralitetskammarråd såsom bisittare. Departementen kunde ock ha gemensamma sammanträden. Underlydande tjänstemän voro fördelade
på kansli samt kammar-, lotsverks- och advokatfiskalskontor. Till chefens förfogande stodo två
adjutanter.

Den förste chefen för förvaltningen av sjöärendena var amiralen friherre Johan

Gustav Lagerbielke, tidigare ordförande i kommitten till förvaltande av armens flottas ärenden.
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FLOTTORNAS LOKALA FÖRVALTNING.
Amiralitetskollegiets förflyttning från Karlskrona 1776 medförde inga större förändringar i den stationära organisationen
därstädes. Förste amiralen och varvsamiralen, den förre överkommendant sedan 1776, fingo nu !>vara direkt iriför l{ungl.
Maj:t för sina detaljer. Varvsamiralens närmaste män voro
tygmästaren och ekipagemästaren. I spetsen för civilstaten,
med omedelbart inseende över redogörelsen, stannade överkommissarien, och under honom i första hand sorterade de
olika kontoren, bland vilka det särskilda överkommissariekontoret indrogs. Varvs- och a r tillerikontoren sammanslogos
under en kommissarie. Ett slyrmanskontor inrättades med
en överstelöjtnant som chef. Från 1780 inträdde ju generalamiralen, några år senare överamiralen som led mellan Kungl.
Maj:t och de främsta amiralerna, nu benämnda militäramiral Konteramiralen Georg Kristian de
och varvsamiral. Under ryska kriget tillkom 1789 en general- Frese, göteborgseskaderns chef dren
1794--1807, hade bl. a. -t0 mdnaders
intendent med överinseende över ekonomien.
hedrande utländsk krigstjänst till sjöss
Sedan överamiralen avgått 1790 efter krigets slut, organi- pd sin meritlista, men som Gustav l/1:s
serades, som ovan nämnts, en slags samregering över örlogs- flaggkapten 1790 företrädde han inför
kraftmätningen vid Svensksund missflottan mellan de högsta militära cheferna i Karlskrona: mili- modet och försiktigheten gentemot
täramiralen, varvsamiralen och generalintendenten, vilka dock kungens avsikt att mottaga strid. Efter
detta var för de Frese vägen stängd ·
beträffande de flesta ärendena blevo självständigt beslutande, till de högsta platserna inom vapnet.
var och en för sin detalj. Överkommendant och högste befälMiniatyr. Privat ägo, Stockholm.
havare skulle militäramiralen vara.
Vid inrättandet av storamiralsämbetet 1794, då stationens såväl militära som civila förvaltning givetvis underordnades och anknöts till detta, övergick överkommendantskapet till den
flaggman, åt vilken storamiralen uppdroge det i sin frånvaro; sedermera anförtroddes det ordföranden för kommitterade, greve Anton Johan Wrangel (porträtt, se sid. 153), tidigare amiral
och chef för militärdetaljen (från 1773), förste amiral (från 1777) och militäramiral (från 1780).
Varvsamiralsämbetet indrogs. Tygmästaren, ekipagemästaren, konstruktionsöverstelöjtnanten och
direktören vid nya dockan lydde direkt under storamiralsämbetet. Överkommissarien fick under några år åter till sitt biträde ett särskilt kontor.
Den kollegiala överstyrelsens förflyttning 1803 till Stockholm medförde ej heller några större
förvaltningsändringar i Karlskrona. Befälhavande amiralen och varvsamiralen, som de båda
högsta cheferna nu benämndes, erhöllo egna kanslier och delade mellan sig ärendena.
I spetsen för armens flottas eskadrar i Stockholm och vid Sveaborg stodo på vardera platsen en överste med en överstelöjtnant och en tygmästare som närmaste män. Civilpersonalen
var påfallande fåtalig. Överrätten blev gemens3;m. Underrätter funnos vid båda eskadrarna och
likaså kammarkontor. Vid Sveaborg voro placerade en över- och en underskeppsbyggmästare,
i Stockholm en galär- och en underskeppsbyggmästare. Från 1793 existerade jämväl en självständig eskader av armens flotta i Abo med en överste som chef och en tygmästare som närmast i befälet samt ett kammar- och sjömilitiekontor för redogörelsen. Konstruktionsstaten representerades av en löjtnant. Auditören vid underrätten var också sekreterare hos chefen.
Detacherade eskadrar funnos i Varkaus och i Kristina vid Saima, med tygvaktare som redogörare för därvarande förråd.
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Efter förlusten av Finland reducerades så småningom armens flottas förläggningar till två:
Stockholm och i Göteborg. Sedan 1804 hade en avdelning av armens flotta varit förlagd till

Stralsund, men denna hade redan 1807, sedan Stralsund förlorats, flyttats till Landskrona.
Också i Malmö fanns, sedan 1805, en stadigvarande förläggning av fartyg tillhörande armens
flotta (kanonslupar). Då 1810 och 1812 etablissemangen såväl i Landskrona som Malmö indrogos och därvarande fartyg överfördes till Göteborgseskadern, upprättades i Landskrona ett kommissariat, som skulle sörja för i Landskrona och Malmö upplagda fartyg. Detta kommissariat
ägde bestånd till 1817.
Till Göteborg hade 1773 åter förlagts ett detachement av örlogsflottan, en s. k. cirkulationseskader, under befäl av översten J. A. Schönström, som med kraft sökte få till stånd en stark
eskader på västkusten. Det lyckades dock icke, men under hans efterträdare, konlerarniralen
A. J. Cederström (1783- 95), fick eskadern en viktig funktion att fylla under kriget 1788-90.
En rätt stark skärgå rdsflotta av roddfartyg upprättades. Efter krigets slut blev likväl, sedan
Gustav III gå tt bort, örlogsflottan i Göteborg upplöst och varven överlämnade till armens flotta.
Självständigt förband blev denna armens flottas förläggning i Göteborg 1794. Dessförinnan
lydde den under Stockholmseskadern. Chef blev en överste, och den militära liksom den civila
personalen ökades efterhand. 1794 erhölls en kamrerare på stat, 1800 tillsattes en tygmästare
av regementsofficers grad samt en sekreterare, tillika kassör. Särskild kassör fick man 1802.
Bland cheferna vid Göteborgseskadern märkes översten, sedan konteramiralen Georg Kristian
de Frese (1794- 1807) . Från 1797 innehade chefen ända fram till 1824 flaggrnans grad.
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Kungliga förvaltningens av sjöärendena sigill.
Avtryck d en handling i Riksarkivet.
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PERSONALFÖRHÅLLANDENA INOM SVENSKA
FLOTTAN ÅREN 1771 -1814

U

nder frihetstidens sista decennier hade sjöförsvaret blivit en partifråga. Den militära andan
hos befäl och manskap var dålig, man stred om ackorder och pensioner, om reglementen,

övningar och vakanser. De flesta hälsade därför Gustav III:s revolution med glädje, mången
officer medverkade däri, ja, sveaborgseskaderns anslutning hade varit en nödvändig förutsättning i Sprengtportens revolutionsplan. Under de följande åren följde en uppryckning och ny-

daning av de båda flottorna utan motstycke sedan Karl XI :s dagar. Särskilt efter 1780 ingick
sjövapnets utveckling som ett väsentligt led i Gustav III:s allt aktivare utrikespolitiska planer .
.Men det var, har det sagts, endast den döda materielens utveckling, som påskyndades med
stormsteg. Den levande materielen åter, befäl och manskap, ägnades betydligt mindre intresse.
Några betydelsefullare åtgärder till personalens ökande kunna ej uppvisas, och den fick ej den
utbildning, som stod i rimlig proportion till utvecklingen och fulländningen av de fartyg, på
vilka den en gång skulle kämpa.
Genom upprustningen ökades dock sjövapnets anseende, och en ny kåranda väcktes till liv
bland officerarna. Ett uttryck härför var bildandet av Örlogsmannasällskapet år 1771, som
framkom som resultat av kamrataftnar bland officerare vid galärflottan i Stockholm. Sällskapet är den äldsta militärvetenskapliga stiftelsen i Sverige; dess uppgift skulle vara sjökrigsvetenskapens odlande. Efter att några år ha varit ganska livaktigt avtynade det likväl snart alltmer,
tills Otto Henrik Nordenskjöld, som varit en av stiftarna, 1784 ånyo blåste liv däri. Det överflyttade nu sin verksamhet till örlogsstationen i Karlskrona, där sällskapet sedan dess förblivit,
och varifrån dess , Tidskrift i sjöväsendet, alltsedan 1836, med avbrott åren 1844-45, utgivits.
Även officerskårens ekonomiska villkor förbättrades. År 1778 fastställdes en ny amiralitetsstat med betydligt ökade löner, vilken kom att gälla till 1811. Enligt denna bestod officerskåren vid örlogsflottan av 1 amiral, 2 viceamiraler, 3 konteramiraler, 4 överstar, 22 överstelöjtnanter, 1 generaladjutant, som dock upphörde 1791, 8 majorer, 30 kaptener, 60 löjtnanter
och 30 fänrikar, en ny grad, som senare ökades och 1803 fick titeln underlöjtnant. Härtill
kommo tygmästare och övrigt befäl för artilleriet, ekipagemästare vid varvet samt chefer för
lotsverket och volontärregementena. Underbefälet vid örlogsflottan enligt denna stat utgjorde
344 man, fördelade på samma grader som tidigare. En mindre reduktion av antalet företogs
1798. Vid skärgårdseskadrarna i Stockholm och Finland tjänstgjorde samma år 2 överstar, 2
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överstelöjtnanter, 5 majorer och sekund.majorer, 2 tygmästare, 21 kap<-)~
tener, 32 löjtnanter och 37 fänrikar.
.
i Cccre.,c.rvlLl"- • .
Officerskårens ekonomiska villkor voro likväl ej lysande en
överste hade 350 och en kapten 150
rdr om året - , vilket dock ej hindrade, att det stundom, särskilt efter
1780, levdes ett ganska högt liv i
Karlskrona, och utan enskild förmögenhet hade en officer ganska
svårt att slå sig fram. Härtill bidrog
Ur en av Karl August Ehrensvärds skissböcker är denna som vanligt
drastiska bild av det J1öga liv, som dtminstone inom vissa kretsar
även det florerande ackordsväsendet
le1•des i Karlskrona, hämtad. - Nationalmuseum.
eller tjänsteköpen, som innebar, att
den avskedstagande officeren av efterträdare erhöll en viss avträdes- eller ackordsumma, avpassade efter tjänstegraden. Denna summa var under frihetstiden ömsom frivillig, ömsom be-

c.I'o-J, da

~

stämd genom lag. Då pensionen var ringa eller ingen, var ackordsumman ofta den gamle officerens enda tillgång, av vilken hans eget avsked och hans efterträdares avancemang berodde.
Ackordsumman blev en huvudsak för vinnande av befordran, och den skicklige kunde få vika
för den oduglige, blott den senare kunde betala. Gustav III förbjöd väl tjänsteköpet upprepade gånger, men det gick ej att stävja, så länge pensionsförhållandena ej voro ordnade.
Ej heller utbildningen av befäl och manskap sköttes med den kraft, som man kunnat
vänta. När den första neutralitetseskadern skulle utrustas 1779, var det svårt att få dugliga
officerare till de många fartygen. Särskilt det äldre befälet var oövat; det fanns fartygschefer, som under de sista tjugo åren knappast varit till sjöss. De fyra expeditionerna under
detta och följande år gåvo väl sjövana åt ett stort antal av flottans befäl och manskap, men
tillfällena till militär utbildning tillvaratogos icke i tillräcklig utsträckning, och någon verklig
övning i taktiskt hänseende förekom inte. Och sedan neutralitetseskadrarna upphört, utsändes endast enstaka fartyg. Den punkt i Henrik af Trolles generalamiralsinstruktion, enligt
vilken >Örlogsflottans taktik och metod att slåss bör bliva en av de yppersta skyldigheter, som
dennas amiral icke allenast själv bör känna och förstå utan även tillhålla sina underlydande
att efter vars och ens grad väl underrätta sig om >, blev sålunda i mångt och mycket en död
bokstav.
Av verklig betydelse blev däremot den utbildning, som svenska sjöofficerare under det
nordamerikanska frihetskriget erhöllo i fransk eller engelsk örlogstjänst, men det var givetvis blott en ringa del av kåren, som kunde begagna sig härav. År 1778 utdelade Gustav III
stipendier till 15 officerare av örlogsflottan och 13 av armens flotta för att i fransk tjänst
vinna kunskap och erfarenheter. Efter krigets slut utverkades pension av franska staten för
en del officerare.
Betecknande för Gustav III:s ringa intresse för personalens utbildning och förkovran är
kadettskolans tillbakagång under hans tid. Orsakerna härtill voro flera, en ej oväsentlig var
konungens förkärlek för adliga officerare. Två principer hade 1756 legat till grund för inrättningen, dels att den skulle stå öppen för så väl frälse som ofrälse, dels att endast förtjänsten skulle ligga till grund för befordran. Verkligheten blev annorlunda. Å ena sidan blev det
ofrälse inslaget i elevkåren allt starkare, å den andra gynnades de adliga kadetterna uppen-
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Detta >förslag •, cl.

11.

I

s. tabld, över armens flottas finska eskader i slutet av år 1791 ger ett begrepp om fördelningen av de olika befäls- och personalgrupperncr.
Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Del kungliga lustslottel Karl/Jerg uth11ggdes kort efter del alt s/oitet 1792 av Gu.~tav /Il inrättats till kadettskola
med de luiyye lcingu, ka.~ernliknunde fl11gell>11gynmlernu, som voro fiirdiga, när Johan Fredrik l\lartin i liörjun <IV
1800-lalel etsade det blc,d tlV Kar/bergs slott, sett från Kungsholmslandet, CIV vilket bilden ovan är ett utsnitt.

bart vid befordran. Många kadetter komma efter undergången löjtnantsexamen ej ens i åtnjutande av verklig officersbeställning. Ej underligt då, att elevantalet sjönk. I början av
1789 sade sig storamiralen hertig Karl ha hört, att lektorerna voro tre gånger så många som
eleverna. Under kriget steg dock antalet, och man började få upp ögonen för skolans betydelse. I juni 1790 brann skolhuset ned med alla inventarier, och två år senare överflyttades
skolan till Karlbergs slott utanför Stockholm, dit den nyinrättade Kungliga Krigsakademien
förlades, gemensam för lant- och sjökadetter. 1796 uppgick kadetternas antal till 160. För
undervisningen voro de till en början indelade i fem klasser, av vilka de tre lägre utgjorde
»elementarklasser» och de två högre »tillämpningsklasser» samt delade i lant- och sjöklasser.
Av sjökadetterna kommenderades årligen 25 att under sommarmånaderna resa till Karlskrona
för att därifrån åtfölja de fartyg, som skulle utgå på expedition. I ett nytt reglemente 1799
nedsattes klassernas antal till fyra och inträdesåldern bestämdes till minst tretton år.
Skeppsgossekåren var däremot under denna tid föremål för stort intresse. 1783 fördubblades antalet skeppsgossar till 300 och den redan tidigare hävdade principen poängterades, att
»inga andra barn fingo till skeppsgossar antagas än sådana, vilkas föräldrar hörde till staten
och verkligen kunde behöva ett sådant under.;;töd till deras barns uppfostran». Lärarantalet
ökades, tiden för praktiska övningar, exercis och arbete i varvsverkstäderna etc., förlängdes,
och år 1800 anbefalldes, att ett mindre fartyg varje år skulle disponeras för skeppsgossarnas
övningar, det första steget till den så värdefulla utbildningen ombord på särskilda fartyg.
Kärnan av flottans manskap bestod som förut av båtsmanshållet, som enligt en order av
1775 kompletterades till sin fulla styrka. Till armens flotta i Finland voro anslagna Åland:;
och Södra Finlands kompani samt norra Roslags två kompanier, till stockholmseskadern huvudsakligen Västernorrlands fyra kompanier. De övriga tillhörde örlogsflottan. När Gustav III
införde svenska dräkten, skulle denna anläggas även av båtsmännen. För att ge dem någon
övning i skjutning med gevär anslogs 1776 - ett skålpund krut pr man. Av det värvade manskapet blev marinierkåren i Karlskrona upplöst 1776; större delen därav tilldelades de båda
volontärregementena, en mindre del ingick i kofferdikarlskompanierna.
Här må med några ord beröras den för Sverige utmärkande värvningsorganisationen såväl
vid armen som flottan under 1700- och långt in på 1800-talet. Det var det s. k. passevolanssystemet, . som utvecklats ur 1600-talets värvningskontrakt mellan kronan och den autonome
översten, och som innebar, att kompanichefen mot uppbärande av en viss summa av kronan
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Henrik af Trolle. Oljemdlning

(IIJ

Per Krofft d. ii. 1781. Gripsholm.

förband sig att ej bloll hålla sitt kompani
komplett utan även bekläda detsamma. Den
ledande principen i denna organisation framgår av passevolansförordningen av 1766. Det
säkraste och lindrigaste för kronan bleve,
framhölls däri, att så vitt möjligt »förena sitt
intresse med enskildas fördel • genom att »kronan tingar med officeren och han med manskapet». För kontroll av att jämväl officerarnas skyldigheter vid rekryteringen fullgjordes
borde vid varje värvat regemente vartannat
år hållas generalmönstring och vartannat år
besiktningsmönstring.

Ofta var det nog så,

att den enskildes fördel tillgodosågs långt utöver kronans intresse, särskilt i tider av slappare kontroll, och en dylik officersbeställning
ansågs mycket förmånlig och betingade en
hög ackordsumma vid övertagande. Passevolanssystemet avsåg och tillämpades endast
under fredstid.

Under krigsåren

1788- 90

upphörde det därför, och värvning skedde
direkt för kronans räkning.
Då Henrik af Trolle 1780 tillträdde generalamiralsämbetet i Karlskrona, utgjordes befälet
av 227 personer, underbefälet och manskapet

Pcl P. Krafft d. y:s stdtliga mdlning • Hertig Carl i slaget vid Hogland 1780• (se färgplansch i kapitlet om Livet
ombord) finner man denne skeppsgosse, cintrcmde i riggen
pd Gustav III. Otaliga skeppsgossar började sin tjänst
redan vid 8- 9 drs dlder.

av 11,228, men underbefälet var tämligen underhaltigt och manskapet blott delvis övat. Bäst
voro volontärregementena, vilka utgjorde ett ganska gott sjöartilleri. Bland Ölands och Gotlands
båtsmän fanns också tämligen dugligt sjöfolk, men många voro gamla och orkeslösa. Övriga
båtsmanskompanier voro ej annat än en •arbetstrupp att nyttja till släp på varvet>.
Vid krigsutbrottet 1788 voro såväl officerskåren som underbefälet och manskapet otillräckliga för flottornas bemanning. Befäl erhöll man genom befordran från lägre grader samt
värvning av kofferdibefäl och utländska sjöofficerare. För bemanningen utgick fördubblingsmanskapet samt även städernas hittills vakan ta båtsmän. I övrigt var man hänvisad till förhyrning och värvning samt till lanttrupper.

För att ersätta det manskap, som omkom under

epidemierna åren 1788- 89, föreslog storamiralen för örlogsflottan, att våldsrekrytering eller
s. k. pressning efter engelsk metod skulle tillgripas. Detta blev dock avstyrkt, då det utan att
ge önskat resultat endast skulle väcka förbittring. I stället fingo alla på handelsflottan tjänstgörande matroser i början av 1789 uppma ning att låta förhyra sig till örlogstjänst. Av dessa
uppsattes Storamiralens regemente om cirka 800 man samt ett kanonierregemente på 400 man
med konteramiral 0. H. Nordenskjöld som chef. Båda regementena upplöstes efter kriget och
införlivades med volontärregementena. De värvade truppernas kvalitet framgår av en rapport,
som generalmajor Toll avgav efter mönstringen 1791: •Det bör ej förtigas, att alla de rekry. ter, som under den allmänna värvningen förlidet är för detta regemente blevo anskaffade, i
alla avseenden befunnos vara de sämsta • . 1790 upphävdes även enrolleringen, som nu för
sista gängen användes i krig.
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På armens flotta härjade väl ingen farsot, men eljest voro förhållandena likartade. Här
tjänstgjorde visserligen delar av armen, men man företog också omfattande värvningar. Även
härvid var materialet liksom värvningsmetoderna ej de bästa. Så berättar skärgårdsflottans
befälhavare överste Mikael Anckarsvärd om en fältkamrerare L. J. Escholins värvningskampanj
följande: >Av Escholin har jag fått 40 man ganska dåligt folk, han lovar mer innan månadens slut, och man får väl icke skräda, efter det är bättre få något än intet. Det värsta är, att
folket äro så missnöjda, då de komma hit, ty han ljuger för dem som en äkta Seelenverkäufer.
Han ger dem även 3, 4

a5

månaders hyra i förskott, som jag tycker är nog mycket>.

Stora ansträngningar gjordes den sista vintern för att bringa upp flotta och bemanning till
högsta möjliga styrka.

I 1790 års kampanj utgjorde enligt Mankell örlogsflottans manskap

närmare 17,000 man och armens flottas omkring 13,000, inalles således nära 30,000 man.
Under 1808-09 års krig sökte Gustav IV Adolf fylla behovet av manskap genom uppsättande av s. k. lantvärn, av vilket en del kommenderades på armens flotta.

Varje ogift och

frisk yngling mellan 18 och 25 år skulle inskrivas. Det var den på kontinenten praktiserade
allmänna värnpliktens ide, som nu infördes i Sverige. Åtgärden vann dock ringa anklang, och
ehuru uppgifterna om lantvärnets oerhörda förluster genom sjukdom och bristande omvårdnad av den senaste forskningen uppvisats vara ett led i hetspropagandan mot konungen, upphävdes den impopulära inrättningen av ständerna vid 1809- 10 å rs riksdag. I stället medgavs
Kungl. Maj :t att vid krigsfara i riket utskriva högst 50,000 man förstärkningsmanskap, varemot lantvärn, vargering, fördubbling m. m. skulle upphöra.

Detta manskap togs i anspråk

1811, då på grund av krigstillståndet med England 15,000 man förstärkningsmanskap uppbådades, dels genom frivillig anmälan, dels genom lottning. Det senare alstrade emellertid så
stort missnöje, att urtima riksdagen 1812 upphävde förstärkningen och ersatte den med den
allmänna beväringen.

Enligt denna blev varje vapenför man i åldern 20 till 25 år skyldig att

deltaga i rikets försvar ehuru med rätt att leja annan i sitt ställe. Manskapet skulle införlivas antingen med indelta armen, med bå tsmanshållet eller utgöra fristående kårer under särskilt befäl. Ett betydelsefullt steg i bemanningsfrågan var därmed taget, ehuru det dröjde
länge, innan dess verkningar inom sjövapnet gjorde sig gällande.
Bland övriga förändringar inom sjövapnet förtjänar nämnas, att alltifrån 1803, då flottorna
förvaltningen av sjöärendena erhöllo en gemensam överstyrelse, fortgick ett närmande mellan örlogsflottan och armens flotta, varigenom gränserna mellan officersstaterna mer och mer
utplånades. -

År 1793 upplöstes på Chapmans förslag flottornas byggningsstat och organise-

rades i stället för vardera flottan en konstruktionsstat, som ställdes på militär fot och erhöll
militära grader och rang. Fem år senare sammanslogos de båda staterna till en för båda flottorna gemensam kår. 1814 utbröts härifrån byggnadsstaten och bildade tillsammans med dockbyggnadsstaten en s. k. mekanisk stat, vilken var avsedd för de fasta byggnaderna, hus, dockor
och mekaniska inrättningar, medan konstruktionsstaten handhade de flytande byggnaderna,
fartygen . -

1808 bildades en särskild sjömätningskår.

Genom förlusten av Finland minskade båtsmanshållet med närmare 500 man och utgjorde
FAKSIMIL Å MOTSTÅENDE SIDA. Denna karta, • som wisar fördelningen af de till örlogsfloltan hörande bdtsmanshdllen •, upptar även de samlingsplatser ( , S:P •, namnen med rött), där de olika bdtsmanskompanicrna vid
inryckningen samlades för att därifrdn pd de vägar, som ocksd utmärkas pd kartan, marschera till Karlskrona.
I tabldn till höger specificeras styrkan, sammanlagt 8,153 man, i de 26 kompanierna och lämnas jämväl upplysningar om respektive samlingsplatsers avstdnd frdn Karlskrona. - Kartan är • construerad och updragen• av
Karl Brelin 1786. Kungliga Orlogsmannasällskapel, Karlskrona .
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För personalens övning gjordes i fredstid under 1700-talet föga. Om en manöver i stort var det ej l1eller tal under
den • siöexercis vid Sveaborg i juli mdnad 1775, dd Hans Kongl. Maj:t Konung Gustaf d. 111 war närvarande•, och
av villcet evenemang ett blad i en av Karl August Ehrensvärds skissböcker bevarat denna bild. - Nationalmuseum.

alltifrån 1810, då fördubblingen avskaffades,
5,786 man, fördelade på stationerna i Karlskrona, Stockholm och Göteborg. Under 1813
och 1814 förmådde flottan, fastän försvagad,
fullgöra de uppgifter, som förelades den under
operationerna mot Napoleon och Norge, och
särskilt skärgårdsflottan medverkade hedersamt i dessa våra hittills sista krigsföretag.
NÅGRA AV DEN GUSTAVIANSKA
FLOTT ANS LEDARE.
Som ovan nämnts var sveaborgseskaderns
medverkan en av förutsättningarna i översten
friherre Jakob Magnus Sprengtportens revolutionsplan 1772. I hemlighet utrustades också några fartyg för att överföra trupper till
Sverige, men då de i början av september anlände till Stockholm, var Gustav III:s statsvälvning redan slutförd. Chef för finska skärgårdsflottan var sedan 1770 åter Augustin
Ehrensvärd, men under hans sjuklighet omhänderhades ledningen av hans närmaste man,
dåvarande överstelöjtnanten Henrik af Trolle.
Han tillhörde dem, som Ehrensvärd med sin
skarpa blick för dugliga medhjälpare beskyd-

Riksrddet Karl Sparre - i sin person under flera dr förenande en krigs- och sjöministers vidsträckta myndighet,
tills han 1783 fick dtfölja Gustav fil pd dennes utländska
resa och ledningen av försvarsverket i stället uppdrogs dt
J. K. Toll. Karl August Ehrensvärd har i ett förmodligen
obevakat ögonblick pd ett skissboksblad fäst ovanstdende
bild av Karl Sparre i serafimerdräkt; vilka de övriga herrarna i sällskapet äro, vet man ej. - Nationalmuseum .
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dat och dragit fram. Han var född 1730 och son till Georg af Trolle, vilken i svensk och utländsk tjänst farit vida omkring på världshaven, som kapten deltagit i Karl XII :s krig och
först 1765 avled som schoutbynacht.

Sonen hade sålunda gott påbrå och gick själv tidigt

till sjöss, var skeppsgosse redan vid tio års ålder och seglade sedan i många år under främmande flagg. Återkommen till Sverige utnämndes han 1755 till löjtnant vid amiralitetet.
Trolle var ännu tämligen obemärkt, då det pommerska kriget utbröt. I detta deltog han
alltifrån dess begynnelse, blev 1761 befordrad till kapten och samma år överadjutant hos
Augustin Ehrensvärd, som nu fick sin uppmärksamhet riktad på honom. Följande år blev
han major vid armens flottas finska eskader och återförde efter freden eskadern från Pommern
till Sveaborg. Ehrensvärds höga uppskattning av honom framgår av att han åt Trolle anförtrodde ledningen av sin son Karl Augusts fackmannautbildning och vid mössornas övertagande
av makten år 1766 sände dem ut på en resa till Frankrike och Holland för att studera de båda
ländernas marinväsende.

Då Ehrensvärd återfick makten som chef för armens flotta, blev

Trolle, nu överstelöjtnant, hans närmaste man, som under generalens sjukdom besörjde flottans
utrustning, förvaltning och övningar. För sin medverkan vid revolutionen utnämndes han år
1772 till överste i armen och blev vid Ehrensvärds död samma år chef för armens flotta.
Den tid Trolle var chef för skärgårdsflottan, utmärkes av en stark utveckling av detta
vapen. I Sveriges farofyllda läge efter revolutionen, då både Danmark och Ryssland rustade
för att återställa •friheten • i landet, bedrevs ett energiskt arbete för att höja rikets försvarskraft. Av särskild vikt var det att under det ryska hotet mot Finland göra armens flotta så
stark som möjligt. Alltsedan revolutionsdagarna hade denna också i Gustav III en vann vän
och gynnare. Med tillhjälp av Chapman arbetade Trolle outtröttligt på dess förbättrande. Tack
vare de franska subsidiemedlen kunde de redan påbörjade fartygen färdigbyggas och nya kon strueras. Särskilt från 1776, då riksrådet Karl Sparre fick uppsikten över försvarsväsendet, intensifierades upprustningen. Nu förstärktes flottan med de första kanonsluparna och mörsarbarkasserna, och på hösten detta år inkom Trolle med en fullständig plan till armens flotta5
iståndsättande i alla dess delar. Denna plan godkändes av konungen, och utförandet uppdrogs
åt Sparre och Trolle, mellan vilka ett förtroligt samarbete rådde. Trolle blev nu generalmajor
och åtföljde 1777 konungen på dennes resa till Petersburg, där kejsarinnan särskilt hedrade
honom. Då på Trolles och Sparres förslag galärflottan i Stockholm samma år förenades med
armens flotta i Sveaborg till en kår, ställdes eskadrarna under gemensamt befäl av den förre.
Arbetet enligt 1776 års flottplan framskred samtidigt raskt, och belåten kunde Gustav III sommaren 1778 till sin minister i Paris skriva, att den finska skärgårdseskadern var färdig och
galärerna i skick.
Snart öppnades ett nytt verksamhetsfält för Trolles energi och organisationsförmåga. Omdaningen av örlogsfloltan gick trögt, den drivande kraften saknades, och reformarbetet blev
direkt motarbetat. I spetsen för motståndet stod själve presidenten för amiralitetskollegiet, den
konservative viceamiralen Kristofer Falkengreen. Närmast gällde striden byggandet av örlogsfartyg efter ritningar av Chapman, vilken av amiralitetsofficerarna ansågs okunnig i •architecture militaire •. Det var då, som Trolle i den för utrönandet av den lämpligaste fartygstypen

PLANSCH A MOTSTÄENDE SIDA. Henrik af Tro/le hade vid 10 års dlder börjat sin bana som skeppsgosse och
slutade den - 54-drig - som generalamiral och högste befälhavare (under storamiralen hertig Karl) för Sveriges
örlogsflotta. Han var en av de driftigaste ledare och kraftfullaste organisatörer vårt lands sjömakt någonsin ägt,
och vid budskapet om hans bortgdng skall Gustav III ha fällt orden: • Det var en av de största ol!Jckor, som kunde
träffa mig och riket • . - När Per Krafft målad(! detta porträtt av den verksamme genera/amiralen, var denne 51 dr ,
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tillsatta certkommissionen ingav sitt
märkliga , Raisonnement om vår
örlogsflottas sammansättning och
styrka ... », i vilket han ej blott på
ett lysande sätt försvarade Chapman
utan även kom med alldeles nya
och djärva förslag. Flottans egenskaper, hävdade han, böra avpassas
dels efter våra naturförhållanden,
dels efter våra grannars styrka och
syftet med våra krigsoperationer.
Dessa böra vara offensiva och föra
oss > till det målet att, om vi få krig
med Danmark, kunna taga Norge i
Köpenhamn och att uti ett krig med
Ryssland kunna förstöra Kronstadt
och ryska flottan >. Härför ansåg
han 21 stycken 60-kanonskepp av
Chapmans nya cert erforderliga
jämte 15 svåra och 6 lätta fregatter
samt nödigt antal smärre fartyg.
Denna flotta beräknade Trolle till
slut kunna ha färdig efter sju år
och till nästan samma årskostnad,
som beståtts amiralitetet sedan 1772.
Det var djärva och storslagna planer och alldeles i Gustav III :s smak.
Särskilt tilltalades han av löftet, att
den nya flottan skulle vara färdig
inom så kort tid, och sedan han inhämtat finansministern Liljencrantz'
mening, stadfäste konungen 1 Juni
1780 Trolles arbetsplan och anslog

Första sidan av Henrik af Tro/les • Raisonnement om vdr ör/ogsflollas
sammansättning och styrk<1, i underddnighet afgifven till Hans Kongl.
Höghet Hertig Carl, Sve<1 Rikes Arffur.~te och Storamfral> , ett k/as.~iskl aktstycke, vau • principer> gdvo uttryck dl författaren.~ klara
och framsyntu uppfattning. - Riksarkivet.

därtill 300,000 rdr årligen i sju år från och med 1781. Några dagar senare utnämndes
Trolle med bibehållande av sitt befäl över armens flotta till generalamiral, med vilket ämbete
följde högsta ledningen av örlogsflottan. Amiralitetskollegiet sköts sålunda åt sidan, en åtgärd
liknande den, som Karl XI företagit jämnt hundra år tidigare. Chapman förordnades samtidigt
att som >arbetsdirektör> vid varvet i Karlskrona gå Trolle till handa.
I Trolle och Chapman hade Gustav III funnit de män, som med överlägsen förmåga och
outtröttlig verksamhet befordrade flottans nydaning. Snart kunde Trolle rapportera, att det
ena skeppet efter det andra, den ena fregatten efter den andra blivit färdig. Samma dag, som
ett skepp löpte av stapeln, sträcktes kölen till ett nytt i en ständig följd och detta trots ofta
försenade byggnadsanslag och tidtals brist på arbetsfolk. Generalamiralen och hans varvschef
voro som skapade för varandra, och sällan ha väl två högt uppsatta chefer arbetat så väl tillsammans.
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Det förunnades dock ej Trolle att fullfölja arbetet. Redan i mars 1784 bortrycktes han i
sin kraftigaste ålder i en balssjukdom. Hans död kom oväntat mitt under förberedelserna till
ett tillämnat anfall på Danmark, varvid flottan tilldelats den avgörande uppgiften att i enlighet
med Trolles »raisonnemen t> 1780 gå mot Köpenhamn och där instänga den danska, innan
denna hunnit utrustas. >Olycksslaget har skett, , skrev Creutz till konungen , som för att dölja
planerna begivit sig utrikes, »Trolle har dukat under för sin sjukdom och oaktat alla läkares
omsorger denna natt avlidit. Det är omöjligt att finna en man, som med de sällsyntaste dygder förenar hans talanger, nit, mod, rättskaffenhet, ordningssinne, fasthet och den renaste,
oegennyttigaste kärlek för sin konung». Hans bortgång medverkade väl även till krigsplanens
uppgivande, ehuru den huvudsakliga orsaken härtill var de ändrade politiska förhållandena.
Henrik af Trolle var en av de driftigaste ledare, flottan någonsin haft, därtill oegennyttig,
varmt fosterländsk och med en ovanlig förm åga att vinna människor. Detta bevisas bäst av
den lätthet, varmed han trots sjöofficerskårens tidigare misstro satte sig in i sin nya ställning
som chef för örlogsflottan. Vad han kunde uträtta för sina underlydandes bästa, det gjorde
han med synbar glädje, knotet och missnöjet tystnade, och vid sin död sörjdes han i Karlskrona av hög och låg »som en far av sina barn >. Han var öppen och uppriktig och med stora
kunskaper, »en värdig elev till den store Ehrensvärd». Hans svaghet var enligt konungens eget
omdöme skuggrädsla och brist på självförtroende.
Trolles efterträdare i Karlskrona blev hans forne elev, den nu 39-årige översten vid finska
eskadern av armens flotta, Karl August Ehrensvärd. Han erhöll titeln överamiral, visade under
de första åren mycken drift och duglighet och var omtyckt av officerarna för sin humanitet
och rättvisa. Hans berättigade men frispråkiga kritik av konungens angreppsplaner 1788 gjorde
honom omöjlig som ledare av flottan under kriget, och han slöt sig nu till oppositionen, dock
utan att gå till Anjalamännens överdrifter. År 1789 fick han på egen begäran befälet över
armens flotta, >min fars händers verk», som han ville rädda från en planerad sammanslagning
med örlogsflottan. Men efter nederlaget vid Svensksund återgick han till Karlskrona. Missnöjd
och i känslan av att konungen ville bli av med honom begärde han på nyåret 1790 avsked.
Efter Gustav III:s död blev han väl igen erbjuden chefsskapet för sjöförsvaret och blev generalamiral med fältmarskalks rang men trädde efter endast två år åter tillbaka samt avled 1800.
Av sin fader hade Ehrensvärd ärvt ett namn, som förde honom till de mest lysande äreställen men även gav hans liv en riktning, som icke överensstämde med hans verkliga begåvning. Hans håg för den sjömilitära banan var ej större, än att han som ung man föredrog
en längre vistelse i Italien framför att bli sekundchef för hela skärgårdsflottan. Han tröttades
av en befälhavares stränga och ofta enformiga ämbetsverksamhet, av det ordnade och bundna
arbetet. Han var en konstnärsnatur, estetiker och filosof, god vän med Sergel och Martin,
själv utmärkt karikatyrtecknare och landskapsmålare. I sina filosofiska och estetiska skrifter
framför han många geniala ideer och iakttagelser, men hans egendomliga, koncentrerade stil
gör ofta meningen otydlig och svårbegriplig. Som lärjunge till Montesquieu och Winckelmann
är han tillika en av romantikens föregångsmän i Sverige, en karakteristisk, rätt isolerad skepnad i den gustavianska tidens krets av märkliga män.
PLANSCH Å MOTSTÅENDE SIDA. Karl August Ehrensvärd liade redan från barndomen ägnat sig åt krigarens
kall, som knappast låg för hans naturell men inom vilket hans stora genialitet lika litet kunde undgå att , göra
sig gällande som pd de övriga områden, det konstnärliga inte minst, där hans skaparkraft salte sd rika frukter.
I två perioder - de viktiga rustningsdren 1i84- 88 som överamiral och 1792- 94 som generalamiral - vur han
vdr örlogsflottas främste ledare .
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Karl August Ehrensuärd. Teckning au Elias Martin. Privat ägo, Tosterup, Skdne.

/{ar/ Augu.~t Ehrensvärd hyllar sin maka: • Ursägt a alt en gammal Bdtsman i lavande Rclck med Pipa och Boule/ler kommer och presenterar Lappri• - en cw de otaliga teckningar, den produktive genera/amiralen strödde
omkring sig; för en gdngs skull uppträder han här i bdlsmansdräkt och • under trelungucl flagg •. - Pd bilden till
höger är del antagligen honom själv man ser i uklern pd bålen mecl skotet i handen . Göteborgs konstmuseum.

Överbefälhavare över örlogsflottan under det ryska kriget var hertig Karl, som redan vid sitt dop blivit av ständerna förklarad för Sveriges storamiral. Hans sjömilitära
fostran var dock ofullständig, och den tyngsta bördan och
ansvaret för flottans utrustning och operationer kommo att
vila på hans flaggkapten, överstelöjtnant Otto Henrik Nordenskjöld, en av sin tids skickligaste svenska sjöofficerare.
Han var född i Finland 1747, blev sjökadett 1761, seglade
några år på världshaven, blev 1768 löjtnant vid galäreskadern i Stockholm, 1774 kapten vid örlogsflottan och 1776

Denna medalj över Henrik af Tro/le slogs
1780 uv lians efterträdare i Karlskrona,
Kur/ August Ehrensvärd. Kungliga
llfyntkabinellel (Stutens /1istoriska museum), Stockholm.

major. Sin tid i land ägnade han åt studier, höll föreläsningar i artilleri och bombkastning
och blev sekreterare i det 1771 bildade Örlogsmannasällskapet. Han medföljde 1772 och 177 5
ett par expeditioner till Marocko, under den sista resan som sekond. I början av 1777 fick han
tjänstledigt för alt, som det heter i hans instruktion, >evertuera sig uti örlogsfarten på utrikes puissancers flottor eller skepp>, gick först i engelsk, sedermera i fransk tjänst och deltog
med utmårkelse i det utbrutna sjökriget. >Nordenskjöld är utan fråga den av Eders Maj:ts
officerare här, som har de bästa kunskaperna och den största erfarenheten>, skrev ambassadören Creulz i Paris till Gustav III. Han hemkallades 1781, blev samma år överstelöjtnant och
var 1782 chef p:l den utgående neutralitetseskadern och följande år på den eskader, som var
avsedd för det av Gustav 111 tillämnade anfallet på Köpenhamn. Han blev överadjutant hos
generalamiralen af Tro lie och efter dennes död >flottans adjutant>. Vid krigsutbrottet utsågs
han, som nämnts, till flaggkaptcn åt hertig Karl och blev som sådan den osynlige men verklige ledaren av flottans operationer.
Att skildra Nordenskjölds insats under kriget skulle vara att skildra örlogsflottans operationer, vilka han ledde alltifrån slaget vid Hogland sommaren 1788 till hemfärden efter freden
1790. Särskilt må här erinras om flottans återfärd till Karlskrona senhösten 1788, som företogs mot det övriga befälets bestämda avrådan, och varigenom flottan räddades ur den ryska
blockaden och åter kunde utrustas. Utbrytningen ur Viborgska viken skedde likaledes efter
Nordenskjölds plan, sedan han tidigare förgäves reserverat sig mot att flottan seglade in i
Finska viken. För det misslyckade anfallet mot Revals hamn i maj 1790 hade han utarbetat
!i4 . Sv. F. H. Il
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Mannen bakom hertig Karl, flaggkaptenen Otto Henrik Nordenskjöld - den man som i verkligheten förde svenska
flottan under krigsdren 1788- 90. l'id tidpunkten för hans bortgdng - elen 8 april 1832 - vur hans del i rikets
öden under den skickelsedigra J,:rigsperioden •känd av få och erkänd CIV färre . Först långt in i vårt århundrade har hans insats i ledningen av svcnsku flottan under Gustav 11/:s ryska krig / elit sin rätta uppskattning
- främst genom Arnold Mun/hes forskningar . , Jag lwr aldrig sökt skimmer - endast effekt •, citerar man efter
Otto Henrik Nordenskjöld, och själv gjorde han intet för all ens eftervärlden skulle skänka honom det erkännande, han ej bad sin samtid om. - Port1·ätlct ovan är en oljemålning CIV en samtida okänd konstnär och visar
N ordenskjölc/ som överstelöjtnant i fransk tjänst oml.riny 1780. Privut rigo .
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Frdn tidiga dr odlade hertig Karl - redan i vaggan begduad med storamirals titel - ett verkligt intresse för
sjön och flottan. Ett litet uttryck härför är de smd blyertsteckningar med marina motiv, som den unge hertigen
icke utan talang utförde och au uilka den ouan avbildade uisar en • uue de Diurshamn• och är tillägnad den unge
konstnärens kunglige fader au hans •lres humble obeissant el tres fidele fils el sujet Charles • . Pd bilden ses
bl. a. ett linjeskepp för ankar och en avdelning soldater i begrepp all gd ombord på en galär. - Drottningholm.

Den vänstra au dessa medaljer, ut{ örd au K. Enhörning, slogs 1788 till minne au hertig Karls seger vid Hogland
den 17 juli; åtsidan uisar hertigens porträtt, frånsidan segergudinnan, sidende pd förskeppet au en galär med
lagern i ena handen och tuå ryska trofefanor i den andra. - Den högra medaljen (au L. Grandel) slogs 1814
över • Cc1rl XIII, Sveriges och Norriges konung • till • Minne au konungens vistande om bord pd linieskeppet Gustaf
den store från den 2 till den 11 aug. 1811,, lwarunder Fredricstad eröfradcs •. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

en god och omfattande operationsplan, men genom sin
obeslutsamhet försatt hertig Karl det gynnsamma ögonblicket, och anfallet skedde en dag för sent, då ryssarna hunnit vidtaga försvarsåtgärder. Nordenskjölds
största bragd, ehuru mindre uppmärksammad, torde
dock ha varit att alla tre krigsåren, medan medlen
träto och sjukdomar härjade, leda flottans utrustning,
så att den åter kunde utgå, det sista året redan i april
månad. »En annan och vilken person som helst» , skriver en sjöofficer om flottans rustning 1789, »hade dignat
under sådana bördor, som oupphörligen pålades Nordenskjölds omtanke; men Nordenskjöld ägde en ovanlig kropps- och själsstyrka, vilken fordrade snart sagt
ingen vila. Allt måste således av honom personligen
granskas och tillfrågas, alla order och utövningar, ja

1833 slog Svenska akademien denna medalj
(präglad av G. A. Enegrcn) över Karl August
Ehrensuärd. Frånsidans latinska inskription
översättes med: •Mild och behaglig sedan han
lagt ner sitt svärd •; äuen den allegoriska Apollofiguren, som släpper sin båge men trycker lyran
mot sitt bröst, anspelar pd det generalamiralsämbete, han övergav för att ostörd kunna ägna
sig dt de konster och vetenskaper, som lågo
hans hjärta nära. - Kungliga Myntkabinettet (Statens historiska museum), Stockholm.
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även i minsta detalj, flöt ur hans
penna ... »
Allt annat än lätt var Nordenskjölds ställning som flaggkapten .
Samtidigt mellanhand mellan konungen och hans broder skall han t. o.

1!J24 slogs au Svenska akademien över 0. H . Nordenskjöld demw
medalj, utförd au professor Erik Lindberg, en senkommen hyllningsgärd ål den verklige segraren i den minnc.wärda drc1bbni11ycn uid
Hoglcmd den 17 juli 1788.

111.

1790

genom en hemlig

instruktion fått befälet över sin förman hertigen - samt mellan denne
och fartygscheferna hade han all
möda att balansera mellan de stridiga inflytelserna och intressena och
hävda sin mening inför den obeslut-

samme och osjälvständige hertigen . Hans framgångar sågus med avundsjuka av det övriga befälet, och då Nordenskjöld efter slaget vid Hogland på hertigens förslag »såsom den, vilken
jag näst den Högste har att tacka för bataljens vinst,, välförtjänt befordrades till konteramiral, blevo skeppscheferna så uppbragta, att många hotade taga avsked och lugnade sig först,
sedan alla befordrats en grad. Trots alla syårigheter var Nordenskjöld likväl den som höll
ihop den stora flottan och en av de få, som voro verkligt lojala bå de mot Gustav III och
hertig Karl.
Efter kriget togs Nordenskjölds duglighet i anspråk i flera kommitteer till flottans förbättrande, och 1796 kommenderade han en svensk eskader, som i förening med en dansk
skyddade de nordiska rikenas sjöfart i Nordsjön. Mesta tiden levde han dock i stillhet på sin
efter kriget inköpta egendom Fårebo i Kalmar län. Sommaren 1790 hade han fått viceamirals titel men motarbetades och förbigicks vid erhållande av viceamiralslön och vid befordran
till amiral. Detta samt försämrad hälsa förmådde honom att 1798 begära avsked, vilket väckte
stort uppseende och förstämning bland hans vänner. Ej heller var det med lätt hjärta, som
Nordenskjöld, ännu blott något över 50 å r gammal, lämnade tjänsten. •Jag har skilts vid
flottan som man skiljes från en älskarinna, då man fruktat avskedets smärtsamma känslor»,
skrev han till en vän. » Men livets många stridiga vindar och ström drag har jag ej förmått
att förena utan hellre seglat till tarvlighetens lugna hamn.>
Efter avskedet ägnade sig Nordenskjöld med iver åt lanthushållningen på Fårebo, som han
gjorde till en mönstergård. Att hryta mark och företaga nyodlingar var hans största glädje.
Han var en av stiftarna av Kalmar läns hushållningssällskap och hedersledamot i Lantbruksakademien. Hans äktenskap med grevinnan Beata Jaquette Wrangel var synnerligen lyckligt,
och hans fem söner valde alla den militära banan, den äldste och den yngste flottan. Då
drabbades det lyckliga hemmet 1813 av ett fruktansvärt slag. Grevinnan Nordenskjöld mötte
vid jultiden 1812 en febersjuk fattig flicka, som hon godhjärtad och sjukvårdskunnig gav vård
och lyckades bota. Men hon blev själv smittad och även dottern Hedda insjuknade. På sin
tjugofemte bröllopsdag, den 11 januari 1813, avled hon, och en vecka senare dog Hedda i sin
fästmans armar. Också en av sönerna, 18 år gammal och nybliven officer, avled ett par månader därefter. Väl böjdes den gamle amiralen under det tredubbla slaget, men arbetet höll
honom uppe. 1815 blev han friherre och uppsökte då i Stockholm Karl XIII, som mottog sin
flaggkapten med öppna armar. Sönerna trädde ut i livet, hans gamla vänner i Karlskrona,
som då och då gjorde besök på Fårebo, gingo bort den ene efter den andre, men först 1832
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Johan l'uke, Dristighetens chef under bl. a. den dramatiska utbrytningen ur \liborgska viken, skildrades sedermera pd följande sätt av en minnesgod f. d. jungman, som själv var med: • Det var bara Puken - Gud välsigne
hans själ - som var kall. Han stod som en stötta och bara kommendera' och friska' upp oss. 'Var inte rädda
gossar', sa' han, 'bara skjul! Lappa pd de djävlarna' - Gud förldte mig, men svor gjorde han - 'lappa pd dem',
sa' han, 'sd de vet att de lw .~venska pojkar mot sig'. - 'Dubbelt skarpt', sa' han, 'kom ihdg att kungen kommer efter!' Och sd skrattade han. Ja, det var en rar karl! Och sd sköt vi, sd kanonerna brände som eld . .. •
Pd porträttet ser man honom som konteramiral under 1790-talets senare dr - prydd mecl ndgra av de ordensutmärkelser, som i sd rikt mdtt komma elen tappre, personligen 11tterst blygsamme sjöbussen till del. - Oljemdlning av okänd konstnär. Privat ägo, Karlskrona.

vid 85 års ålder fick han själv sluta
sina dagar. Och först i vår tid har

'/4.

han erhållit det fulla erkännande
och det rum i vår historia, som till kommer honom som den egentlige
ledaren av örlogsflottan under vårt
största sjökrig.
Nordenskjöld

tjänstgjorde

som

nämnts år 1775 som sekond på det
skepp, som då avgick med presenter till sultanen av Marocko. Han
fäste sig därvid vid en av underofficerarna, vars kanonbetjäning var
den flinkaste på hela skeppet, och
som själv var en riktig sjöbuss. Det
var en okänd, 24-årig konstapel,
Johan Puke, som han då tog sig an
och gav råd och hjälp för hans fortsatta utbildning. 37 år senare skulle
denne, bliven överamiral och fri herre, med den minnesgodhet, som
var honom egen, påminna den då
bortglömde viceamiralen Norden-

Talrika voro de hedersbevisningar och utmärkelser, som kommo
.Tohan Puke till del - skeppsgossen som slutade som statsrdd, en
av rikets herrar och högste befälhavare (under kronprinsen) över
rikets samtliga flottor. 1797 hade lian adlats, 1809 blev han friherre
(och bortladc då det • af•, han vid adlandet lade till sill namn), och
1815 fick han sill grevebrev (en sida återges ovan); vapnet prydes
av bl. a. örlogsflollans och armens flottas tretungade flaggor jämte
hans valsprdk: • Ihärdig och pålitlig• . - Nordiska museet, Stockholm .

skjöld om »hans gamle Puke », som
hade honom att tacka för »de fä
kunskaper han ägde som örlogsman • .
Johan Pukes far var sergeant
men häktades och avrättades för sin
medverkan i revolutionsförsöket år
1756, då sonen var fem år gammal.
Familjen lämnades i armod, och den
lille Johan skall -

om traditionen

talar sanning ha kommit till
I(arlskrona för att sälja svavelstickor.

Där upptogs han i en fattig

underofficers familj och antogs efter
några år till skeppsgosse. Knappt
tio år gammal företog han sin första
sjöresa, blev 1765 karlskriven, undergick artilleriexamen, gjorde åtskilliga resor på utländska fartyg,
Johan Puke ligger begraven i Göholms kapell vid Ronneby; hans sarkofag är tillverkad av timmer frdn Dristigheten, del skepp med vilket
Johan Puke gick i spetsen vid flottans utbrytning ur Viborgska viken.

430

såväl till örlog som kofferdi, och
återkom befordrad till konstapel år
1774 till Karlskrona. Två år senare

Tre uv svenska flottans märkesmän från den gustavianska tidens slutskede och 1800-talets början: till vänster
generalumirule11 oclt greven Olof Rudolf Cederström (gipsmeduljong av E. G. Göl/1e; Rådhuset, Stocklwlm); i mitten viceamiralen Gustav af Klint (sumlidu miniatyr; privat ägo); till höger chefen för armens flotta, överamiralen
Johan Gustuv Lagerbielke (medalj, graverad uv M. Frumerie; Kungliga Mynlkabinettet, Statens historiska museum ).

avlade han officersexamen, utnämndes till löjtnant samt var en av dem som 1778 fingo stipendier för alt i fransk tjänst deltaga i nordamerikanska frihetskriget. Härunder utmärkte han
sig för mod och djärvhet, räddades med knapp nöd vid ett skeppsbrott, var med då fransmännen erövrade New York och blockerade Gibraltar, blev riddare av Svärdsorden och fick fransk
tapperhetsmedalj som belöning för sina förtjänster. Hemkommen befordrades han till kapten
vid örlogsflottan och sändes 1784 att som chef på fregatten Sprengtporten taga Sveriges nyförvärvade koloni Saint-Barthelemy i besittning. Följande år utnämndes han till major.
Kort efter slaget vid Hogland befordrades Puke till överstelöjtnant. 1789 inledde han med
skeppet Dristigheten aktionen mot den ryska örlogsflottan vid Öland, liksom han under utbrytningen vid Viborg året därpå på samma skepp seglade i spetsen för den svenska flottan. Kort
därpå blev han ensam utnämnd till riddare av Svärdsordens stora kors, som konungen vid
krigets början instiftade att utdelas för särskild tapperhet i fält. Efter kriget steg han ytterligare i graderna, blev överste 1793, vice amiral 1803 och amiral 1808, adlades och blev friherre
samt beklädde under skilda titlar de högsta posterna inom flottans förvaltning. Sistnämnda år
bröt kriget åter ut, och Puke påskyndade flottrustningarna så mycket de klena resurserna tillläto. År 1809 utnämndes han till överamiral och fick överbefälet över den expedition, som på
sommaren sändes till Västerbotten för att falla ryssarna i ryggen och avskära dem reträtten.
Den olyckliga utgången av företaget berodde ej på Puke, som med heder löste sin uppgift och
under skydd av kanonsluparnas eld lyckades återföra kvarlevorna av armen ombord. År 1812
generalamiral och statsråd hade han näst kronprinsen högsta befälet över rikets flottor under
operationerna till Tyskland och mot Norge samt utnämndes 1814 till greve och en av rikets
herrar. Följande år tog han avsked ur statsrådet och avled i Karlskrona 1816.
Puke hade en reslig och stark kroppsbyggnad och ett redbart, öppet ansikte. Han ägde
ingen djupare teoretisk bildning men var genom sitt framstående sjömansskap och sin lugna
och djärva kraft en utmärkt befälhavare, >den förste bland samtida i Skandinaviens äldsta
yrke•. Bästa beviset för hans ovanliga duglighet är, att han fattig och utan annan rekommendation än egen förmåga, från kofferdikarl tjänade sig upp genom alla grader till högsta befälet
över flottan och till de högsta värdigheter i riket. Han behöll dock alltid något av sjöbussens
grovkorniga rättframhet inför hög och låg. Del berättas, att Gustav III natten före utbrytningen
ur Viborgska viken vände sig till honom med orden: >Min käre Puke, er far gav sitt liv för
min far; jag är övertygad, att ni idag också vågar ert liv för mig>. »Ja, Ers Majestät, , sva-
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rade Puke kärvt och spottade ut sin lobaksbuss mitt för konungens näsa, »nog f-n går jag ut,
men hur det går med de andra, det få vi se t . När han gått, sade konungen till hertig Karl:
, Det var en riktig sjöman , .
Utrymmet medgiver ej att närmare skildra många ytterligare märkesmäns levnadsöden. Här
bör dock erinras om Mikael Anckarsvärd (17-12- 1838), som beklädde flera viktiga ämbeten
inom sjöförsvaret. 1784 blev han överste och chef för armens flottas finska eskader och inlade
berömvärt arbete p å Sveaborgs förstärkande . 1789 blev han generaladjutant hos konungen och
medverkade som så dan i planläggningen av flottans rörelser. 1809 blev han generallöjtnant
och greve. - Harald Christiernin, adlad af Cristiernin (1751- 99) var typisk för de dugliga och
kraftiga skeppschefer, som på 1780-talet förde befäl å de konvojskepp eller styrkor, som skyddade den svenska sjöfarten på väg mot och in i Medelhavet mot såväl krigförandes kaperi
som barbareskstaternas pirateri. Han deltog med stor tapperhet i 1788-90 års krig, då han
med sitt skepp Drottning Sofia 11lagdulena i slaget vid Hogland erövrade ryska 74-kanonskeppet Vladislaff, för vilken bragd han mottog en personlig tackskrivelse från högste befälhavaren
hertig Karl. Han befordrades till konteramiral 1795 och blev kommendant i Karlskrona. Karl Henrik af Trolle (1763- 1819) hette ursprungligen Ekholm, adlades och adopterades 1802 i
samband med sitt giftermål med generalamiralen Henrik af Trolles enda dotter. Han utmärkte
sig redan i unga år som kommenderad officer å expeditioner till Ostindien o. s. v., förde kungliga jakten Esplendian i slaget vid Hogland 1788 och deltog på 1790-talet i konvojexpeditioner
till Medelhavet. Från 1806 och några år framåt förde han själv fregattbefäl i Medelhavet och
deltog som chef å fregatten Euridice i expeditionen till Ratan 1809 samt som befälhavare för en
linjeskeppsdivision 1814 i operationerna från Bohuslän mot Norge. Efter sistnämnda krig utnämndes han till konteramiral. - Johan Gustav Lagerbielke (1745-1812) seglade som ung
officer såväl å örlogsflottans som Ostindiska kompaniets skepp, kom 1770 över till galäreskadern
i Stockholm och förestod 1788- 90 chefsämbetet vid armens flottas stockholmseskader samt
blev 1797 chef för armens flotta . Ägnade sig därefter mest åt förvaltningsärenden, utnämndes
1802 till amiral och 1809 till överamiral. Lagerbielke var 1771 den egentlige stiftaren av Kungliga örlogsmannasällskapet. - Som framstående sjökrigshistorisk forskare bör nämnas Karl
Gustav Tornquist (1757- 1808), utgivare av flera sjökrigshistoriska arbeten (»Utkast till svenska
flottans sjötåg, o. a.). Han utmärkte sig som ung i utländsk tjänst, deltog i kriget 1788 och
förde 1808 linjeskeppsbefäl. - Generalamiralen greve Rudolf Cederström (1764- 1833) deltog
med utmärkelse i 1788-90 års krig, seglade på 1790-talet i konvojexpeditioner till Nordsjön
och Medelhavet, blev 1799 varvschef i Karlskrona och 1801 konteramiral. Han förde sedan linjeskepps- och fregatteskadrar till handelns skydd samt ledde 1808 expeditionen till Gotland, varmed ön återtogs frå n ryssarna. 1813 var han högste befälhavare över flottan, som var rustad
mot Danmark, och 1814 - före Puke - förde han flottan mot Norge. Han blev 1815 statsråd
och generaladjutant för flottorna samt 1818 chef för dessas generalstab. Sedan han 1820 utnämnts till överamiral, blev han vid flottornas sammanslagning 1824 generalamiral för den förenade flottan. - Den man, som jämte Nordenskjöld gjorde upp planerna till utbrytningen ur
Viborgska viken, var den unge flaggadjutanten, löjtnanten Gustav af Klint (1771-1840). Efter
krigets slut ägnade han sig dels åt sjökadettkåren, dels åt sitt stora verk ,Sveriges sjöatlas» .
Under tjugo års tid från 1798 ledde han utarbetandet och utgivandet av kartor och beskrivningar över svenska kuster och farvatten. Han befordrades efter hand, blev konteramiral 1820
och viceamiral 1825 samt ordförande i Sjöförsäkringsöverrätten 1837.
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En sjökrigares karriär

« Konungens trotjänare, kaptenen vid Kungl. Flottan och chefen

vid Olands 1:a kompani» Peter Lillja var född - •av bdtsmansfolk• - i Norra Möckleby pd Oland den 27 september 1766 och
dog i Kalmar 1835. Han ligger begraven pd Algutsrums kyrkogdrd.
De viktigaste data i detta levnadsöde i trofasthetens och
pliktuppfyllelsens tecken - etl levnadsöde, som omspände närmare 50 tjänstdr och rymde minnen frdn bl. a. 8 sjöslag och
1 blodig äntring - har ddvarande löjtnanten 1892 själv redogjort för i den •Tjenst-Förteckning• (i Riksarkivet), som citeras
d omstdende sida. Det är blott att tilläg9a, att Peter Lillja
tre dr senare dog som kapten, 69 dr gammal.
Tvd porträtt av honom äro kända. Det ena befinner sig
jämte hans sjöolficerssabel i sakristian i Algutsrums kyrka. Det
andra - en av Per Kraffts yppersta människoskildringar, genom gdva för ndgon tid sedan överlämnat till Sjöhistoriska
museet i Stockholm - är antagligen detsamma, som pd sin
tid befann sig i födelsesocknens, Norra Jllöckleby, kyrka. Han
bär pd porträttet de bägge medaljer för tapperhet till sjöss,
som tilldelades honom 1790 och 1808.

PETER LILLJAS >TJENST-FÖRTECKNING> 1832.

• Undertecknad är född 1766 den 27 september.
1782 den 1 Mars blef antagen som tillwexande yngling wid Herr Öfversten och Riddaren Stares Compagnie
Carlscrona.
1782 den 1 Maji börjat att gjöra tjenst i Takelkammaren på Kongl. Skepps Warfvet i Carlscrona till
1788 Commenderad på Kongl. Fregatten Grip som förman uti förmärsen under Bataljen vid Hogland samma år;
efter ankomsten till Sveaborg Transporterad på Kongl. Fregatten Hecktor som fick sin Station vid Porkala
sedan vid Häste och Cusesund, sedan vid Hangö och derefter förtögd vid Beckholmen nära Åbo. Inqvarterad hos Handlanden Augustin.
i789 på samma Fregatt som Extra Archliemästare samt bevistat Bataljen Ostvart om Öland samma år.
1790 den 7 Januarii fått fullmakt att vara Archliemästare på Stat; samma år Commenderad först på Kongl. Fregatten Jarramas som intog Fästningen Rågervik och Staden Baltesport hvarföre jag erhöll Tapperhets Medaljen af Silfver; derefter Transporterad på Kongl. Fregatten Camilla, samt bevistat Bataljerna vid Refvel,
Cronstad och Wiborg samma Ar.
1791 Commenderad på Kongl. Fregatten Bellona med praesent till Marocco.
1793 Commenderad på Chef Skeppet P:F: Adolph och sedan som uppbörds Constapel på Cuttern Providence med
Convoij åt Medelhafvet Aren 1793 och 1794.
1795 Commenderad som Conslapel på Kongl. Skeppet Dristigheten; under Kryssning i Nordsjön och samma Ar
den 5 November fått fullmakt att vara Constapel på Stat.
1796 Commenderad först på Jagten Rudan efter krut vid Fliseryd Bruk, sedan på Kongl. Fregatten Fröija på
Kryssning i Nordsjön.
1798 Commenderad som Uppbörds Constapel på Kongl. Fregatten Ulla Fersen med Convoij åt Canalen.
1799 Commenderad på samma Fregatt med Convoij åt Canalen.
1800 Commenderad som Uppbörds Constapel på ofvannämnde Fregatt under en Misslyckad resa åt St: Bartolomeij,
samt bevistat Bataljen mot Engelska Fregatten Dryaden och derefter som fånge förd först till Irland sedan
till Portsmouth der fångenskapen varade uti Åtta månader.
1802 den 22, 23 och 24 Mars ståt Officers Examen och den 31 i samma månad fått Constitorial att vara Flagg
Junkare; samma år Commenderad på Kongl. Fregatten Jarramas som Uppbörds Constapel under resan åt
St: Bartolomeij sedan åt Medelhafvet och sist på Kryssning åt Östersjön.
1805 den 12 September Nådig befordran till Under Lieutnant vid Flottan.
1806 Commenderad på I{ongl. Fregatten Fröija som förde Trupper till och ifrån Per!.
1807 Commenderad på Kongl. Skeppet Försigtigheten som förde Trupper ifrån Pert till Carlscrona.
1808 Commenderad på Kongl. Skeppet Fäderneslandet som fick sin Station uti Jungfrusund i Finnland, då jag
hade befället i Stora Slupen vid den blodiga äntringen på Styrbjörn och Calmar om natten, hwarföre jag
erhöll Tapperhets Medaljen af Guld.
1809 Commenderad på Sjökastellet Kongsholmen Commendanten till biträde.
1810 Commenderad på samma ställe och i samma egenskap.
1811 Commenderad på Kongl. Fregatten Fröija under Blockad Expeditionen.
1812 den 27 Oktober Nådig befordran till Lieutnant.
1813 Commenderad först på Kongl. Skeppet Fäderneslandet som förde Trupper från Dalerön till Pert; sedan på
Skeppet Äran som 2dre Capitain med Convoij fram och åter i Sundet.
1814 Commenderad på Kongl. Fregatten af Chapman under en lång Kryssning i Nordsjön, hvar med då Kragerön
och Fredriksstad togs in uti Norrige, sedan en resa åt England att hämta hem Norrska fångar.
1817 förordnad att förestå 2dra Ölands Compagnie 2ne Ar.
1821 den 15' Julii förordnad att vara Chef vid första Ölands Compagnie som ännu innehafves.
1824 förordnad att förestå 2dra Ölands Compagnie under ledighet af Chef.
1826 förordnad att förestå Smålands Compagnie under ledighet af Chef.
Har tjent Kongl. Maj:t och Kronan:
först som Coopvaerdie Karl . . . . . . . 3 År
Archliemästnre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Constapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
flagg Junkare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Under Lieutnanl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Lieutnant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
på Expetant siat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

-----46 tjenste Ar.

Har bevistat nedannämnda Sjöslag:
Wid Hogland 1788.
Under Öland 1789.
Wid Rågervik 1790.
Wid Refvel Christihimmelsfärdsdag 1790.
Under Cronstad 1790 2ne dagar.
Wid Wiborg 1790.
Emot Engelska Fregatten Dryaden Wästvart om Madera
den 18 Februarii 1801.
Bevistat åtta Sjöslag och en blodig äntring.
Röhälla på Öland den 7 Februarii 1832.
P. L il l ja

Lieutnant.•

Peter Li/lja. Oljemålning rw Per [(ralft d. /J. Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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är galärflottan år 1756 avskildes från amiralitetet och - inom kort benämnd •armens
flotta» - ställdes under befäl av en generalsperson, tilldelades dess officerare lantmilitära
titlar. Ar 1771 tog man ännu ett steg på denna egendomliga reformväg genom införandet,
utom för flaggmän, av liknande tjänstetitlar även inom örlogsflottan. Så skulle enligt detta
beslut kommendör tituleras överste, kommendörkapten överstelöjtnant, kapten major och kaptenlöjtnant kapten. Först i samband med sammanslagningen år 1824 av de båda flottorna
återinfördes sjömansmässiga titlar för samtliga officersgrader.

N

BESÄTTNINGARNA.

Under den period, varom här är fråga, voro fm·tygschef ~rna på skeppen och fregatterna
överstelöjtnanter eller majorer, på fregatterna även kaptener. De smärre fartygen fördes av
löjtnanter eller fänrikar. Befälet ombord i övrigt bestod i allmänhet på de stora skeppen av
2 kaptener, 2 löjtnanter, 2 fänrikar och 3 officerare av armen, samt på fregatterna av en kapten, en löjtnant, 2 fänrikar och 2 armeofficerare.
Underbefälet räknade vanligen på skeppen en överstyrman, 5 medel- och lärstyrmän, 4
konstaplar och 9 arklimästare, en överskeppare, 3 underskeppare och 6 högbåtsmän samt 4
underofficerare av armen. Fregatterna hade en överstyrman, 3 medel- och lärstyrmän, 2 konstaplar, 6 arklimästare, en överskeppare, 2 underskeppare och 4 högbåtsmän samt 3 underofficerare av armen.
Gemenskapen bestod på skeppen av omkring 70 korpraler och volontärer, 20 kofferdimatroser, 250 båtsmän, 110 soldater, 30 skeppsgossar och 20 drängar, d. v. s. uppassare hos befälet.
På fregatterna voro vanligen kommenderade omkring 40 korpraler och volontärer, 10 kofferdimatroser, 120 båtsmän, 100 soldater, 20 skeppsgossar och 15 drängar.
Besättningsstyrkan uppgick sålunda på skeppen till omkring 570 man och på de stora fregatterna till omkring 350 man. Vid större krigsrustning kunde emellertid ovan nämnda besättningslistor ej upprätthållas. Vakanserna utfylldes då bland befälet med extra fänrikar och
ökat antal armeofficerare, bland underbefälet huvudsakligen med kofferdikarlar och båtsmän
samt inom gemenskapen med soldater. Bristen på fältskärer gjorde sig vid krigsrustning starkt
kännbar. Så utgick 1788 års flotta med två fältskärer på varje skepp och en på fregatterna.
Det i besättningslistan upptagna antalet var 4 och 3.
55. Sv . F. H. Il
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ETT NYTT S.JOREGLEMENTE FÖR ÖRLOGSFLOTTAN.
År 1785, tre år före utbrottet av det stora kriget med Ryssland, erhöll vår örlogsflotta ett
nylt sjöreglemente, ur vilket vissa »nyheter» här må omnämnas.
Skeppschef en erhöll vid besättningens emottagande för varje karl en förhållningsbok med

anteckningar om mannens föregående utbildning, tjänstbarhet och uppförande. Detta underlättade givetvis folkets fördelning till de olika posterna ombord rummen och vid de allmänna arbetena.

till väders, vid artilleriet, i

Omedelbart efter besättningens embarkering skulle

skeppschefen låta verko;;tälla kläd- och kistmönstring, indelning av folket i två eller tre kvarter
och kvarteren i matlag (backlag) med en »skicklig karl» som rotemästare.
till »kojrum• -

platser ombord för kojernas upphängning -

Vid indelningen

skulle sjöfolket och soldaterna

hållas åtskilda och matlagen samlade. Bestämmelsen av 17-H rörande utrymmet för manskapets beklädnad kvarstod ännu. »Ej mer än två små kistor tillåtas för åtta man , , heter det nämligen i paragraf 110. Emellertid var det sannolikt ordnat så att den del av beklädnaden, som
mera sällan togs i anspråk, backlagsvis stuvades i säckar, vilka förvarades i , rummet , .
Innan skeppet av chefen anmäldes till mönstring skulle aktionsfördelningen (drabbningsfördelningen) vara uppgjord och på tavlor uppspikad. Vidare skulle besättningen vara exercerad
med tågvirkets igenkännande, seglens hanterande och verkställandet av klart skepp till drabbning.
När skeppet slutligen efter skedd inmönstring stack till sjöss, skulle undra lagets kanoner
och även en del av musköterna vara laddade med skarpa skott. Sammanträffade man med
fientligt skepp och aktion uppstod fick ingen vid livsstraff gå ifrån sin post. Den som skydde
faran hade chefen eller närmaste officeren makt att saklöst döda på stället.
Till fientligt skepp, som under strid strukit sin flagga, skulle översändas en av underbefäl
och manskap åtföljd officer, som genast hade att där utsätta poster. Plundring var förbjuden
vid livsstraff, och alla fångar skulle bemötas med värdighet. Sårade fångar skulle »förbindas,
ansas och skötas som vore de eget folk».
Under rubriken , Capitainens skyldigheter» gavs bestämmelser för de två kaptener, som vanligen voro kommenderade på skeppen såsom chefens närmaste män. De hade turvis vakt ett
dygn (dygnjour) med ombyte kl. 8 f. m. Den vakthavande kaptenen fick under natten ligga
i kläderna, men övriga officerare och underbefälet skulle , vaka efter sina kvarter hela natten
och rapportera vakthavande capitainen om de händelser som förefalla samt efterfölja de order,
som om aftonen blivit utgivna och vilka de till varandra leverera».
På de mindre skepp och på fregatterna, där under fartygschefen endast en kapten var kommenderad, var denne fri från jourtjänst men deltog i någon utsträckning i vaktgöringen.
Löjtnanterna och fänrikarna gjorde sina vakter, hade uppsikt över kvarteren och voro
delade till de tre departementen, nämligen defensionen, tacklingen och provianten. Från tiden

PLANSCH Ä MOTSTÄENDE SIDA. Ingen känd samtida framställning i mdlning, teckning eller grafik frdn ndgon
cw den svenska sjökrigshistoriens manga drabbningar ger en autentisk eller vederhäftig närbild av ett stridsögonblick ombord pd ett svenskt skepp. L. J. Desprez' här faksimilerade bidrag till den svenska sjökrigshistoriens
ikonografi - en scen frdn slaget vid Hogland, efter o/jemdlningen (pd Rosersberg) utförd i konturetsning av
konstnären själv, sedan omarbetad i akvatinta (pd samma pldt) av J. F. Martin - är tyvärr inte J1eller den en
saklig skildring; det stora linjeskeppet skall emellertid föreställa Gustav III, hertig Karls amiralsskepp, pd vars
däck storamiralen hyllas av de hattsvängande och hurrande matrosernas stormande segerjubel, som skallar i den
krutrökiga luften, mellan sönderskjutna stänger, trasiga segel och rykande heta kanonmynningar. (Den hdrda
striden, som här glorifieras som en seger, var i verkligheten i taktiskt avseende snarast oavgjord.) Pci gcingborden std soldater uppställda och till väders synas matroser, som under honnören göra ett avbrott i arbetet
med riggens dterställande i brukbart skick.
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Tvci bdfsmansforp frdn tiOO-fa/e(: det vänstra i Medelby pd Houtskär (i Finland), det hö9ra frdn Osferkumla
i Turin9e socken , Södermanland (nu d Södertälje kulturhistoriska museum, friluffsomrddet d Torekällber9et ).

för skeppens utläggning till deras inläggning efter slutad expedition skulle de noggrant föra
journal, som på anfordran skulle uppvisas för chefen.
Ombord kommenderad infanteriofficer hade närmaste befälet över soldaterna. Dessa förrättade postgöring, ingingo i landstigningstruppen och såsom kanonbetjäningar, deltogo i halning, hissning och rengöring men gingo i regel ej till väders.

Skeppsskrivaren skulle noga efterse att ,skafferierna, voro i gott stånd, hade ansvaret
för provianten jämte dricka och brännvin och erhöll därvid hjälp av båtsmän som »skaffare ,.
Under honom lydde mönsterskrivaren, som skötte mönsterrullorna, utskrev fördelningar m. m.

Mästerfältskären skulle hålla sjukmönstring kl. 7 varje morgon. Han biträddes av underfältskär, bardberaregesäller och sjukvaktare.
För överstyrmannen var den nya bestämmelsen införd, att han skulle vara försedd med
oktant och kvadrant samt tillse, att även medel- och lärstyrmännen voro utrustade med sådana instrument. Överstyrmannen var pliktig att i god tid ge till känna, när skeppet borde
vända , i fruktan för grund, lägervall eller annan fara>. Han skulle även påminna om behov
av kursändring, lodning, segels ökande eller minskande m. m. Vid tillfällen då ingen lots kunde
erhållas och skeppet genom styrmannen eller annan av besättningen bleve >frälst genom dess
inlöpande i hamn>, hade den förstnämnde ett års lön och annan person tio riksdalers belöning att förvänta.
Inventarie-konstapeln hade bland annat att tillse att kanonerna voro försedda med >lås
och förlikningsdobbar> , de förra avsedda för kanonens avfyrning, de senare tillhörande siktinrättningen. Han skulle även undervisa manskapet i hanterandet av >gesvinda skott>, varmed
förstods kula och krutkardus sammanförda i en laddning.
Arklimästarna voro som förr konstaplarnas närmaste män och bössesmeden stod till förfo gande för vapnens reparation.
Skepparna, högbåtsmännen och timmermännen voro alltjämt vid sina gamla åligganden,
likaledes segelsömmare, tunnbindare, skeppskockar och profoss.
l{RIGSARTIKLARNA.
De gamla 1685 utfärdade, år 1755 omarbetade sjöartiklarna hade under tidernas lopp blivit
alltmera antikverade och ersattes slutligen år 1795 med nya, för armen och flottorna gemensamma krigsartiklar, vilka efter revision tre å r senare utgåvos i ny form under namr:iet , Kungl.
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Maj :ts krigsartiklar till lands och sjöss» . Här
lämnas några förkortade utdrag ur dessa
artiklar.
Den som av uppsåt med ord eller skrifter
lastar och smädar Gud, Hans heliga ord och
sakramenten miste livet. Sker det obetänkt
och ångrar han sig bötas 33 riksdaler. Svär
någon vid gudstjänst eller bön plikte 13 riks-

Pr11gelstraffct var sedan gammalt m11ckel vanligt även
inom den svenska marinens jurisdiktion ; hur exekutionen
tillgick pd ett engelskt skepp i början av 1800-talet illustrerar här en etsnin!J av G. Cruikshank: marinsoldater
ha ställts upp pd skansdäck och befäl och manskap följa
på nära hdll den hdrdhänla förrättningen. Pd svenska
skepp exekverades del ddömda prygelstraffel med så och
sd mdnga • slag för masten • , d. v. s. delinkventen var
f aslbunden vid stormasten.

daler.
Officerare och underofficerare samt övriga
till krigsmakten hörande ämbets- och tjänstemän avfordras vid tillträde tro -, huldhets- och
tjänsteed. Manskapet svärjer däremot krigsmannaed.
Vägrar någon att fullgöra undfångna order, varde arkebuserad. Föreligger mildrande
omständigheter m å i fredlig tid den brottslige
på annat sätt bestraffas. Djärves någon med

väpnad hand bära hugg och slag på sin förman, blive arkebuserad.
Varje officer eller underofficer bör i tjänsten vara trodd på sina ord, så att förmans rap port över underhavandes tjänstefel må gälla, till dess den anklagade kan bevisa sin oskuld.
Dristar emellertid officer eller underofficer att avgiva osannfärdig rapport till annans förfång,
have förverkat ämbete eller tjänst och vare ovärdig att vidare någon Kungl. Maj :ts och kronans tjänst bekläda.
Vem som under strid går ifrån sin anvisade post, dräpes saklöst av den, honom i flykten
träffar. Kommer han undan och sedan ertappas, varde hängd. Förräderi straffas med att mista
höger hand, halshuggas och steglas, och gånge förrädarens gods, löst och fast, under kronan.
(Skärpningen med stympning och stegling avskaffades 1841.) Den som giver fienden kunskap
om paroll, lösen och fältrop have förverkat liv, ära och gods. Överlöper någon till fienden,
varde hans namn på skampåle uppspikat och allt hans gods till kronan förverkat.
sedan ertappas, blive hängd.

Kan han

Var som diktar eller sprider kring landet osanningar och falska rykten , de där röra rikets
säkerhet, eller kommer därmed allmänt buller och oväsen åstad, straffes med landsflykt, spö
eller fängelse.
Plundras neutralt skepp, blive förbrytaren hängd. Var som på sådant skepp dräper den
honom icke fientligen bemöter, give liv för liv. Lägger sig någon att röva till lands eller vatten, då skall han och alla de, med honom i samma vilja och gärning voro, mista högra
hand, halshuggas och steglas.

(Skärpningen med stympning och stegling avskaffades 1841.)

Rymmer någon under krig, vare arkebuserad. I fredstid utgjorde bestraffningen för rym ning ,gatlopp», förlängning med sex år av tjänstetiden, spöstraff och arbete på fästning allt på olika sätt sammansatt och utmätt med hänsyn till om rymningen skedde första gången
eller var upprepad.
Gatloppet var ett prygelstraff, varvid delinkventen sprang mellan två led manskap, som med
käppar eller tågstumpar bearbetade honom. Straffet avskaffades 1812 och torde ej ha kommit till användning ombord. Spöstraffet försvann 1855.
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Bruket all med hedersvärjor belöna bragder i kampen mol rikets fiender var mycket utbrett sdväl inom de utländska marinerna som i den svenska. N:r 1 (frdn vänster) gavs 1789 av Gustav III till kaptenen vid armens
flotta, sedermera konteramiralen J. H. Schiitzercrantz; pd klingan är etsad inskriptionen: • Porkala den 28 augusti
1789• . N:r 2 förlänades till löjtnanten vid armens flotta, sedermera amiralen C. F. Coyet. N:r 3 och 4- ha bddu
förts uv majoren, friherren (sedermera en av rikets herrar, generalamiralen, greve) 0. R. Cederström, den förra
förlänad av Gustav 111, den senare av Karl XIII till minnet av fästningen Rogersviks kapitulation (jfr nedan sid.
502). - N:r 5-7 utgöres av sablar för officerare vid armens flotta; fästena äro försedda med Gustav 111:s namnchiffer i silver, förlänat till kdrens officerare som belöning för segern vid Svensksund den 9 juli 1790; n:r 7 har
tillhört överadjutanten, majoren J. G. af Sillen. - N:r 8: Hertig Karls amiralssvärd, daterat 1750, tillverkat vid
Virct bruk och signerat av förgyllaren och klingritaren Johan Will1elm Kindt. ( J fr bildtexten sid. 111 ). - N :r
1- 2, 4- och 6-8 d Livrustkammaren, n:r 3 och 4- privat ägo.

I detta sammanhang må erinras om att en krigshovrätt inrättades år 1791. Den utgjorde
en allmän överdomstol för krigsmakten till lands och till sjöss och erhöll en särskild rättegångsordning.

HEDERSBETYGELSER, BEFÅLSTECKEN M. M.
Uti tredje delen av 1785 års sjöreglemente lämnas föreskrifter om paradering, honnör, salu•
ter, paroll och lösen, flaggors och vimplars förande m. m. Ur det ganska omständliga innehållet må några starkt förkortade utdrag göras.
När konungen tillkännagivit sin önskan att inspektera flottan, skulle denna, om utrymmet
t hamnen tillät, rangeras i en halvcirkel med flyglarna böjda åt det håll, varifrån det kungliga
besöket väntades. Rår och relingar bemannades över allt, och när den kungliga slupen var på
en kabellängds avstånd från flottan skulle vakterna gå i gevär och skyldra, marsch slås och
salut av 32 skott avgivas från varje större fartyg, varefter , Leve Konungen! , utbringades åtta
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Nissh11ttans bruk, som under kriget hade stora leveranser till flottan, slog till minne av 1i88 och 1789 drs sjötåg snmt drubbningarnn vid Hogland och Svensksund en serie medaljer eller minncspenningur i järn, ett par av de
sistnämnda med riksdalerns Gustav /Il-bild som framsidn . Dessa skddepenningur, uv vilka tvd här avbildas,
torde i stor utsträckning ha utdelats till besättningsmän ombord i striderna. - Kungliga Myntkabinettet .

gånger, varje gång åtföljt av ett långdraget hurrarop. Den högste chefen på flottan skulle
emottaga konungen nederst på fallrepstrappan.
När konungen kom ombord ströks chefens , kommandotecken, och hissades kunglig flagga
med vimpel över på stortoppen. Därefter utbringades ytterligare fyra »Leve Konungen!», varvid skyldrades och slogs marsch.
Vid konungens avgång var ceremonielet likartat, och när hans slup kommit på lämpligt
avstånd från flottan saluterades åter från fartygen med 32 skott.
Vid hissande eller nedhalning av andra befälstecken än konungens saluterades enligt följande: för amiral 16, viceamiral 12, konteramiral 8, överste 4 och överstelöjtnant 2 skott.
När flera skepp lågo på redden skötos dag- och nattskott frå n det skepp, där äldste chefen
var embarkerad. Revelj slogs strax efter det dagskott skjutits, tapto varje afton klockan 9,
därefter följde nattskottet.
Under mörker anropades ankommande slupar och även fartyg. Sedan anropad slup lagt till
vid fallrepet , gick en av vaktens underofficerare ned i slupen att taga lösen. Kunde sådan ej
givas, tilläts ej ombordstigning även om i slupen varande personer voro fullt kända.
Upprepade runder med bevärade slupar och barkasser gjordes under mörker, varvid ej
allenast ankarplatsen utan även till denna ledande inlopp befors. Chefen för sjöstyrkan utgav
paroll och lösen till samtliga honom underlydande befälhavare.
Under vistelse i hamn hissades flagga och gös vid soluppgången. Någon bestämmelse angående flaggans nedhalning på aftonen har ej kunnat uppletas, och de loggböcker som rådfrågats ge ej upplysning därom. Förmodligen nedhalades flaggan vid solnedgången, dock senast
vid tapto.

Uti sjön skulle flagga och gös vara hissade »under exercering , , vid mötande av

skepp, inlöpande uti hamnar och under salutering. I övrigt skulle flaggan sparas i möjligaste
mån. Vid rekognoscering av fienden var tillåtet att nyttja främmande flagga, men skott fick
ej lossas så länge den blåste.
Beträffande hållandet i heder av flagga och befälstecken var i 1785 års reglemente föl jande föreskrivet.

, Det har från äldre tider allvarligen varit förbjudet, såsom ock härigenom

ytterligare förbjudes, att någon av dessa flaggor och vimplar stryka eller inpalma låta för
någon puissance, skepp eller fästningar och dymedelst göra dem heder såsom ländande till
förminskning av Vår och Rikets rätt, höghet och självständighet, utan bör, där någon sådant
påstår eller med våld vill något svenskt krigsskepp därtill tvinga, chefen och alla officerare
med liv och blod flaggan försvara.
bram- eller märssegel. »
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På lika sätt förhålles i fall påfordras skulle att stryka

E. H.

Medafjer och hederstecken,
utdelade för militära förtjänster under
Gustav ll/:s, Gustav IV Adolfs och
Karl Xl/1:s tid.
Kungl. Livrustkammaren och Nordiska museet.

Den för belöning av militära förtjänster dr 1748 instiftade Kungl. svärdsorden hade frdn början tvd grader,
riddare och kommendör, men fick efter Gustav III:s revolution dr 1772 ytterligare en grad, kommendör med stora
korset. Riddare bar det mindre ordenstecknet i gult band med bida kanter i knapphdlet, kommendör det större
tecknet i brett band över axeln ·o ch dessutom kraschan, som dr 1772 reserverades för den dd nya graden. En
särskild ordensdräkt och kedja för kommendörer infördes dr 1762. År 1772 reserverades även· dessa för kommendörerna med stora korset. Åren 1821--44 buro kommendörerna jämte sin grads tecken även riddartecknet,
kommendörerna med stora korset likaledes 1821-60. Frdn och med dr 1844 buro kommendörerna tecknet i band
om halsen och dr 1860 erhöllo de en enklare kraschan. 1879 uppdelades kommendörsgraden i tvd klasser. Genom
uppdelning av riddargraden dr 1889 erhöll svärdsorden sin nuvarande utformning. 1850 infördes svärdstecknet
- till utseendet likt svärdsordens riddarkors ehuru av silver - att tilldelas underofficerare och, sedan 1896,
civilmilitär person av underofficers grad (svärdsmän).
Inför krigsutbrottet 1788 instiftade Gustav III värdigheten riddare med stora korset av svärdsorden, vars insignier äro ett riddartecken i kommendörstecknets format, buret om l1alsen och dessutom pd bröstets vänstra
sida ett silverkors, äldst liksom kraschanerna broderat, numera sedan början av 1800-talet av metall. Kommendör med stora korset, som var riddare med stora korset, bar tvd korslagda svärd under kraschanen. År 1814
uppdelades värdigheten i tvd klasser, den första för lägst generalmajor, den andra för lägst regementsofficer.
Värdigheten förlänades för synnerligen stora förtjänster och utdelades endast under flygande fana, •dd Riket är
i örlog•.
Emedan svärdsorden var förbehdllen officerare, lät Gustav III för att kunna belöna underofficerare och manskap dr 1789 prägla en medalj med sin bild pd dtsidan och frdnsidan i tvd varianter - för tapperhet i fält och
för tapperhet till sjöss - att bäras i mellanbldtt band i knapphdlet. 1806 drs typ, som även präglades i guld
för officerare, hade Gustav IV Adolfs krönta namnchiffer och riksvapnets tre kronor pd dtsidan. Frdn och med
1809 är den svenska tapperhetsmedaljens dtsida prydd med svärdsordens riddartecken och bäres med frdnsidan
utdt i hälften gult, hälften bldtt band.
År 1789 utdelade storamiralen, hertig Karl, ett av korslagda svärd och ankare bildat tecken i tvd Jclasser till
underofficerare och manskap, som utmärkt sig under hans befäl i sjöslaget vid Hogland föregdende dr. Hoglandstecknet bars i gult band med svarta kanter, d. v. s. prinsens färger som hertig av Södermanland.
Gustav III belönade deltagare i slaget vid Fredrikshamn och den avgörande sjösegern vid Svensksund med
en särskild medalj, som anlad es av konungen och utdelades den 19 februari 1791. Åtsidan visar segergudinnan
stdende pd förstäven till en galär med den svenska flaggan, under det att den ryska ligger pd däcket. Frdnsidan
bär inom lagerkrans en inskription i tre varianter med hänsyftning pd endera eller bdda segrarna. Svensksunds•
medaljen präglades i tvenne storlekar, den mindre i guld, den större även i silver för underofficerare och bars
i bdda fallen i kedja eller i snodd.

BILDERNA Å PLANSCHEN Å MOTSTÅENDE SIDA ÅTERGE:
Överst: Tecken för riddare med stora korset av svärdsorden. (Exemplaret tilldelat chefen på flaggskeppet
Gustav III, överstelöjtnanten E. af Klint efter slaget vid Hogland 1788.)
Mellersta raden: Svärdsordens riddartecken. (Exemplaret tilldelat chefen på galären Stockholm, löjtnanten C.
F. Coyet efter slaget vid Svensksund 1789.) - Svensksundsmedaljen (mindre formatet; exemplaret tilldelat fän•
riken A. F. Schneidau; upphängningsanordningen senare). - Svensksundsmedaljen (d:o, i silver, frånsida; inskriften lyder: 53 FIENTELIGE FARTYG EROFRADE DEN 9 JULII 1790; Fredrikshamnsmedaljens frånsida bär samma
inskrift med siffran 53 ersatt med 40 och datum med den 15 maj; den till deltagare i bägge drabbningarna utdelade medaljen bär på frånsidan motsvarande inskrift: 40 FIENTELIGE FARTYG EROFRADE DEN 15 MAII OCH
53 DEN 9 JULII 1790). - Svärd för riddare med stora korset av svärdsorden. - Hoglandstecknet.
I mitten nertill: Svensksundsmedaljen (större formatet, i silver, för underofficerare).
Understa raden: Tapperhetsmedaljer: 1789 års typ (exemplaret tilldelat furiren G. V. af Tibell år 1790). Frånsida med inskriften FÖR TAPPERHET TILL SIOS. - 1806 års typ (exemplaret tilldelat fänriken vid arm~ns
flotta, B. P. Wigert under 1808 års krig). - 1809 års typ (exemplaret tilldelat löjtnanten J. A. Stiernschantz).

Samtliga äro dtergivna i c:a !/a av originalens storlek.

Hederstecken , utdelade för militiira /örtjiinster under Gustau /1/:s, <Justau I\
tid. Liurustlwmmaren och Nordiska museet.

ldolfs och /for/ X/1/:s

Sumticlc1 svenskt bildmaterial, belysande arbeten ombord för sege/manöver och strid, är för äldre epoker uv vår
flotta.~ historia inte känt i ndgon nämnvärd omfattning (ifr dock gravyrfaksimilet vid .~id. 3(j). Den bild, som
ovan återge$ från elen akvarellerade vinjetten på en av lantmätaren Adolf Castmun år 1700 utförd karta, ger tyvärr
inte en alltigenom saklig framställning av livet ombord (det flitiga äntrandet i riggen är exempelvis litet omotiverat här och var). En del av besättningsmännen i sina karakteristiska, rundkulliga bdtsmanshuttar är .mm syn,•s i
färd med att beslå storseglet och blindan. - Kungliga Lantmäteristyrelsen, Stockholm.

ARBETEN OMBORD FÖR SEGELMANÖVER OCH STRID.
Den utveckling av de sjögående fartygens rigg, som tog fart efter oceanvägarnas öppnande
under de stora upptäckternas tidevarv, hade grundväsentligt omgestaltat sjöfolkets arbete
ombord. Detta gäller i lika grad örlogsmän som handelsfartyg. Så länge man icke förde mer
än ett segel på varje mast, verkställdes praktiskt taget alla segelmanövrer på däck. Ville man
minska ett segel, så lösgjorde man först den till dess underkant litsade bonetten, därpå gigades
eller sviktades seglet, d. v. s. en del av dess yta snörptes ihop medelst härför avsedda tåg, och
i sista hand firades rån i däck. Till väders gick man väl endast, när det vid inlöpandet i en
hamn gällde att beslå eller vid ankarlättning att göra loss seglet, respektive seglen. Det sistnämnda arbetet var naturligtvis synnerligen enkelt, och det förstnämnda utfördes i smult vatten
och vanligen i lä. Att man över huvud vid sådana tillfällen sände folk till väders berodde väl
på att man önskade undvika arbetet med hissandet av den tunga rån. De vanliga brassningsoch skotningsarbetena utfördes då som senare på däck.
Med tillkomsten av nya råsegel ovanom de ursprungliga förändrades allt. De äldsta märsseglen, som förekommo ~edan på 1400-talet, voro visserligen så små, att de skolades till märsen
och även beslogos därifrån, men under 1500-talet växte märsseglen betydligt i storlek, så att
de måste skolas till underrårnas nockar. Och innan århundradet var till ända, svällde bramseglens dukar än högre till väders. Tre råsegel på en fulltacklad mast blev sedan regel ända
långt fram i senare hälften av 1700-talet, då b::>venbramsegel (överbramsegel) begynte komma
till användning, först på för snabbsegling avsedda örlogsfartyg, såsom fregatter, men efter hand
på alla större sjögående seglare.
De övre rårna kunde icke firas i däck, och underrårna voro så tunga, att man inte gärna
rörde dem ur stället ; man begynte också efter hand fastgöra dem så, att de icke utan särskilda
anstalter kunde firas. Seglen bärgades medelst gigtåg, som löpte från seglets nedre hörn till
råns mittparti och därifrån ned till däcket, och gårdingar, som löpte från seglets ytter- och
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underkanter upp till rån och därifrån vidare i däck. När seglet var gigat och gårdat, hängde
det viket och hopdraget i bukter under rån och erbjöd alltså föga vindfång, men var vädret
hårt, slets den våldsamt slående duken lätt sönder. Även oberoende därav lämnades ett segel
. icke gigat och gärdat; det måste göras fast, d. v. s. beslås. Detta utfördes medelst armkraft :
duken rullades ihop, svängdes, sedan rålejdaren införts, upp på rån och surrades fast där.
Sedan revsejsingar hade kommit i bruk togs rev in på så sätt att den del av segelytan, som
skulle tas in vecklades ihop och hölls dämpad intill rån genom sin vederbörliga revlina, som
med revsejsingarna fästes till denna.
När det gällde att utföra sådana arbeten, äntrade manskapet upp längs vanten, som voro
sammanbundna medelst vevlingar och sålunda hade karaktären av repstegar, och gav sig ut på
rån. Fotstöd hade man i de s. k. pärtlinorna, som hängde i med hänsyn till vanlig kroppslängd
lämplig bukt under rårna. I hårt väder var arbetet inte endast tungt utan också farligt, och
att utföra det i mörker och storm, när skeppet krängde och stampade och den våldsamt skakande riggen i väldiga bågar svängde ut över den rullande sjön, var en uppgift, som äldre tiders
sjöfolk hade funnit olöslig. Att ta in sista revet i märsseglen var det svåraste ordinarie arbete,
som förekom, ty märsseglen sattes först och bärgades vanligen sist; bottenrevat märssegel betydde alltså full storm.
Men också i andra avseenden hade riggens utveckling ökat och komplicerat arbetet ombord.
Den väldiga mängden av segel, spiror och tågvirke krävde oavlåtlig eftersyn och vård. Rundhulten, d. v. s. master, stänger, rår och diverse spiror, måste fernissas; det stående godset, d. v. s.
det icke rörliga tågvirket (vant, barduner och stag, som stöttade masterna, fasta toppläntor, som
uppburo rårna, o. s. v.) måste lappsalvas, d. v. s. ingnidas med en blandning, vari tjära utgör huvudbeståndsdelen; det löpande godset, d. v. s. allt det genom block löpande tågvirke, som användes vid seglens sättning, bärgning och inställning efter vindriktningen, måste ständigt efterses och vid begynnande förslitning förnyas; skadade eller förslitna segel måste repareras eller
ersättas med nya. Härtill kommo den oundgängliga regelbundna länspumpningen - utan tvivel
ett urgammalt drag i sjömanslivet - samt målnings-, skrapnings- och andra putsningsarbeten.
Vant, barduner och stag måste ansättas, d. v. s. styvhalas, emedan tågvirke alltid har benägenhet att töjas och slakna; detta arbete utfördes icke blott på däck utan även uppe i märsarna,
som tjänade till fäste för märsstängernas (svåra stängernas), och i salningarna, som tjänade
till fäste för bramstängernas vant. Haverier kunde tillfälligtvis öka arbetet och ibland framtvinga forcerad verksamhet för hela besättningen. För hantverkarna fanns det alltid någonting att göra: reparation av rigg, båtar och vattenfat, tätning av skrovet m. -m. sysselsatte timmermän, kalfatrare och smeder.
Under 1600-talet hade den under det närmast föregående seklet utvecklade riggen förblivit
huvudsak oförändrad, men 1700-talet såg en ny kraftig utveckling, som ökade skeppens seg-

PLANSCH A l\fOTSTÄENDE SIDA. Livet ombord pd armens flottas fartyg präglades i mdngl och mycket av de
särskilda förhdllanden, under vilka dessa fartyg opererade. Del var i stor utsträckning ett liv i land - d galärer,
kanonslupar och dtskilliga andra mindre enheter fanns det ringa eller inga möjligheter att exempelvis ordna sovplatser ombord för besättningen, som där/ ör - oftast i tält - fick tillbringa sina nätter, ävensom inlaga sina
mdltider etc., i land; en hög slridsberedskap utmärkte som regel skärgdrdsflottans lättrörliga förband. Förhdllandevis mycket stora besättningar behövde bl. a. galärerna för rodden; här ses galären Kalmar den 4 november
1788 under ankarlättning pd Twäremrinde (Tvärminne) redd för all seglas in till Äbo. Pd backens överbyggnad
sldr befälhavaren med roparen för munnen och kommenderar sitt folk; blott ndgrn fd roddare Jia ännu tagit
plats vid drorna, och ndgra besättningsmän anlända just i jollen vid /Jabordstrappan i galrirens akter. Oljemdlning (ndgot beskuren) av J. T. Sclwultz . Rosersberg.

440

En detaljbild från modellen av 40-kanonfregallen Bellona, visande stormasten kring märse11, under vilken storrån hänger, fästad med sin rack; ovan esse/huvudet vi/ur stormärsrdn. Frdn däck till märs löpa um/ervrmte11,
frdn vilkas övre del pullingsvanten leda upp till märskanten; från märsen till salningen föra slängvanlen. Å
kry.~smasten synas bl. a. kryssmärsrd, stängvant, salning och kryssbramrcl. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

lings- och manövreringsförmåga och samtidigt även antalet olika arbeten ombord. Ledseglen,
uppburna av rörliga ledsegelsspiror, som kunde skjutas ut längsmed rårna, så att de förlängde
dessa, breddade ansenligt den redan dem förutan imponerande segelmassan; trekantiga dukar
anbragtes på stagen såväl mellan de olika masterna som längst förut, och samtidigt tillkom
klyvarbommen, som förlängde bogsprötet och möjliggjorde förandet av flere stagsegel. Därmed försvann den på bogsprötsnocken anbragta blindmasten (bovenblindstången), och bovenblindrån fästes i stället under klyvarbommen medelst på denna löpande och uthalbar rack.
(Jfr ritningarna sid. 222 och 350 och faksimilbilagorna vid sid. 36 och 344.)
Parallellt med riggens utveckling gick utvecklingen av det utomordentligt rikhaltiga och
invecklade system av knutar ( •knopar och stek>), splitsar och allehanda andra arbeten med
tågvirke till material och märlspik och kniv till redskap, vars fullständiga behärskande var
en verklig sjömans stolthet och inseglet på hans yrkesskicklighet.
Om alla dessa olikartade arbeten gjorde livet på handelsfartyg tungt och strävsamt, så
krävde de icke på örlogsfartyg på långt när samma mått av kroppslig ansträngning av den
enskilde.

I förhållande till storlek och segelarea voro nämligen krigsfartyg i genomsnitt minst

tio gånger starkare bemannade än kofferdimän; bland dessa utgjordes det enda undantaget
från regeln av ostindiefararna, vilka såväl vad utrustning som vad manskapsstyrka beträffar
intogo en mellanställning. Å andra sidan krävdes verklig yrkesskicklighet av kofferdifolket,
medan örlogsfartygens manskap endast till en bråkdel behövde utgöras av befarna sjömän.
56.

Sv. F. H. Il
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Till vänster: Ett uppslag ur , Generalexercitier til sjös, med canonerne, under dtskillige occasioner, efter nödige
tempo. Uprättade år 1787• (1791). - Till höger: En sida ur • Reglemente för exercisen med dror för kongl.
armeens flotta • (1796).

Det stora flertalet användes som ren dragkraft eller för lätt inlärt enkelt rutinarbete. Besättningen var i och för manöver indelad i avdelningar, som envar hade sin bestämda uppgift,
och de voro så manstarka, att halningsarbeten, som på handelsfartyg krävde ansträngning och
tid, kunde verkställas genom att manskapet gick eller löpte över däcket med den ända det gällde
att hala. Även om en stor del av folket icke var skickat att gå till väders under svåra förhållanden för att bärga eller reva segel, fanns det på ett medelmåttigt bemannat örlogsfartyg alltid dugligt sjöfolk nog för att karlarna skulle kunna ligga vida tätare på rån än på handelsfartyg, när det gällde att fånga in en motsträvig och bångstyrig segelduk. Medan •alle man på
däck• var ett vanligt rop ombord på handelsfartyg i krävande situationer, var på ett normalt
bemannat örlogsfartyg i de allra flesta fall den ena vakten fullt tillräcklig. Under vanliga förhållanden var nog inte den rent nautiska sidan av arbetet ombord synnerligen ansträngande för
den enskilde sjömannen.
Men härtill kom den militära. På ett välskött örlogsfartyg användes en stor del av tiden
till exercis av olika slag. Det gällde inte endast att öva folket i segelmanövrer, utan även att
träna det i hanterandet av kanonerna. Det nedersta lagets pjäser stodo i regeln inhalade och
surrade till fartygssidan, medan styckeportarna voro slutna; på högre belägna batteridäck stack
kanonröret ut genom en cirkelformig urtagning i den i tvenne halvluckor uppdelade porten.
När kanonerna skulle nyttjas, halades de in, laddades, halades till bords, riktades och avlossades. Rekylen drev hela lavettaget tillbaka så långt som de s. k. hrokarna -

grova trossar,

fästade medelst ringbultar till fartygssidan - tilläto. Därpå rengjordes (• viskades • ) loppet
medelst en långskaftad borste, laddningen infördes, och pjäsen halades åter till bords. Halningsarbetet utfördes med tillhjälp av smäckra tåg, som löpte genom block, alltså vad man benämner taljor. Kanonexercis ägde naturligtvis oftast rum utan verklig skottlossning.
Ehuru äntringsstriden redan på 1600-talet var ovanlig och under 1700-talet nästan försvann
ur det reguljära sjökriget, förekom givetvis också handvapenexercis, likaså båtexercis.
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Handhavandet av eld och lyse ombord fordrade mdnga försiktighetsmdtt och var strängt reglerat. Här visas tvd
lanternor, den ena (Sjöhistoriska museet, Stockholm) med hinnor av horn, den andra (Orlogsvarvets museum,
Karlskrona) med gallerskyddat glas och bägge avsedda för talgljus. I mitten fregatten Bellonas skeppsklocka, gjuten av Johan Björkman i Göteborg 1790 och prydd med Gustav lll:s namnchiffer (Sjöhistoriska museet, Stockholm).

Roparen, befälhavarens speciella attribut ombord, var en pjäs av ansenlig längd. Detta exemplar, som är av grönmdlad järnpldt, i tvd delar, och utdraget har en längd av 111,s cm., har en gdng tillhört linjeskeppet Dristigheten.
Kanhända med rätta gdr det därför under namnet Johan Pukes stormropare. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Livet ombord reglerades, såsom tidigare nämnts, nästan in i de minsta detaljer icke blott
av den traditionella nautiska rutinen med vaktindelning o. dyl. utan ock av militärisk disciplin. När härtill kom det trånga utrymmet och den därav betingade mycket begränsade rörelsefriheten, måste det ha tett sig såsom ett slags fångliv. Denna karaktär underströks av de hårda
bestraffningsmetoderna, som dock under 1700-talet, humanitetens gryningstid, i någon mån
mildrades. Endast de regelbundet återkommande andaktsstunderna höjde livet ombord över
vardagens strävhet, torftighet och enformighet, men också de buro säkerligen oftast slentrianeqs
prägel. För rekreation efter mödor och umbäranden sörjde det rikligt utdelade brännvinet.
Även under ett intensivt fört sjökrig var striden en sällsynt händelse, som bröt det dagliga livets trots växlingen av väder och vind rutinbundet enformiga förlopp. När signalen gick
till >klart skepp>, vidtog ett brådskande arbete, som krävde rätt mycken förhandsträning.
Alla föremål, som voro i vägen för det stridande manskapet eller kunde anses ägnade att öka
splitterverkan av den fientliga elden, stuvades ned i hålskeppet eller vräktes, i händelse det
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På en av J. T. Schou/1:' oljemålningar - visande del tidigare .~kedet av slaget vid Fredrikshamn den 15 maj li90
- finner man denna turuma med närmare en tredjedel <tv des.~ hcsätlniny detaljerat utmålad, med luckorna för
halleridäck horttuynu. Ombord på en turunw voro J.unon/'rn(l pincerade på mellun- eller batteridäck, medan rodclarna sutto på manöverdäcket. Officerarna hade sill logi i en överbyggnad akterut pd delta, medan de gemena
kojade på butteridäckel. Även ombord på en turuma, slörstu ccrtcn inom skäryårds/lottcm, var trängseln stor.

gällde den yttersta skyndsamhet, helt enkelt över bord. Sålunda avlägsnades t. ex. de mellanväggar eller skott, som avdelade det akter ut belägna kajututrymmet i olika rum. Däcken sandades för att man icke skulle halka i eYentuella blodpölar. Åtgärder för eldsläckning vidtogos.
Nät av tågvirke spändes ut för alt uppfånga ur riggen nedfallande spillror. Kanonerna laddades och halades till bords. Ammunition upphämtades ur krutdurken. Manskapet intog sina på
förhand fastställda drabbningsposter. Förhandsrummet gjordes redo att ta emot sårade.
Under striden togs största delen av folk~t i anspråk av artilleriet. Kanonkommendörerna voro
värvade yrkesmän, medan resten av kanonbetjäningen, som endast hade att hala i taljorna
eller med hjälp av spakar ändra kanonens sidoriktning, kunde utgöras av folk utan specialutbildning - i svenska flottan indelta båtsmän eller ombord kommenderade soldater. Skeppsgossarna sörjde för ammunitionstillförseln. Marinsoldater - där sådana förekommo - eller
flottan tilldelat manskap ur armen b·esafte vid närstrid hytta och märsar för att därifrån underhålla gevärseld mot fienden. Det verkliga sjöfolket användes företrädesvis för segelmanövrer
och för de provisoriska reparationsarbeten, främst hopsplitsning av avskjutet tågvirke, som
oavbrutet förekommo under en sjöstrid. De sårade fördes ned i lasarettet eller »kvästlaven »,
som låg i hålskepp under vattenlinjen.

Gick det hett till, så ställdes manskapets mod och

kallblodighet på hårt prov. Man kan tänka sig, vad styrka, träning och disciplin betydde.
Stridslyckan gynnade gärna den besättning, som träffade bäst, som raskast och mest oförtrutet halade kanonerna till bords, som snabbast rusade över däcket med brassar och fall, som
flinkast gigade eller skolade ett segel, som med minsta tidsförlust splitsade sönderskjutet tågvirke, klarade av nedskjutna spiror och riggade upp nya. Härav följer, att om också ett örlogsfartyg kunde reda sig med en relativt liten procentsats befarna sjömän, så hade det dock
ovärderlig nytta av att äga många. Om varje man ombord kunde utföra vilket som helst av
de förekommande arbetena, så hade man nått idealet.
Det nåddes mycket sällan och knappast någonsin i den svenska flottan. Ty bemanningsfrågan var alltid svårlöst. Ingen makt underhöll under fredstid en så betydande sjöstyrka,
att flottan omedelbart var redo för ett allvarsamt krig.

Men i händelse handelsmarinen ut-

gjorde en tillräckligt givande rekryteringskälla, kunde luckorna jämförelsevis snabbt fyllas med
gott material. Så var fallet i Storbritannien -

dock endast med anlitande av det brutala

pressningssystemet - men icke i Frankrike, som i förhållande till sin betydande sjökrigsmakt
ägde en jämförelsevis liten handelsflotta. Så var också fallet i Danmark-Norge i högre grad
än i det svenska riket. Ty ehuru Sveriges och Finlands kust- och skärgårdsbor i stor utsträckning gingo till sjöss, sökte de sig på grund av de inhemska kofferdiskutornas fåtalighet i be-
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I brist pd svenska bilder, bel!fsancle livet omhord, md här i stället dterges en engelsk bilclskildring nv singel
mellan engelsmän och holländare utcmför Egmond och Kamperduin vid holländska kusten 1797, där under ett
försök till genombrytning av den engelska l>lockaden Hollands makt pd havet definitivt tillintetgjordes. Scenen
är ombord pd engelska nordsjöflottans chefsskepp Adamant, där den tillfdngatagne och kapitulernnde holländske
överbefälhavaren, viceamiral J. W. de \Vinter, till viceamiral Adam Duncan överlämnar sin värja. Bakom honom
släpar en matros på trofeflaggor, och överst till höger gdr ett ställ signa/flaggor till väders. Till höger pd däck
halas och baxas en kanon till bords; nederst t. It. ses en kulkrans och en vnllenbalja (för /aktning av viskaren).

tydande mängd till främmande fartyg; under slutet av 1700-talet seglade kanske hälften av
rikets sjömän under annan flagg än den svenska och var alltså svåråtkomlig, när det gällde
att värva befaret folk. De indelta båtsmännen, om vilka talats i annat samband, voro icke
yrkessjömän - de måste alltid vara till hands och kunde alltså inte ta hyra - och dessutom
var deras medelålder alltför hög. Trots ypperligt sjömansmaterial - bland det bästa i världen
- kunde därför det svenska riket icke på ett fullt tillfredsställande sätt bemanna sin örlogsflotta.
Till andra svårigheter kom den i annat kapitel omnämnda sjuklighet, som så ofta härjade
om skeppsbord. Delvis berodde den på tidens allmänna okunnighet om hygienens krav och om
sättet för farsoters bekämpande, delvis på den osunda och sammanträngda logeringen i örlogsfartyg. Huvudmassan av folket sov i hängmattor på batteridäcken och spisade vid bord, som
voro fästa med gångjärn till skeppssidan mellan kanonerna och fälldes ned till måltiderna.
Under längre perioder av hårt väder, då styckeportarna icke kunde öppnas, blev luften mellan däcken nästan kvävande. Det var levnadsförhållanden, om vilka man verkligen kunde säga,
att >avskildhet var omöjlig, ostördhet en dröm och renlighet ett minne>. Under 1700-talet blev
det efter hand bättre i det sistnämnda hänseendet. Vid mitten av århundradet införde amiral
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Boscawen regelbunden rengöring och permanent ventilering av manskapslogierna i brittiska örlogsfartyg, och andra mariner följde efter hand exemplet.
Vad ovan har sagts om arbetet och livet ombord gäller den av rena segelfartyg sammansatta örlogs- eller stora flottan. Inom skärgårdsflottan voro förhållandena i väsentlig mån andra.
Kanon- och handvapenexercis var naturligtvis nödvändig också där, och de s. k. skärgårdsfregatterna (turuma- och hemmematyperna) hade en rigg, som mycket liknade linjeskepps och
fregatters. Men det övervägande flertalet av skärgårdsflottans enheter utgjordes av kanonslupar och -jollar, och deras loggertsegel voro lika lätta att sätta och bärga som att i övriga avseenden hantera. Dessa fartyg kunde därför reda sig med ett minimum av sjövant folk. Därutöver hade de behov av några artillerister och i övrigt av roddare. Det sagda gäller också
galärerna.
Skärgårdsflottans manöverfält och krigsskådeplats utgjordes av en kombination av vatten
och land. Träffningarna gestaltade sig nästan undantagslöst såsom en kamp om defileer och
oftast som positionsstrider; de enkla manövrer, som förekommo, verkställdes under rodd. Trängseln ombord var svår, och besättningarna på de mindre enheterna kamperade om möjligt nattetid i land. Om sjötågen utsträcktes långt in på hösten, led manskapet svårt av köld och väta.
E. Hbg.

PERSONALENS KLÄDSEL.

Vad som om befälspersonalens klädsel är känt före Gustav 111:s tid är alltför ringa för att ge
en bestämd uppfattning om i vad mån en konsekvent genomförd uniformering förekom. Genom
ett kungligt brev år 1738 bestämdes, att ett regementes uniform skulle, sedan den en gång fast ställts, »utan omväxling • bibehållas samt att munderingssorter, som ej kunde inom riket tillverkas, skulle alldeles avskaffas. Denna föreskrift bör ses mot bakgrunden av den sparsamhetspolitik, som vid denna tid resulterade bl. a. i förordningar mot modegalenskapen och om
anläggandet av en »svensk dräkt» ; något bevis på att full enhetlighet i fråga om militär tjänstedräkt kunnat genomföras utgör den knappast. Angående amiralitetets uniform år 1740 upplyser oss amiral Tersmeden i sina memoarer, att han efter återkomsten från utrikes sjötjänst
sagda år skaffat sig då gällande uniform, mörkblå rock med rött foder och byxor av >charlakan», som kostade 411 daler, eller omkring femtio gånger så mycket som en båtsmansklänning. Samtida porträtt utvisa också blå vapenrock med krage och foder i rött.
Liksom den civila torde den militära dräkten vid denna tid under årtionden hållit sig ganska konstant i fråga om snittet, medan tygsorter och utstyrsel varit mycket växlande och rönt
inflytande, inte allenast av modet utomlands utan jämväl av det maktägande politiska partiets
inställning, den inhemska textilproduktionens förmåga att tillgodose behovet m. m. Huru flottans uniform såg ut under 1750- och 1760-talen framgå r av bilden ä nästa sida, den äldsta av
författaren kända fullständiga avbildningen härav. Den trekantiga hatten, den blå vapenrocken
med sitt gula foder, de utåt vikta skörten, västen och byxorna av skinn i gul färgton erinra
vid hastigt påseende om Karl XII :s drabanter, men synar man dräkten närmare i sömmarna,

PLANSCH A MOTSTÄENDE SIDA. Pd denna sammanstallning av bilder av 1778 drs officers-, volontärs- och bdtsmansuniformer i svenska dräktens tecken - n:r 1, 9 och 4- 5 efter kolorerade gravyrer ur C. G. Roos, •Sa~lingar af svenska armens uniformer• ( 1789), n:r 2 efter litografi ur A. Schiitzercrantz, »Svenska krigsmaktens
{ordna och närvarande munderingar• (1849- 59) - lägger man bl. a. märke till armbindeln för officerare samt
bld scharivader för örlogsflottan och vila för armens flotta; bdtsmannen hdller en änterbila i handen.
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•

1778 ARS OFFICERS-, VOLONTÄRSOCH BATSMANSUNIFORMER:
1
Officerare vid armens
flotta.
2

Bdtsman.
3

Officerare vid armens
flotta.
4

Officerare vid amiralitetet.
5

Amiralitetsvolontär.
5

llfarinuniformer i svenska dräktens tecken. Efter C. G. Roos och A. Schiitzercrantz.

Sjöofficerarnas klädsel frdn mitten av 1i00-talet illustreras här förutom av del 1i72 mdlade porträttet i mitten
(av friherren, viceamiral J. Cederström; o/jemd/ning av ,l. Eklund; privat ägo, Riksten, Södermunland) av tvd utsnitt ur den uv 0. Årre 1768 graverade vinjetten pd titelsidan till F. H. Chapman, Architectura naualis mercatoria • (jfr foldern vid sid. 176).

finner man drag av frihetstiden, som ifråga om
ändamålsenlighet ingalunda tåla en jämförelse med
den karolinskas. Rocken går inte att knäppa över
magen och den lilla på alla sidor hopfällda hatten
är knappast ett manligt attribut. Tyvärr är bilden
odaterad, men hårpiskan och avsaknaden av den
vid 1772 års statsvälvning anlagda vita armbindeln
visa att den måste tillkommit efter 17 53 och före
1772. Det ovan återgivna porträttet av viceamiralen
Jakob Cederström, målat 1772, bestyrker att nämnda
dräkt bars detta år. Mycket talar för att den höll sig
till 1778, då Gustav III i samband med införandet
av den nationella eller svenska dräkten grundligt omskapade amiralitetsuniformen.
Tersmeden, som, trogen sin vana att alltid snappa
upp nytt och att ställa sig in hos monarken, lagt sig
till med den nya uniformen, innan ordern därom
ännu utfärdats, beskriver den sålunda: »vad facon
angår som den nya svenska dräkten, mycket guldgaloner och 'bouillons' {tofsar) på båda sidor om
knapphålen, hatt med hög spetsig kulle och omkring
tre tums skygge, rundskuren med plymer, pjäxor i
stället för skor». Hemma i Karlskrona -

för säker-

hets skull förlade han debuten till amiralitetskyrkan
-

väckte Tersmeden stor sensation med sin nya uni-

form. Den korta jackan, okänd bland bättre folk,

·-

Sjöoflicersuniform frdn omkriny dr 1760. Rocken är mörkbld med gult foder, krage och ärmuppslag ljusbld; västen - som är mycket ldng
- och byxorna äro cw gult skinn. Till daglig
clräkt torde ha burits byxor au samma tyg som i
rocken. - Osignerad akvarell av okänd konstnär .
Priunt ägo (överste Th. Jnkohsson, Stockholm).
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befanns besynnerlig, men allra mest pjäxorna, emedan m:rn aldrig sett sådamt skodon. Mot de
dyrbara galonerna reagerade man också.
Beskrivningen stämmer bra med bilderna å nästa sida samt å färgplanschen vid sid. 446,
av vilka bilden till vänster å nästa sida visar den för högre sjöofficerare fastställda vapenrocken eller jackan med allt sitt guld och de karakteristiska axelklaffarna, den vita tröjan
eller västen m. m. Såsom framgår av bildmaterialet i övrigt var utstyrseln enklare ju längre
ner man kom på rangskalan. Uniformsfärgen var mörkblå. Alla bura kortbyxor, som nertill
fortsatte i ett slags långstrumpor eller damasker, kallade sclwrivader, båda mörkblå. Officerare
fingo dock
stället bära långa spetsbyxor. Vid armens flotta voro scharivaderna vita. För
alla grader voro pjäxor eller, som de kallades, »kjängor>, föreskrivna, men i vardagslag tillläts skor eller korta stövlar.

Långbyxor få antagas ha av ålder haft hemortsrätt bland sjö-

folket såsom arbetsdräkt (av segelduk) att användas vid beckning, lappsalvning av riggen
m. m. - man kallade ju sjömän för , beckbyxor, . En annan nyhet av intresse är officerarnas gradbeteckningar, som i princip kunna sägas ännu gälla . Nämna vi sedan, att till den
nya uniformen hörde en rundskuren mjuk blå filthatt med gult band om kullen, uppvikt
brätte och plym m. m. på vänstra sidan och vidare blågult skärp samt om vänstra armen
den vita bindeln som minne av statsvälvningen 1772, är allt väsentligt sagt om amiralitetsuniformen i svenska dräktens tecken. Den nu beskrivna uniformen var att betrakta såsom
paraddräkt; i daglig tjänstgöring bars jacka med mindre galonutstyrsel. I samband med klädselbestämmelserna meddelades föreskrifter om vad militären skulle iakttaga för att tillfredsställa
höga vederbörandes fordringar på en korrekt hårklädsel, med dess tillbehör av ståltråd, blyskiva, löslockar och andra underliga ting. - Till den nationella dräkten hörde en sorts slängkappa (jfr bilden nederst sid. 453); huruvida den ingick i den militii.ra dräkten är osäkert. Såsom ytterplagg synes man eljest ha burit syrtut, troligen av »fris , och skuren som •peajacket , .
Den militära nationella dräkten förändrades ganska snart. ,Paraddjävulen •, som Grimberg
uttrycker sig, lämnade inte militären länge i fred. Han grasserade ej blott i huvudet utan ock
i vad som betäckte det och andra lemmar.

Den mjuka hatten antog efter en tid formen av
en engelsk kväkarhatt för att sedan avancera till >tophah. Byxorna syddes så trånga, att risken
för en spricka på ett mindre passande ställe alltid borde ha varit överhängande. l{råset i halsen
ersattes med ett slags balsjärn av tagelduk eller annan hård väv. Som ett offer på sparsamhetens altare avskaffades galoner och epåletter, men de senare kommo snart igen.
Armens flotta fick sålunda år 1793 ny uniform, i huvudsak av armens modell: mörkblå klädesjacka med , reverer, av samma tyg, uppfästade skört, 9 tum långa, korta byxor samt höga
stövlar istället för scharivader och halvstövlar. Underofficerare och volontärer anlade svarta
stöfletter, ett slags damasker, som, om man får tro general Björlin, voro så åtsittande att de
måste • juktas • på benen i fuktat tillstånd. Ifråga om epåletter fingo fänrikar och flaggunderofficerare nöja sig med en dylik, placerad på högra axeln - ett bruk som höll sig kvar mycket
länge. Övrigt underbefäl fick en nå got enklare gradbeteckning, också på högra axeln.
Gustav IV Adolf synes inte ha delat vare sig sin faders eller farbroders modeideer. År 1802

PLANSCH Ä MOTSTÄENDE SIDA. Den vänstra hälften cw denna plunsch (som sammanställts av tvci osignerade
originalakvareller, bägge försedda med pdskriften • Approbera.v Gustaf Adolph • ) utgör enligt pdteckning pd originalet , Underddnigt project till uniform för Kongl. Amiralitetet> . De bägge figurerna till höger representera ett
•Vnderddnigt project till uniform för amiralerne wid Kongl. Orlogsflottan. Carl •. I dessa uniformer, fastställda
1802, är praktiskt taget ingenting - utom den vita armbindeln - kvar av den nationella dräkten frdn 1ii8 drs
uniformsreglementen . Armbindeln avskaffades slutligen genom en genera/order av den nyvalde Karl Xl/1 .
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Underdånigt Project till Uniform för Kongl. Amiralitetet.
1. Project till Stöflor för tjenstgörande Stabsofficerare.

2. Project till Stöflor för Ami•
ralitetsolficerare i allmänhet.

Underdånigt Project till Uniform för Amiralerne vid Kongl. Orlogsflottan.
Carl.

Till vänster uniformsjacka och vit väst i svenska dräktens tecken för överste vid örlogsfloltan (det mörl,:a <ir
mörkbldlt, det ljusa gult, tofsar och knappar gula). Till höger uniformsjacka och väst (tröja) för underofficer
vid flottan. Bägge dessa bilder äro typritningar i akvarell, pd nddigste befallning uppgjorda 1778 av J. Norden<mkar och översända till göteborgseskadern, bland vars ankomna brev i Riksarkivet de förvaras . - I mitten
en samtida gravyr (av D. Chodowiecki), visande Gustav lll talande till armens flottas officerare (efter andra slaget vid Svensksund). Konstnären har i stort sett väl dtergivit officersuniformens utseende inom armens flotta
vid nämnda tid, dock har armbindeln /dit sin plats pd högra armen i stället för rätteligen elen vänstra, liksom
Jwttplymen pd figuren i förgrunden till vänster sitter pd fel sida.

anbefallde han anläggandet av ny uniform för flottan (se bilderna å pi. vid föreg. sida), där intet
annat erinrade om den svenska dräkten än klädespasspoalerna i livplaggets kanter samt armbindeln, som ju dock strängt taget inte hörde dit. Den korta jackan ersattes nu av en mörkblå, frackliknande ldngrock med uppvikta skört, enradig och med vitt foder för flaggmän och
tvåradig för övriga grader; blå fäll(snibb)krage och ännuppslag utan krås och manschetter;
blå byxor utan broderade tungor; höga stövlar. Galonerna försvunno i huvudsak såsom gradbeteckningar och ersattes med knappar och galonerade blinda knapphål. Flaggmän hade guldbroderi i sick-sack-mönster på krage och uppslag. Huvudbonaden blev för flaggmän trekantig,
med vit plymfrans försedd hatt av den typ, som just nu var på modet. Ar 1807 avpolletterades
denna grannlåt, åtminstone från dagligt bruk. Övriga officerare behöllo sin runda •tophat • med
förgylld cordon och gul sultan samt än så länge (till 1807) med uppveck på vänstra sidan. Syrtuten, som nu uttryckligen omnämnes såsom utomhusplagg, hade även den uppvikta skört, när
väderleken så tillät. Den var försedd med vertikala fickor, under den vänstra var utskuret ett
hål för sabelkopplet. Minutiösa föreskrifter meddelades om när långrocken obönhörligen skulle
vara knäppt och när den fick vara öppen.
För storamiral och generalamiral gällde särskilda unifonnsbestämmelser, se pl. vid nästa sida.
Underofficerare av lägre grad än flaggunderofficers buro i likhet med volontärerna jackor
istället för rockar samt korta stövlar; manskapet korta •stibletter>. Styrmän och skeppare tillläts att inom örlogsvarven och om skeppsbord samt utom tjänsten gå klädda efter råd och
lägenhet, dock med uttryckligt förbud att visa sig i blandad klädsel, t. ex. uniformsjacka eller
syrtut med •slät • hatt eller uniformshatt till civil jacka etc.
m.

~v. F. H. Il
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Befälet bar svart halsduk med vit Iinnekant, manskapet röd. Sidogeväret var för officerare
och underofficerare sabel, som bars i förgyllt respektive vitt livgehäng. I daglig tjänstgöring
skulle officer dock bära dylikt av svart läder med plåt. För övrigt kan som en kuriositet
omnämnas att amiraler som voro regements- eller bataljonschefer vid de värvade förbanden
-

denna underliga kombination förekom nämligen (se nedan) -

stationsbefälhavare eller över-

kommendanter, skulle nyttja klacksporrar, vilka dock, som väl var, skulle avläggas ombord.
Beträffande hårklädseln sägs ingenting, men eftersom det först i december 1808, mitt under
kriget i Finland, blev tillåtet att »bruka puder eller icke», kan man förmoda att denna detalj
dessförinnan var noga reglerad. Som en sammanfattning av uniformsutvecklingen under gustavianska tiden skulle man, med begagnande av en känd sjöhistorikers ord, kunna säga att
uniformsväsendet ägnades en sådan uppmärksamhet att de människor, som voro inklämda i
all grannlåten, nästan bortglömdes.
För det värvade manskapet innebar införandet under 1700-talet av fasta förband en förbättring i fråga om beklädnaden . Löningsklädet hade nu ersatts av färdiga uniformspersedlar,
länge sydda blott i två storlekar, varför det nog var si och så med elegansen för de , ovanliga ,
karlarna. Materialet torde som regel ha varit grovt blått kläde, s. k. pjuk, sedermera kallat
kommis. Dock förekom också till släpmundering grå vadmal, ofta nog från Västergötland. Om
vadmalens kvalitet är ingenting närmare känt; den skulle emellertid vara tät eller hårt stampad.
Anskaffningen och underhållet av beklädnaden överläts vanligen till förhandscheferna på
s. k. passevolans (entreprenad), en av officerarna mycket eftertraktad förmån .
Om uniformerna under första hälften av 1700-talet är ingenting med visshet känt. En ung
herreman, som 1730 tog anställning såsom menig vid volontärregementet i Stockholm - , den
tidens första steg för hederliga mäns barn till amiralitetet» - ger oss en glimt. Han lät sy en
uniform genom regementschefens skräddare, som emellertid inte sydde en ,gemens , mundering
utan en klänning , nästan lika med amiralens (regementschefens) egen och av ganska fint
kläde •. Uppgiften tyder på att en viss överensstämmelse i typ och färg fanns mellan befälets
och menige mans uniformer. Detta framgår ju också av bilden överst till vänster å sid. 453,
vilken utgått av samma hand som bilden av amiralitetsuniformen från omkring 1760. Huru
volontärerna skulle vara klädda enligt 1778 års reform framgår av bilderna å sid. 453 och å
pi. vid sid. 446. Övergången till den svenska dräkten skedde emellertid egentligen först efter
hand som de befintliga munderingarna försletos. Man började med att modernisera de gamla
långrockarna och tröjorna (västarna) genom att helt sonika kapa av dem nertill. De gamla
bredskyggiga hattarna fingo sina brätten beskurna o. s. v.
Skeppsgossarnas klädsel synes i fråga om snitt, färg m. m. överensstämt med det värvade
manskapets men med en viss för dem speciell utstyrsel. Enligt kungl. brev 1799 bestods sålunda: blå jacka med gul ståndkrage, skärp av gul flaggduk, hatt med ljusblått band kring
kullen, halsduk av röd etamin, se bild 3 å pi. vid sid. 456, och dylik av svart crepon, blå klädesbyxor, tröja och långbyxor av bramsegelduk, bussaron och långbyxor av helsingebuldan (till
arbetskläder), skjortor, ullstrumpor och skor; en för sin tid ingalunda föraktlig utrustning, i
vilken varma ytterkläder dock saknades. Sedermera indrogs skärpet och den svarta halsduken.
Eftersom båtsmanshållet grundade sig på vid olika tidpunkter träffade avtal mellan kronan

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA . I detta av Karl XIII omkring 1810 fastställda • project till uniform för
genera/amiraler> ingick som synes clet för en sjöman onekligen ndgot fr<immancle attributet klacksporrar. llfot.~vrmmcle crkvare/1 merl uniform för överamiraler (också mecl klacksporrar) iigs crv Uppsala universitetsbibliotek.
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Uniform för genera/amiraler omkring 1810. Akvarell.
Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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Guslau 111:s uniformsjacka (i mitten), buren i slaget uid Suensksund den 9 juli 1790, är "" för llrmens flottas
officerare fastställd modell och förfärdigad au uuprungligen bld lrikd ( •strumptyg> enligt konungens bouppteckning). Ordnarna äro Serafimerordens kraschan och riddartecknet au Suärdsordens stora kors, som instiftades uu
konungen 1788 och anlades efter segern uid Vaksala. Liurustkammaren. - Den till denna uniform hörande uärjun
(till uänsler ), buren au konungen i slaget uid Suensksund, är ocksd beuarad - en au udr flollus dyrbaraste reli·
ker. Den skänktes uid boskiftel efter Gustau lll tillsammans med den dräkt, konungen bar 1788 under sin resa
i Dalurna, till landshöudingen i Kopparbergs län, J. 111. af Nordin. Den äges nu au Dala Fornsal, Falun. - Bilden
till höger: Armens flottas uniform med ordnar, serafimerband och det s. k. suensksundsskärpet bär Guslau /Il, stödd
mot ett roder au kanonslupsmodell, ocksd pd Sergels berömdu staty öuer konungen pd Skeppsbron i Stockholm.

Dessa bägge accessoarer till officersaniformen inom armens flotta ledde bägge sill ursprung frdn suensksundsslaget. Hat/bandet m /1790, med Gustau ll/:s krönta namnchiffer framtill, bars au armens flottas officerare till dminnelse au slaget. Samma uar förhdllllndet med det s. k. suensksundsskärpet (till höger), som bestod au bldtt och
gult siden samt fransar au guldbuljoner. Redan 1793 undertrycktes skärpet au dduarande förmyndarregeringen
och bleu inte pd nytt medgiuet, förrän den unge Gustau IV Adolf uid en audiens, där Cronstedl uppträdde i del
gamla skärpet, fick uppmärksamheten riktad pd detsamma och inskred mol öuergreppet all förbjudr, dess bä•
runde. Sedan br1rs del till 1824 uid flottornas sammanslagning, uaruid dock de "" armens flottas förulu11rcmdc officemre, som buro suen.,ksundsmedaljen, medgduos rättighet 1111 ciuen flllfjämt biira sk<irpet. - Liurustl.-amnwren.

och rotehållarna och utrustningen mest var hemslöjd, kunde full enhetlighet för hela riket svårligen åvägabringas. Vissa landsändar sluppo lindrigare undan än andra och, även om kontrakten i några fall voro lika, var det inte säkert att tillämpningen i längden blev enahanda. Allt
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Dessa bistra drag tillhöra - enligt en okänd, samtida konstnär - högbdtsmannen Johan Dunder, som träbenet
till trots gjorde tjänst ombord å linjeskeppet Dristigheten 1790 och i hög grad skall ha åtnjutit chefens, Johan
Pukes, förtroende . I högra handen bär han en nog så fruktad tingest, repdaggen - och, av anletsdragen att
döma, en försvarlig tobaksbuss i munnen. Tuschteckning. Sjöhistoriska museet, Stockholm. - Gruppen d bilden till höger är ett utsnitt ur nidbilden mot amiral Lilliehorn (i sin l1elhet återgiven nedan d sid. 499), men
dessa båtsmän i sina korta jackor, smala byxor och runda hattar ära säkerligen vederhäftigt dtergivna.

ifrån båtsmanshållets tillkomst kan spåras en tydlig tendens från kronans sida alt öka ut munderingen, som ju ingalunda motsvarade anspråken på en krigsmans utrustning. Bönderna stretade förstås emot, ofta förgäves men ibland inte utan framgång. .Ja, exempel finnas på att
kronan l. o. m. fönnåtts falla tillbaka
på kontraktsbestiimmelser, som kanske
under en mannaålder tilliimpats annor-

l Ja
f

I

I

• ,1

I

,I

lunda än efter bokstaven. Detta skedde
år 1783, då Kungl. Maj:t resolverade
att för Blekinge och Södra Möre 1685
års kontrakt skulle med vissa modifikationer återupplivas. Detta innebar
naturligtvis inte att båtsmansdräkten i
denna landsända efter 1783 var alldeles

I

lik den, som bars av båtsmannens företrädare från farfars tid. Om plaggens
snitt m. m. är ingenting känt. Rocken

\'inter- och sommaruniform för •allmänna nrbetskarlarne i Karlskrona>, enligt ett au Johan af Puke 1804 framlagt • underdånigste
project •; färgerna ära grått och mörkblått (sommarbyxorna ära
vita), med ljusblå, rutformiga isättningar pd kragar och ärmar;
ett vitt kors pc! ärmarna utgör korpralernas distinktionstecken.
Akvarellerad tuschritning. Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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får anses ha motsvarat vad som understundom kallas »bullfång », d. v. s. ett
rymligt plagg som »fångari, eller omsluter bålen. Vadmalsbyxorna voro säkerligen vida och korta, lärftsbyxorna
troligen långa, och långstrumporna stic-

Till vänster uniform för volontärer (värvat manskap) vid flottan på 1i60-talet. Akvarell av okänd konstnär.
Privat äga (över.fte Th. Jakobsson, Stockholm ). - Till höger tröja (väst ) och jucka ur volontärsuniformen enligt
1778 drs bestämmel.fer (färgerna ära i tröjan: det ljusa vill, del mörka mörkblått, i jackan: det lju.m mörkblått,
det mörka gult, knappar gula, pd ärmen en vit rand). Observera den under västen markerade broderade tungan pd
byxorna. Typritning, utförd av Johan Nordenankar 1778, ur samma källa sam unifarmsritningarna ovan d sid. ,l.4!).

l'd en • Wue af Stockholm frdn Skephalms bron • , utförd av Elias Martin pd 1i90-lalet, ge slalfayefigurernc, ett briljant dskddningsmalerial till studiet av uniformer och dräktskick under 1700-talet.~ sista årtionde. Den lille trumslagaren längst till vänster är helt bldklädd; Jwns följeslagare, väl en volontär, bär bld rock och bruna by.wr
och bägges hattplymer ära gula. Herrn de möta, är antagligen civil (han bär en slängkappa uv samma sort sam
Gustav fil pd ·Sergels staty). Bakom gruppen med den hälsande officeren (i bld rock och gula byxor) och de eleyantu damerna ses matroser med bld rock aclt rödbruna byxor och skjorta. Summa unifarmsfärger gd igen i den
flirtuncle gruppen i bildens övre högra hörn. - Utsnitt ur akvareU <W Elins Martin. Upp.min universitetsbibliatek.

kade eller vävda samt ofärgade. Väst eller livs tycke, underliv och halsduk nämnas ej men ingingo måhända i båtsmannens egen garderob. Några decennier senare omtalas för vissa landskap såväl >tröja > av vadmal som en >kort pajrock med kappa > (cape eller kapuchong?) och
av skodon skor med läderbottnar, >tyska skor med engelska sulor > och stövlar. Omkring 1750
kallas tröjan på sina håll för »skantslöpare>, varmed man i Holland menade en kort och vid
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sjömansrock av , fris » (tjockt, luddigt tyg).

Den fick vara av vadmal eller kläde med valfri

färg, blott den var sydd efter »modellet». Med övriga plagg synes det ej ha varit så noga. Vid
denna tid synes hatten - vanligen kallad skotthatt - varit på väg att tränga ut mössan. Den
senare kunde vara antingen en blå mössa av obekant typ eller i värsta fall •en god vallmarskarpus •. I Norrland skulle karpusen vara av blått kläde med rött uppslag runt omkring och
röd pannklaff, ett effektfullt inslag alltså, särskilt om halsduken också var röd. Jfr Hoglandstavlan å planschen vid denna sida.
Vid införandet av nationella dräkten bestämdes, att båtsmansuniformen skulle anpassas till
denna. Jackan skulle vara blå med gult foder och klädessnodder i alla sömmar; västen blå
o. s. v. Snittet skulle vara detsamma som för befälet. I vad mån en modernisering på grund
av rotehållarnas sega fasthållande vid sina kontrakt verkligen lyckades är en annan fråga.
Planschen vid sid. 446 visar hur båtsmansdräkten såg ut 1779, men bildens pålitlighet garanteras inte. Förutom att jackan eller tröjan är kort och att hatten förefaller någorlunda tidstrogen finns i klädseln knappast några drag av den svenska dräkten ; den, liksom bilden av
korpral Dunder, sid. 4~2 ger ett starkt intryck av, vad den nog var: en allmogedräkt utan något
militärt över sig, kanske inte ens blanka knappar.
Städernas båtsmän synas i regel ha varit bättre klädda än landsbygdens. Materialet var
blått kläde ; undantagsvis medgavs vadmal eller buldan. Allra finast torde Stockholms stads
båtsmän ha varit, men så användes dessa också mest för hovets räkning.
Till båtsmannens utrustning hörde en hängmatta och en vepa eller rya som täcke, vilka
under hemkallstiden lågo i säkert förvar i rotebondens kista. Efter hand tillkom en sjösäck för
båtsmannens tillhörigheter.
Vid slutet av den period, som här avhandlas, organiserades en militär kår av >allmänna
arbetskarlar» , vilka hade uniform, se bilden å sid. 452, fastställd 1804. Vid denna tid hade de
upprepade försöken att överflytta omsorgen om båtsmännens beklädnad från rotehållarna till
kronan, för att därigenom åstadkomma en verklig uniformering, ännu icke medfört positivt
resultat. Bönderna drogo sig för passevolansavgiften.

KOST HÅLL OCH KVARTER.
Att sjöfolkets kosthåll i forna tider inte alltid ägnades den omvårdnad, som dess vikt för
försvarets effektivitet borde påkallat, har förut omvittnats. Bortsett från att penning- eller
livsmedelsbrist understundom hade ödesdigra följder ifråga om utspisningen, var standarden
jämförd med nutidens låg. Kosten var tröstlöst enformig, tung och vitaminfattig. Den har
också fått skulden till många sjukdomar och elände, som lamslog de operativa ansträngningarna. Det är emellertid vanskligt att sätta sig till doms över vad som hände för 200 år sedan.
Bland dem som då levde och hade förutsättningar att begripa saken voro meningarna delade,
om det var i dålig föda eller i andra brister man hade att finna orsaken till farsoterna, t. ex.
PLANSCH Ä MOTSTÄENDE SIDA. Kralfts berömda, starkt panegyriska mdlning över hertig Karl i slaget vid
Hogland 1788 är mdlad tjugo år efteråt och vcirken själva scenen - som utspelas ombord på amira/sskeppet
Gustav Il/, där hertigen-storamiralen just får rapport om att ryska skeppet Vladislalf strukit flagg - eller alla
detaljerna i frågr1 om uniformer, vapen etc. äro verklighetstroget rekonstruernde, om också åtminstone några av
de uppträdande äro porträttmässigt återgivna och en stor del av rekvisitan är autentisk. Den vackra historiemålningen, där man närmast hertigen känner igen hans flaggkapten, 0. H. Nordenskjöld (med en röd kikare i
handen), amiralen, greve A. J. Wrangel (över hertigens axel) och hertigens adjutant, kapten K. Bunge samt bakom
ryggen på denne fartygschefen, majoren Erik Klint (? ), ger i varje fall en lika levande som sällsynt bild av ett
stridsögonblick ombord.
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Pd Kralfls hoglandslavla (planschen vid föregdende sida) har storamiralen i stridens hetta kastat sin jacka ifrdn
sig pd en trumma i tavlans förgrund. Denna jacka - liksom den samtidigt burna plymagerade hallen - är bevarad d Livrustkammaren (bilden till vänster). - Pietetsfullt bevarad ( ocksd d Livrustkammaren) är även Karl
X/11:s storamirals/rack (bilden till höger) med väst och tofsprytt skärp, allt uv modell 1810 - enligt uppgift del
sista plugg uv delta slug, som konungen bar före sin död den 5 februari 1818.

dåligt dricksvatten, bristande hygien, undermålig beklädnad, båtsmännens ovana vid livet ombord, trångboddhet m . m. Att äta gröt och ärter nästan varje dag med torkat kött, salt strömming eller torkad fisk till sovel såsom på 1600-talet samt varje dag »knallar, av rågmjöl, så
hårda att de måste först ligga i blöt, förefaller oss, trots kristidens lärdomar, såsom en hård
lott. Dock måste bå tsmännen, särskilt de som kommo från fattiga backstugor i Småland och
Blekinge, sett annorlunda på saken. De voro sedan barndomen inte vana vid någon omväxling
och torde praktiskt taget varit vegetarianer, varför sjökosten med sitt, exempelvis under 1700talet, mycket kraftiga inslag av animalisk föda av många samtida också betraktades såsom
olämplig, särskilt som den animaliska födan bestod av hårt saltade eller torkade varor.
Å andra sidan är givet att båtsmannen, när han gick på roten, hade större möjligheter än

ombord att friska upp dieten. Våra kustvatten, insjöar och vattendrag vimlade av fisk, skogarna voro rika på bär, varjämte båtsmannens kor och höns samt k åltäppa gav honom hälsosamma tillskott i födan. Färsk proviant förekom väl också ombord, särskilt på skärgå rdsflottan, vars besättningar vanligen fingo på grund av bristande utrymme ombord äta och sova i
land; på skeppen däremot rätt sällan. Härtill kom, att möjligheterna att till fullo utnyttja
färskprovianten, exempelvis vid slakt, voro små med dåtidens förvaringsmöjligheter och tekniska resurser. Om de senare vet vi visserligen inte mycket, men att de voro primitiva liksom
kokkonsten är uppenbart. För att gå tillbaka till de stora skeppens första tid, kan man av sporadiska uppgifter i skeppsgå rdsräkenskaperna sluta sig till att varje stort skepp hade murad
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•kabyss •, troligen med öppen låg härd, där födan kokades i stora kopparkittlar eller stektes
på spett eller, i fråga om små mängder, i grytor och plåtar av järn eller bränd lera (se bd 1,
sid. 148-150).

Fisk torde stekts på halster, som också förekom i utrustningen.

Kittlarna

synas ha upphängts över elden medelst >kettilringar> och bärlingar av något slag i en stång,
längre fram i en kran. Till S:t Eriks kabyss (1560) åtgick 800 tegel och 8 tunnor kalk, som
med dåtidens stora tegelformat måste blivit en stor pjäs. Om den i likhet med allmogens spisar
var kombinerad med bakugn, är ovisst. På Elefanten, samtida med men något större än S:t
Erik, monterades en •råmöllaugn• (ugn för bakning av rågmjöl) av järn, vägande omkring
450 kg. Detta med en järnugn redan på 1500-talet lärer (enligt professor Sigurd Erixon) vara
utan känd motsvarighet i land och visar på lån utifrån.

Om bakugnar förekommo ombord

under 1600-talet är ovisst men föga troligt. För 1700-talet är materialet något mindre torftigt.
Man hade nu ersatt de hängande kokkittlarna med inmurade pannor och anordnat eldstadsrum under desamma. Kopparpannorna logos vid resans slut ur sina lägen och förvarades under
uppläggningen i land. För övrigt må anmärkas, att pannorna inte förrän mot slutet av 1700talet försågos med avtappningskran, vilket måste ha försvårat arbetet och hygienen.
De murade spisarna hade sina olägenheter. I grov sjö kunde sprickor i murverket lätt
uppstå, även om detta stöttades av järnförband (se bild sid. 457), varjämte den stora, högt belägna tyngden måste ha varit besvärande. Nästa steg i utvecklingen tog därför sikte på att
ersätta den murade kabyssen med en av järn, kompletterad av lätt murverk vid eldytorna, se
bild samma sida. Sådana voro i bruk i Sverige omkring 1750; att döma av bilden något tidigare i Danmark. Även järnkabyssen hade inmurade pannor, till en början av förtent koppar,
sedermera på gnmd av tennets låga smältpunkt ersatt av gjutjärn. Den stod på övra däck
under backen, placerad på en plåt av järn eller bly och surrad till däcket; vid resans slut pallades den upp och plåten togs bort för att hindra röta i däcket.
Huru manskapet intog sina måltider under slutet av 1700-talet, veta vi egentligen ej mer om
än att de åto i >fatlag • om 8 man. Med den rutin och ordning, som är tradition om skeppsbord, har man anledning tro att varje fatlag hade sin bestämda plats vid skaffningen, där man
bänkade sig kring det gemensamma fatet och på allmogens sätt åt direkt ur detta med en
enkel träsked, med tillhjälp av sjömanskniven, när så behövdes.
Befälet, som till stor del också »åt ur skeppspannan», hade det väl mera komfortabelt vid
sitt bord, åtminstone de officerare, som mässade hos fartygschefen.
inte att de bodde lika bekvämt. Låg båtsmannen -

Detta innebar emellertid

i sina mången gång våta kläder -

illa i

sin hängmatta, alltför kort för att han skulle kunna sträcka ut sig, och utan madrass, eller,
som på galärerna rätt och slätt på fotpallarna, kunde det på sistnämnda fartyg hända, att rätt
gamla officerare fingo sova på brödlårarna i skafferiet utanför kajutan.
För att återgå till sjökostens sammansättning kan man av spisordningarna finna, att uppfattningen om vad och huru mycket, som borde ingå i kosten, var vacklande. Intill 1714 var
fisk i en eller annan form rikligt representerad. Därefter (jfr spisordningsfaksimilet vid sid.

PLANSCH Ä MOTSTÅENDE SIDA . Som bilagor till offerter ha samtliga de här avbildade provlapparna till
uniformstyger jämte dtskilliga andra vid mitten av 1740-talet hamnat i flottans arkiv. N:r 1 är ett stycke skjortväv - icke alltför mjukt och .~midigt - av oblekt linnelärft; 2 bestdr av 2-skafts vävnad av ofärgat ullgarn
(modern /Jenämning melerad rutin); 3 ingdr (liksom 4) i en serie prover pd beklädnad av skeppsgossar 1746
och /Je.~tår av ganska gles 2-skafts, lackröd, styck/ärgad yllevävnad, liknande vad man nu kallar boj; möjligen
kan den ha varit etamin till skeppsgossarnas halsdukar (se .~id. 450); 4 motsvarar helt vad man pd modernt sprdk
kallar miirkl>ldtt, st11ckf<irgat klrirlr; 5 rir strumpvävnad av linnelärft; li bes.tår <iven nv linnelärft, men blekt.
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Ett par modeller i danska OrlogsvU!rftets Mode/samling i Köpenhamn fd här illu.vtrera ett par skeppskaby.~styper. Till vänster en mycket dlderdomlig sådan, härrörande frdn omkring 1700, mec/ järnförbinc/ningar. Till
höger en kabyu av järn med infällda kokgrytor och med öppen stekugn och bakugn på sic/nn - en fiirblulfuncl e

'''
- ~ ...

modern typ, troligen konstruerad av D. de Timra/i 17.'J6. - Ovan en svensk skeppskab11ss av järn med två inmurade pannor, öppen stekugn samt bakugn, enligt en å skeppsvarvet Viken vid Göteborg 1781 av C. A. Petersson
signerad • Ritning pd en järncabyssa med bakugn och stekspet • . Typen är ganska ålderdomlig. Sjöhistoriska museet.

104) övergick man till salt kött och fläsk i fråga om sovel. Båtsmännen voro emellertid inte
vana vid och hade ej heller tillräcklig motion för att trivas med den rikligt tillmätta saltade
köttmaten. År 1742 föreskrevs därför, att folket skulle erhålla förfriskning, när skeppet låg i
hamn, och ransonerna minskas, så att 7 man spisade på 5 eller 6 mans kost. Dessutom infördes brännvin såsom daglig måltidsdryck i stället för dricka. Efter ytterligare någon tid
kom torkad fisk åter till heders, och man å tergick även till den gamla ordningen med 3 måltider om dagen i stället för 2, som man en tid experimenterat med.
58.
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Mot slutet av 1700-talet hade den medicinska sakkunskapen även i vårt land börjat på allvar intressera sig för folkets livsbetingelser ombord. I amiralitetsmedicus Arvid Faxe hade,
som i annat sammanhang framhålles, flottan en framstående och energisk representant för
navalhygienen. På Faxes förslag utfärdades 1782 en ny spisordning, se bild å nästa sida, i vilken
salt kött och fläsk gavs en mera blygsam plats. Det mest utmärkande draget är införandet av
.mrkdl som middagsrätt 2 gånger i veckan. Betecknande för dåtidens uppfattning om brännvin är, att detta även enligt Faxes förslag behöll sin plats på matsedeln. Spisordningen kan
anses representera ungefär följande genomsnittsvärden pr dag: 170 gram äggvita, 112 gram fett
och 722 gram kolhydrat med ett kalorivärde av 4,700 bruttokalorier. A- och C-vitamingrupperna äro mycket otillfredsställande företrädda, B-gruppen däremot visar betydande överskott.
Bruttokalorivärdet synes mer än tillräckligt, men nettovärdets beräkning erbjuder svårigheter,
då man inte vet huru ofta färskutspisning i verkligheten förekom och huru maten bereddes, ej
heller huru mycket bröd, som förtärdes eller kunde av kroppen tillgodogöras. Brödet var i
regel mycket gammalt ; det kunde enligt bestämmelserna förvaras upp till 8 dr, det salta köttet 2 år etc. En annan faktor i reducerande riktning är, att man först på 1800-talet före leveransen befriade djurkroppen från halsar, läggar och skankar.
Vad som kanske är mest iögonenfallande i 1782 års spisordnng är, vad som inte finns där:
potatis, socker, kaffe, te, grönsaker och frukt. Om man undantar potatis, som ej ens de högre
klasserna ännu hade på sitt bord, voro de övriga nämnda livsmedlen inte mera lyxbetonade
än att de välsituerade bestodo sig därmed. Vad angår potatisen, var denna spis, trots Alströmers bemödanden, så gott som okänd ända tills soldater, som deltogo i pommerska kriget år
1757- 62, i Tyskland lärt sig uppskatta densamma och tagit med sig hem utsäde. Men dess
utbredning gick trots detta långsamt.
Om kosthållet i land är just inte mycket att säga, eftersom principen om fri portion i land
ännu i början av 1800-talet icke slagit igenom. Manskapet hade ett blygsamt , gage, , att därmed föda sig själva. Alla hade för övrigt inte ens tak över huvudet i kronans hus, ty de huvudsakligen för årstjänarne avsedda baracker och stugor, som efter hand uppfördes, räckte inte
alltid till. De övertaliga fingo bo i staden mot erhållande av inkvarteringsersättning, vars
storlek sannerligen icke var tilltagen i överkant. En förmån hade dock alla, nämligen ankarstocksbröd från kronans egna bagerier, och det i så riklig mängd, att det täckte största delen
av karlens näringsbehov, förutsatt att han kunde till fullo tillgodogöra sig detta. Enligt 17 52
års reglemente skulle ankarstocken väga 4 marker (skålpund) och bakas av 4 skålpund 20
lod deg; , tages mindre skall bagaren hänga,! Brödet skulle räcka 2 dagar, varför dagsran-

PLANSCH Ä MOTSTÄENDE SIDA. En beklämmande bild av livet ombord och ett vältaligt vittnesbörd om hur
illa transporten och 11drden av de sdrade var ordnad ännu under 1808-09 drs krig utgör följande dagboksutdrag
(en skildring frdn ett sjukfartyg vid armens flotta) av komminister J. Wetterdahl för den 3 augusti 1808 (dagen
efter träffningen vid Sandö ström): • Pd skonerten ( Anna Ulrica) presenterade sig en högst rörande tavla av
mänskliga eländet och syndafördärvet. l stora rummet sdg man om varandra liggande blesserade under- och
överofficerare av vardera rangen, volontärer, rote- och stadsbdtsmän med lant11ärnister, med stympade lemmar,
än ett ben, än ett ldr, en arm avstympad, än av s11dra kontusioner jämmerligen tilltygade, än av skrdkulor genomborrade i livet, än av splitter frdn dror och annat trävirke skadade i huvud och övriga lemmar, fulle av
värk och vdnda och därtill mer i saknad av allt, vad till deras bekvämlighet nödvändigt fordrades, liggande på
färskt löv, som väl gav god luft, men var redan sd hett, att de arma människornas kroppar därav ledo horribelt.
Somlige klagade över brist pd tjänlig föda och dricka, andra pd bristande skötsel. . . Pd somliga kröpo lössen,
stora som tumändar, till hundradetal. . . Somliga ldgo i sina exkrementer . .. • Till sjukfartyg omändrades i regel
mer eller mindre lämpliga fartyg, och den här dtergi11na av J. Siöbohm 1797 utarbetade ritningen visar apteranclet av en 66 fot ldng och 18,G fot bred roslagsbdt till sjukfartyg för armens flotta, med rum för 26 patienter
och en eller två fält.~k,irer. - Sjöhistoriska museet, Stockholm .
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H. TROLLE.
1782 års sjöspisordning, utfärdad i huvudsak efter förslag av amiralitetsmedicus .-1. Faxe . - Nedan: Ett uppslay ur
, Underrättelse för fällskiärs-gesällerne >, daterad i Karlskrona 7/ 5 174-2, undertecknad av Johan Fiellström och
ingdende i sjöreglementet. Pd den föregdende sidan pdminnes bl. a. om att >de siuka mdge fd tillräckeligit dricka
af hafresoppa eller kornvatn, och det i hetziga siukdommar till 8 u 12 gdngor om dagen >, och tillhdllas sjukvakterna att tillse, att de som pldgas av • bröst-siukdom > fd vad till deras dryck förordnat är kylslaget eller uppvärmt, samt all de sjukas hängmattor flyttas , frdn dragen uv styckegluggarne, scl m ycket giörligit wara kan , .
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sonen sålunda var 2 skålpund (850 gram). Det finns exempel på
viantbrist, såsom efter Karl XII :s krig, folket inte fick något annat
och vatten. De stugor och baracker, där båtsmän inkvarterades,
anordningar för kokning, som dock inte kronan ombesörjde utan

att vid penning- och proatt livnära sig med än bröd
försågos någon gång med
marketentare. Med hänsyn

till att kronan så föga tog sig an sjöfolket i land kan det förefalla underligt, att man kunde
rekrytera kåren, men 100 daler k. m . i lega, 8 daler s. m. i årlig lön, fri beklädnad, torp, foder
för 2 kor m. m. var, om man tar hänsyn till den korta tjänstgöringen, förmåner, som voro lockande nog för de många, som ingenting ägde och inte kunde få stadigvarande arbete. Mången
liten fattig skogsbonde gick själv ut som båtsman och lät fruntimren sköta sin hemmansdel.
Befälets förmåner voro för övrigt inte heller stora, men kronans kaka var, ehuru liten och
tidvis osäker, likväl eftersökt, ty möjligheterna för en ung man att på annat håll få en någorlunda tryggad ställning voro mycket små. I fråga om sjöofficerarnas levnadsstandard under
senare hälften av 1700-talet vill det av Tersmedens uppgifter synas som om denna varit mycket hög, men man får inte förbise att till hans umgängeskrets räknades de förmögna eller högst
betalda, vilka hade egna hus och ofta lantgårdar, där det kalasades friskt. Om de många, som
levde i knappa villkor, har han litet att förmäla. Den uppståndelse och bitterhet som följde på
1786 års beslut, att alla bättre mans barn skulle utstrykas ur skeppsgossekåren och gemenskapens barn insättas i stället, säger dock en del. Dittills hade det varit vanligt, att officerarna låtit
inskriva sina söner i denna kår, ibland långt innan de kunde göra tjänst. F. ö. säger Tersmeden själv, att när han 1764 kom till Karlskrona , fanns ingen societet utom hos amiralen Siöblad ». Officerarna träffades hos vakthavande kaptenen eller på någon källare, där de rökte tobak
eller spelte kort. Tersmeden sökte emellertid att, kosta vad det ville, få fart på sällskapslivet.
Huru underofficerarna hade det i land, därom vet man föga. Deras löner voro små och
gåvo säkert endast en knapp bärgning. För dem fanns en motsvarighet till manskapets bröd,
nämligen fri spannmål, det s. k. brödkornet, en förmån, som, då kronan ej förmådde betala
ut lönen, betydde mycket. I Karlskrona bodde underofficerare och även folk av ringare grad
i sina små men trevna stugor, företrädesvis belägna vid Västerudden och på Björkholmen.
C. E.

Många av dessa äro ännu kvar.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD.

Organisationen. Medicinalstaten upptog sedan 1600-talet blott en läkare, 10 mästerfältskärer
och omkring 30 sådana gesäller. Fältskärspersonalen ökades för sjötågen. Å 1795 års örlogseskader funnos 2 expeditionskirurger samt 13 uppbörds- och 19 underfältskärer.
Läkare började utbildas i Uppsala vid 1600-talets slut och följande århundrade även i Lund.
Amiralitetsmedici anställdes för baser och eskadrar samt expeditionsmedici för sjötjänstgöringen i övrigt. År 1783 hade Karlskrona en förste, en andre och en tredje amiralitetsmedicus.
En sådan läkare tillsattes 1737 vid stockholms- och en 1781 vid göteborgseskadern. Under 1700talets sjötåg tjänstgjorde sammanlagt 30 expeditionsmedici.
Amiralitetsmedici utnämndes av konungen. Dessa tjänster söktes ej, utan amiralitetskollegium och eskadrarnas befälhavare inkommo med underdåniga förslag.
Efter olyckan med skeppet Kronan år 1676 hade Hans Wachtmeister sedermera utfärdat
följande föreskrift : » Viljandes man der hoos förordna Doktoren, enär sjöslagen angå lära, en särdeles farkost den icke uti actionen med vara skall, så att han intet haver behov, som förr är
skett, löpa någon hazard uti combatterne ». Alltså tillämpades på detta sätt den i våra dagar
erkända grundsatsen att spara läkaren för arbetet med de sårade efter drabbningens slut.
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Till vänster: Gustav Lohreman, amiralilelsmedicus i Stockholm 1675 och 1691 prese.~ i collegium medicum. Oljemdlning av okänd konstnär. Kungliga Jlfedicinalstyrelsen, Stockholm. - I mitten: Kur[ von Linne. Kopparstick
1740 • umica manu •, d. v. s. med vännens hand, av Augustin Ehrensvärd, med vilken den unge Linne under sinii
bägge dr som amiralilelsmedicus knöl ett vänskapsband. Kungliga biblioteket. - Till höger: Johan Lindestolpe,
som 1709 och 1710 tjänstgjorde som umiraliletsmedicus pd svenska flottun. Kungliga Jlfedicinulstyrelsen.

Sjukvårdens handhavande var noga bestämt genom 1735 och 1742 års allmängiltiga reglementen sam·t föreskrifterna för stockholms- och göteborgseskadrarna respektive 1737 och 1796.
Fri sjukvård och fri medicin bestods genom fältskärer och deras gesäller åt underofficerare,
meniga, hantverkare, skepps- och ringaregossar. Officerare och tjänstemän ägde däremot i land
»betala medikamenter och jämväl förnöja vederbörande, som med dess kurerande möda hava , .
Till sjöss å tnjöto också de fri sjukvå rd.
Amiralitetsläkarens åligganden voro mestadels av administrativ art. I avseende å sjukvård
skulle han dock , vid invärtes sjukdomar taga sig själv förnämsta omsorgen an , . Han examinerade, kommenderade och kontrollerade fältskärer jämte deras gesäller, övervakade sjukhusen och
sjukjournalernas förande, fältkistornas utredning och de sjukas bespisning samt avgav månatlig
rapport till kommenderande flaggmannen. Därtill ålåg det honom att anordna obduktioner för
fältskärerna •när tillfälle av Cadaver gives , , vittnande om ett för den tiden lovvärt teoretiskt
intresse. Efter hemställan av amiralitetsmedicus Tranreus hade Karl XII t. o. m. 1699 lämnat
bifall till uppförande i l{arlskrona av en ,anatomiecammar för öppningar af de kroppar, vilka
af sällsamma och ovanlige siukdomar äro afledne,.
Vid rekryteringen hade man under hundratals år ställt sig till rättesnöre de kärnfulla fordringarna i den medeltida , Konunga och hövdingastyrelsen•, 7:e flocken: •En örlogs man skall
hava mycken håg och stadigt hjärta, brett bröst och härder (skuldror), hålla hals och huvud
rätt, hava god hörsel, levande ögon och rask uppsyn, stora händer och hårda knotar, stora ben
och lemmar, stora och hårda senor, hårt kött och litet, ty den, som har mycket fläsk, han förmår ej mycket arbeta. Han måste vara tålig, van att slita ont och ändock å tnöjas med liten
och allmännings föda. Han skall ej akta att ligga blött (mjukt), icke vara kvinsk, utan töra se
mannablod ; men framför allt skall han äga den konsten, at värja sig själv, och slå andra , .

Läkarna. Den förste läkaren vid svenska örlogsflottan var Peter Schal/erus, adlad Gripenf lycht, som utnämndes till amiralitetsrnedicus år 1650. Man vet, att han var född på 1600-talet
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Till väns/er: Eberhard Rosenblad, som ung 1U'2 expcdilionsmedicus på örlogsflollan . Kopparstick av F. :lkrcl.
- I mitten: Henrik Galm, 17i'2 förste umira/iletsläkure och en av vdrt lunds berömdaste läkare. Oljemålninr, av
L. !'asch d. y. Privat ägo, Grycksbo . - Till höger: Per af Bjerken, 1756 expeditionsmedicus å den svenska csla1dern till Nordsjön . Gravyr av A. L'. IJerndcs.

i Småland, men hans födelseort är okänd. Han blev 1650 med. doktor i Angers. År 1644 hade
han tjänstgjort vid armen i kriget mot Danmark. Gripenflychts aktade ställning framgå r av
att han år 1663 deltog i grundandet av collegium medicum (sedermera Medicinalstyrelsen)
sammans med arkiatrarne du Rietz och Below samt stadsläkaren i Stockholm Wattrang,
vande preses i kollegiet. Gripenflycht förlänades adlig värdighet av Karl XI år 1675. Efter
än 25-årig tjänstetid som amiralitetsmedicus var han 1676 embarkerad å skeppet Kronan.

tillblimer
Vid

dettas undergång ljöt han som ,en sann sjöläkare hjältedöden utanför Ölands södra udde.
Han efterträddes omedelbart av Gustav Lohrman, adlad Lohreman, född år 1640, med.
doktor i Leyden 1666, livmedicus 1680, arkiater och preses i collegium medicum 1691, död
1694. Lohreman var också en högt ansedd läkare. Han begravdes i Riddarholmskyrkan i närvaro av konung Karl XL
Under 1700-talet intogo även andra av flottans läkare framskjutna ställningar. Därom vittna
namnen Karl -von Linne, Lindestolpe, Eberhard Rosenblad, Kilian Stobreus, Per af Bierken d. ä.,
Braunersköld, Faxe, Florman, Gersdorff, Odelius och Henrik Gahn.
Sveriges flotta kan med stolthet erinra sig de två år, då en av fosterlandets största söner,
den unge Linne, var knuten till densamma. När Linne 1739 vid 31 års ålder utnämndes till
medicus vid stockholmseskadern, var han redan den världsberömde »blomsterfursten>. Anställningen vid flottan erhöll han genom bemedling av sin gynnare och vän lantmarskalken
Karl Gustav Tessin och på underdånigt förslag av en annan vän, chefen för stockholmseskadern, viceamiralen Teodor Ankarcrona. Den sistnämnde åberopade Linnes kunskaper i botaniken och synes ha sett framåt mot en örtagård p å Skeppsholmen för odling av inhemska
medicinalväxter under själva blomsterkonungens hägn.
Nyss hemkommen från Holland, hade Linne vid den tiden en inkomstbringande enskild
praktik i huvudstaden. Tjänsten som amiralitetsmedicus lockade honom genom möjligheterna
till vidgad erfarenhet inom medicinen på flottans s. k. baracker. Dessa utgjordes av 30 små
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sjukstugor, vilka rymde ända till 200 sjuksängar,
alltså ett ur medicinsk synpunkt ingalunda föraktligt material. Som närmaste man i sjukvården hade
Linne en duktig medhjälpare, svenske mästerfältskären G. H. Kranert, med erfarenheter från sjön,
bl. a. å danska skeppet O/denburg i träffningen vid
l{ögebukt 1710.
Vid amiralitetet var Linne verksam i två år till
hösten 1741, då han tillträdde medicine professuren
i Uppsala. Utom sin praktik och den krävande sjukhusvården tryckte han därunder många naturvetenskapliga arbeten,

deltog i

-AfHANDLING,
OM

Hl]SHÅLNINGEN
TIL SIOS,
J AFSEENDE
PÅ

~E:VARANDE.

HALSANS

-TIL KPNGL p.RLOGS.-::FLOTT ANS TIENST.
-

Vetenskapsakademiens

stiftande, blev dess förste preses, höll föreläsningar
på Riddarhuset och förde en utförlig korrespondens
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med utländska lärde. Blott snillet är mäktigt en s~\

AF

rastlös verksamhet.
Men ej nog därmed. Vid galärflottans rustning
för 1741 å rs krig uppgjorde Linne med biträde av
l{ranert mobiliseringsförteckningarna för fältkis tornas utredning.

Detta märkliga aktstycke om åtta

foliosidor, egenhändigt skrivet av Linne själv med
hans bästa, eleganta stil och förnämliga rubriker
finnes ännu i behåll i flottans arkiv, otvetydigt vitt-
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Titelbladet till Arvid Fuxes nuvalhygieniska >Afliandling om lwshdlningen lit .~iös • ( 1782).

nande om hans intresse för amiralitetet. Hans prissättningar av medikamenter m. m. granskades både

kommerskollegium och collegium medi-

cum m. fl. Gjorda anmärkningar vederlades av Linne, som här avgick med segern.
Vid sidan av Linne intar Arvid Faxe ett aktat rum i amiralitetets hävder på grund av långvarig och nitisk tjänstgöring samt framstående navalhygieniskt författarskap. Faxes synpunkter
på detta område överensstämma ganska nära med senare tiders och ha i många avseenden vunnit bekräftelse.
Han var född i Skabersjö 1733. Blott åtta å r gammal började han studera vid akademien
i Lund, där han 1756 avlade med. licentiat-examen. Fyra år senare blev han med. doktor och
prosektor i anatomi. År 1756 bevistade han i egenskap av läkare vid preussiska hovstaten slaget vid Lobositz under sjuåriga kriget i Tyskland. Nästa år se vi honom för första gå ngen såsom expeditionsmedicus å vår flotta, likaså 1758, 1759 och 1761 vid Kolbergs beskjutning. 1762
erhöll han värdighet som assessor i collegium medicum. 1774 utnämndes han till andre och
fem år senare till förste amiralitetsmedicus i Karlskrona. Där inlade han stora förtjänster bl. a.
under fältsjukan 1788- 90, då han , gjorde beständig tjänst vid hospitalerne • . Han avled 1793
efterlämnande bl. a. en son, Karl Arvid, som också så småningom blev förste amiralitetsläkare
Karlskrona.
Faxes huvudarbete är »Afhandling om hushålningen til siös i afseende på hälsans bevarande
til Kongl. Örlogsflottans tiensh, en bok om 200 sidor och tryckt i Karlskrona 1782. Stödd på
en omfattande litteraturkännedom och egna erfarenheter framlägger Faxe här sin navalhygieniska ståndpunkt, parad med riktlinjer för tjänstgöringen, sådana han själv tillämpade dem
under 35 år. Boken är lättläst och lärorik. Den behandlar hälsovårdens betydelse till sjöss,

sjöfolkets anvärvning, utbildning och vakthållning, beklädnad och föda, luftväxling, sjukdomar ombord och deras förhindrande, • hospitalskepp » och sjukvård ombord. Arbetet avslutas
med främmande mariners spisordningar -

t. o. m. Turkiets och påvens äro representerade.

Framställningen går ut på den medicinska vetenskapens betydelse för flottans slagkraft. Även
i detta avseende var Faxe före sin tid. Han författade åtskilliga andra tryckta skrifter, vittnande om stora kunskaper och vetenskaplig iakttagelseförmåga. Av en samtida skildras Faxe
som »en vitter, nitisk och arbetsam läkare, vilken med vidsträckt erfarenhet förenade outtröttligt nit och drift». Något porträtt av honom är tyvärr ej känt.

Farsoterna. Den dåtida uppfattningen av allmän och personlig hygien uppvisade givetvis
tidevarvets vanliga brister. Såsom framgår bl. a. av Gersdorffs rapport 1781, var dock hälsotillståndet ombord på det hela taget mot 1700-talets slut för sin tid tillfredsställande. Skörbjuggen motverkades med surkål, brännvinsbruket inskränktes, utspisning, vaktindelning och beklädnad förbättrades, artificiell ventilation infördes ombord bl. a. med Linnes vän Mårten Triewalds
väderväxlingsmaskin.
Den bästa hälsa båtade dock föga mot de fruktansvärda epidemier, som stundade och för
flottan härutinnan skulle göra 1700-talet till ett olyckssekel, vars like förut aldrig skådats.
Det började sommaren 1710 med pest på nyenska eskadern i Finska viken. Smittan ombordkom i Reval. Patienter anhopades och måste snart förläggas i baracker i land. Eskadern
lyckades emellertid segla hem till Karlskrona, som också genast smittades. Därifrån spred sig
pesten över hela Blekinge och södra Sverige. Enbart i Karlskrona uppges 7,000 och i Blekinge
sammanlagt 16,000 personer ha avlidit i denna epidemi. Den upphörde först med 1711 års
slut. Farsoten vållade oerhörda svårigheter och beskrevs 1711 av Lindestolpe, som varit expeditionsmedicus embarkerad å nyenska eskaderns flaggskepp Estland.
Nästa epidemi utbröt hösten 1712 på den i danska och tyska farvatten under amiralgeneralen vVachtmeister opererande svenska flottan.

Det rörde sig denna gång om 5,000 fall av röd-

sot, parade med någon tyfussjukdom. Besättningsstyrkan uppges till minst 11,000 man, och av
densamma dog ett tusental. Lyckligtvis ledde denna epidemi icke till någon farsot i land.
Ett visst lugn inträdde under de nästa trettio åren till 1741. Amiral Rajalins flotta överraskades under långvarigt stillaliggande i Finska viken av nästa epidemi, vilken samtidigt bestod av
rödsot och fläcktyfus tillsammans med skörbjugg. Bland offren var Rajalin själv, som avled
ombord.

Både stora flottan och galärerna härjades våldsamt. 60 procent av besättningarna

eller 25,000 man uppgivas ha fallit offer för farsoten under de tre år sjökriget varade.
Samma sjukdomar uppträdde ånyo år 1756 med omkring 2,000 sjuka på den i Nordsjön
kryssande eskadern. Denna epidemi är beskriven

av

expeditionsmedicus

Per

af

Bierken

d. ä. i hans doktorsavhandling, tryckt 17 57. Här skildrar författaren också andra förhållanden,
rutinen till sjöss m. m. I jämförelse med de övriga var denna epidemi ganska obetydlig. Seklets största prövning återstod.
Efter slaget vid Hogland 1788 hade flottan den 18 juli ankrat vid Sveaborg. Bland fångarna
på det erövrade ryska skeppet Vladislaff inträffade mot månadens slut en mängd fall av en i
Ryssland gångbar sjukdom, den s. k. fältsjukan. Mycket smittosam, spred sig densamma blixtsnabbt både ombord och i land genom ohyra och trångboddhet i förening. Fältsjukan var en elakartad, med gulsot förenad form av återfallsfeber. Enligt vad man nu vet, orsakades den av en
bakterie, som överföres av löss. Till början av oktober hade hälften av fästningens besättning
eller 800 man insjuknat. Från flottan landsattes även sådana massor av sjuka, att tillståndet i
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Ett på sitt sätt vältaligt vittnesbörd om de stora epidemier, som under Gustav 111:s ryska krig l1ärjade inom svenslw flottnn, är elen sannolikt frdn ndgot cw dessa dr .~tummande projektritning till ett flottan .~ sjukhus i Knrlskrona, .mm skulle rymma närmare 500 patienter och varav här fasaden samt en längdsektion dterges. Projektet
förverkligades aldrig. - Kungl. Orlogsmannasällskapet, Karlskrona.

Sveaborg snart blev fasaväckande. Antalet läkare och fältskärer var otillräckligt och dödligheten från början fruktansvärd. Obegravda lik staplades i högar på varandra. Kvarlämnande
425 och med 500 sjuka ombord kunde emellertid flottan avsegla den 20 november samt uppnådde Karlskrona den 27. Under seglingen hade ytterligare 200 fall tillkommit. Därefter debarkerades dessutom dagligen ett 70-tal nyinsjuknade. Smittan spred sig fortfarande som en
löpeld, amiralitetets sjukhus blevo inom kort överfulla. Man fick anordna sjukförläggningar i
andra kronans byggnader och enskilda hus i staden, vars civila befolkning också angreps.
Första året förlorade flottan genom dödsfall i fältsjukan omkring 1,000 man. Sjukdomsfallen
i Karlskrona uppskattades allt som allt till omkring 14 a 15,000. Det värsta återstod emellertid.
Trots dessa fältsjukans svåra härjningar lyckades man jämväl följande år få örlogsflottan
rustad, så att den den 6 juli kunde gå till sjöss. Efter träffningen vid Öland den 26 måste
den emellertid återvända till Karlskrona. Man hade då 3,400 sjuka ombord. Det var nu som
man tog sin tillflykt till de sorgligt beryktade tältförläggningarna på Tjurkö och i Lyckeby
samt å gamla upplagda fartyg. Blott å förstnämnda ö vårdades 5,000 sjuka. Man gjorde sitt
bästa med att förstärka läkarkrafterna och inkallade många fältskärer, men tillräckligt med folk
stod ej att få. Till massinsjuknandena sällade sig skandalösa bedrägerier och underslev i förvaltningen med proviant, kläd·e r och annan utrustning samt med apoteksleveranserna. Särskilda
undersökningskommissioner tillsattes av denna anledning, bland vilka den av presidenten Munck
ledda är den mest bekanta.
Under de tre åren 1788-90 skola å sjukhusen ha vårdats mer än 26,000 sjuka, och upp skattas dödsfallen i fältsjukan bland flottans eget folk till omkring 10,000. Antalet läkare och
fältskärer, som tjänstgjorde i l{arlskrona, uppgick till 216. Av dem gingo blott 6 fria från
smittan: 40 dogo av densamma.
Fältsjukan är i skrift och tryck noga skildrad av Faxe och Florman. Att döden gjorde så
rika skördar är icke underligt. Smittoämnet var okänt. Likaledes svävade man i okunnighet
om dess spridningssätt. Sjukvårdens resurser voro beräknade för endast bråkdelen av de massor, som insjuknade. Då man famlade i det okända, blevo alla bemödanden förgäves. Från
Blekinge spred sig fältsjukan genom hemförlovade båtsmän utefter hela landets kusttrakter.
Ej blott flottan fick alltså erfara fasorna av hur en sjöledes inkommen farsot kan härja. Minnet av fältsjukans skövlingar fortlever ännu genom provisoriska kyrkogårdar och gravplatser i
de städer och bygder, där sjukdomen drog fram .
G. N.
59.

Sv. F. H. Il
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SVERIGES FLOTTA OCH SVERIGES KYRKA.
Historien om den kyrkliga vården vid Sveriges flotta kan icke utan abstrakt konstruktion
tvingas in under den period.indelning, som annars osökt erbjuder sig för en teckning av örlogsflottans utveckling och verksamhet. Gränslinjerna falla annorlunda. Lämpligen torde till belysning av de kyrkliga frågorna böra i ett obrutet sammanhang meddelas de viktigaste dragen
av den i sjöartiklarnas kyrkoordningar innehållna lagstiftningen, kompletterad av vissa särbestämmelser, vidare av den utav dessa sjöartiklar till sina allmänna drag reglerade institution,
som en gång bar namnet amiralitetskonsistorium, och till sist av en redogörelse för de särskilda kyrkor, respektive kyrkoförsamlingar, i huvudstaden och i Karlskrona, vilka varit hiirdar för vårdnaden om de religiösa och sedliga värdena vid vårt sjöförsvar.

Sjöartiklarnas kyrkoordningar. För innehållet i de kyrkliga bestämmelserna i drottning
Kristinas sjöartiklar är tidigare redogjort (bd 1, sid. 368) . Det var det danska kriget 164345, som närmast föranledde fastställandet av denna redan tidigare förberedda lagstiftning.
Tidigt på våren 1644 utrustades i Sverige en flotta om 34 örlogsskepp jämte några brännare
och mindre fartyg, alla under amiral Klas Flemings överbefäl. Då flottan låg färdig i Dalarö,
gjorde den unga drottningen den 31 maj besök på amiralsskeppet Scepter, och följande dag
förelästes för besättningarna första gången de nya sjöartiklarna, varefter trohetseden avlades
De äro emellertid daterade i Stockholm redan den 20 april s. å. och äro underskrivna av samtliga ledamöter av förmyndareregeringen. I fråga om själavården beteckna de det första verkligt
nya steget i vår sjölagstiftningshistoria utöver 1570 års ram. De äro starkt beroende av Gustav
Il Adolfs krigsartiklar, ej minst beträffande kyrkoordningen.
Denna avspeglar i åtskilliga punkter på ett slående sätt de aktuella teologiska och kyrkopolitiska frågor, som rörde sig i tiden, och utgör därför ett ytterst intressant blad i vår storhetstids kyrkohistoria.
Oaktat de påfallande likheterna mellan Gustav Il Adolfs krigsartiklar av 1621 och Kristinas
sjöartiklar av 1644 i fråga om deras kyrkliga stadganden, möta dock flera iögonenfallande
skiljaktigheter. Så t. ex. i fråga om sättet för antagande av präster. Medan i de förras kyrkoordning ett avgörande inflytande är lagt i de ecklesiastika myndigheternas hand, från vilken
princip redan under konungens tid avsteg dock gjordes, tala sjöartiklarna endast om riksamiralens och kollegii samtycke såsom yttersta instans efter vice amirals eller kaptens kallelse. Likaledes är det i krigsartiklarna konsistorium, som prövar och dömer om antagen prästmans oduglighet och ovärdighet till ämbetet, medan i sjöartiklarna dettas befogenhet i dylika frågor reduceras
till »betänkande och advis , samt avgörandet inrymmes åt amiralitetskollegium. I överensstämmelse härmed är det ock, som sjöartiklarnas kyrkoordning låter samma kollegium tilldela i
lära eller leverne första resan felande prästman förmaning. Denna avvikelse från den genom
krigsartiklarna stadgade ordningen kastar belysning över den följande utvecklingen. Den princip, som häri framträder, blev fröet till de slitningar mellan militärbefäl och prästerskap, vilka
tyvärr satte sin prägel på en del av det karlskronitiska amiralitetskonsistoriets historia, och
som sakna motsvarighet vid krigsmakten till lands.
Nästa steg i utvecklingen beteckna Karl XI :s sjöartiklar 1685. Ar 1682 artade det sig till en
allmän europeisk krigsbrand. Under dessa allvarstyngda tider fullföljde Karl XI med iver verket att ordna sitt rikes försvar. Väl gingo molnen förbi, urladdningen uteblev den gången,
och maktgrupperingen förändrades. Men till de förblivande åtgärderna från dessa dagar hörde
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bl. a. utfärdandet av den nya bearbetningen utav krigsartiklarna, som snart

...,,.

nog följdes av sjöartiklar för flottan.
De kyrkliga delarna av denna militärlagstiftning bära tydliga spår av det
religiösa, sedliga och kulturella läget
och av konungens smak för organisatorisk likriktning.
Krigsartiklarna äro daterade den 2
mars 1683, medan sjöartiklarnas datum
genom raderingar och överskrivningar
ändrats till den 2 maj 1685. De torde
alltså ha utarbetats samtidigt med krigsartiklarna och ursprungligen ha avsetts
bliva fastställda på samma dag som
dessa, vilka - i motsats mot sjöartikJarna - genast befunnits vara till konungens »nådiga behag och nöje , samt
vunnit hans stadfästelse. I motsats mot
Kristinas sjöartiklar, vilket aktstycke
enligt ingressen till Karl XI :s motsvarande artiklar blivit »allenast skrifteligen stadgat och författat och aldrig allmänneligt publicerat >, ha Karl XI :s
flera gånger blivit tryckta.
Den första ansatsen till egentlig omarbetning av sjöartiklarna utgör ett den
21 maj 1735 avgivet >Project till Nya
Siö Articlar,. Det är dagtecknat i

De olika upplagorna av Karl XI :s sjöartiklar innehöllo .mm
appendix ett antal böner: morgon- och aftonbön, •bön när man
gdr utur hamnen och giver sig pd re.mn •, • tacksägelse till Gud,
när man lyckeligen haver gjort sin resa och är kommen uti en
god hamn •, • bön till Gud, ncir han uppreser storm och oväder •,
• tacksägelse till Gud, när han haver stillat stormen och givit ljuvligt väder igen •; pd uppslaget ovan läser man större delen av
• bön, när man skall bereda sig till strid och sjöslag mecl fienderna •, hela • tacksägelse till Gud, när han haver givit seger över
fienderna •, samt början av elen sista bönen, • för hela konungens
flotta och därtill /röriga sjöfolk •.

Karlskrona och undertecknat av 5 högre
sjöofficerare. Föreslagna ändringar beröra bl. a. kyrkoordningen, särskilt amiralitetskonsistorium, och bestämmelser i fråga om sättet för amiralitetsprästemas antagande.

Förslaget vann

emellertid aldrig stadfästelse.
Detsamma gäller om den vida grundligare bearbetning, som under Adolf Fredriks regering
företogs med militärlagstiftningen för krigsmakten till både lands och vatten.

Förslaget ut-

arbetades av Kungl. Maj:ts och Riksens Lag-Commission, förelåg färdigt 1755 samt utgavs av
trycket för att framläggas för riksdagen 1756, vilket tidigare aldrig skett. Det synes ha undergått en noggrann förberedande behandling med en hel rad av remisser enligt tågordning av
fullt modern typ.
Ehuru dessa lagförslags förträfflighet av justitiedeputationen, som avgivit ett utförligare betänkande, lovprisas i de mest svassande ordalag efter tidens sed samt till sist som erkänsla
åt lagkommissionens president >en medalj föreslås skola bliva slagen, utvisande å ena sidan
riksrådets bröstbild; på den andra en emot dess trägna samt välförrättade arbete vid Krigsoch Sjö Art:ne svarande sinnebild , , ledde de icke till någon lösning av frågan. Förslaget blev
aldrig försett med underskrift av den stormäktigste konung Adolf Fredrik, ej ens med namn-
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teckningens surrogat. Namnstämpelns riksdag har
gett det en begravning stillhet.
Officiellt ha så lunda under nästan hela 1700-talet gällt Karl XI :s sjöartiklar, i vissa fall kompletterade av särstadganden och sjöreglementen. År 1795
den 6 maj undertecknade hertig Karl som regent
under Gustav IV Adolfs minderårighet nya krigsartiklar, avfattade i sådan form, att de voro tillämpliga för såväl armen som flottan . På denna lagstiftning hade länge arbetats, utan att dock verket tidigare kommit »att vinna tillbörlig stadga och fullbor dan ». Redan den 31 mars 1798 var den unge
konungen färdig att utfärda »nya Krigs-Artiklar för
Armen och Flottorna», enär de förra i olika avseen den visat sig otydliga och i ,vissa delar tarvat jämkning eller förklaringar».
Kyrkoordningen i dessa nya artiklar är i sina

I sjöartiklarna stadgades, ull amiruliletsprästerna
förutom allmänna predikningar och böners hdllunde och de högvärdiga sakramentens administrerande ock.fd ägde skyldighet att • sina dhörure som
oftast särskilt och privutim huva uti förhör och pd
allt sätt söka ull föra dem pd salighetens väg • .
Om den karolinske skeppspräsl, prosten Daniel
Bruseniu s, död 1711, vars porträtt (okänd konstnär; Runstens kyrka, Olund) här dlerges, hur mun
sig bekant, uti han i likhet med sd mdngu uv sina
kolleger om skeppsbord ocksd var en verklig själasörjare för sin förvisso inte alltid lällbehundlude
församling.

formuleringar mer koncist och i allmänhet lyckligare avfattad än den tre år tidigare fastställda.
Bland förändringar är att märka, att ur kyrkoord ningens § 1 utgått den från Gustav Vasa (»Codicillus» 1556) härrörande klassisk vordna inledningsformeln »Efter all lycka kommer av Gud». Dess
avlägsnande hade blivit ifrågasatt redan i lagförslaget 17 55, då emellertid särskilt amiralitetskonsistoriet i Karlskrona slog sig till dess riddare. I Gustav
IV Adolfs artiklar finns kvar ett fragment, inarbetat
i lagtexten.

Det har ett visst intresse att följa utvecklingen av denna paragraf. Storhetstidens Sverige,
som är mer benäget för handling än för ord och är starkt i sin orubbliga sammanhållning
kring gemensamma uppgifter med sin enkla, naiva religiositet, för vilken det är självklart, att
»den Gud älskar lyckan får >, känner ej behov av några andra och vidlyftigare motiv för kravet på gudsfruktan hos krigsman. Upplysningstiden åter, som i praktiken tar det ganska lätt
med religiösa och sedliga plikter, som är splittrad i partier och sannerligen inte rik på krigiska bragder, deklamerar om ~plikternas redliga uppfyllande», om gudsfruktan såsom det
»fastaste samband mellan krigaren och hans medborgare» samt om »segrar och ära». Militärkyrkoordningarnas hittillsvarande förbud mot straff för olika former av trolldom och vidskepelse, vilka bestämmelser, karakteristiskt nog för tiden, i 17 55 års förslag rentav utvidgats
och detaljerats, har nu försvunnit, åtskilliga andra ändringar att förtiga.

Amiralitetskonsistoriet. En intressant anordning var den kyrkliga överstyrelsen vid flottan,
det s. k . amiralitetskonsistoriet med en superintendent i spetsen, ett motstycke till Gustav Il
Adolfs fältkonsistorium. En sådan institution skymtar redan i Kristinas sjöartiklar och finns i
ett tidigare koncept till dessa. Vi påträffa den vid flottan redan 1634. När man där kände behov av en förman för de tidvis ganska talrika skeppsprästerna eller amiralitetspredikanterna,
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blev detta upprinnelsen till anordningen. Amiralitetssuperintendenten i Stockholm blev preses i ett Consistorium Holmiense, som fick en instruktion all
minst en gång i månaden sammanträda i S:t Jakobs
sakristia, »då kyrkosakerna skola med gott förstånd
och i endräktighet hanteras och förhandlas •.
Tre sådana amiralitetssuperintendenter, antagna
av amira~itetskollegiet, som bland sina uppgifter räknade också flottans själavård, äro som sådana uttryckligen nämnda: Andreas J ohannis (Nycopensis),
död 1652, Oiaus Jonre Skog, död 1661, och Magnus
Pontinus, död 1691. De voro därjämte kyrkoherdar
i S :t Jakobs församling, den förstnämnde tillika i
Sorunda, och ha alla varit framstående kyrkomän.
Amiralitetssuperintendenturen i Stockholm upphörde, då flottan på 1680-talet överflyttades först till
Kalmar och sedan till Karlskrona. Genom en kunglig resolution den 23 augusti 1683 bestämdes närmare om ett amiralitetskonsistorium å sistnämnda
förläggningsort. Till ordförande utnämndes en särskild superintendent. Bisittare skulle vara alla till-

Ständiga, ofta mycket våldsamma strider rådde såväl inom amiralitetskonsistoriel i Karlskrona självt
som med olika kyrkliga och marina myndigl1eter
under de dr - 174-2-69 - som den lärde och
myndige Lorenls llfuhrbeck salt som de.,s pre.~es.
Han gjorde bl. a. ett försök alt • i ndder befrias
frdn biskopens och consislorii i Lund inseende• ,
vilket dock misslyckades. Kopparstick av J.
Gillberg. Kungliga biblioteket.

slädesvarande amiralitetspredikanter. Senare (1689)
erhöll kyrkoherden vid den Tyska församlingen i
staden säte och stämma i delta konsistorium. Det
skulle åtnjuta samma rättighet, respekt och värde
som andra konsistorier. Genom Karl XI :s förut omnämnda sjöartiklar 1685 infördes ungefär enahanda bestämmelser om institutionen.

I stort

motsvarade dessa ett äldre utkast till Kristinas sjöartiklars kyrkoordning.
Den förste amiralitetssuperintendenten i Karlskrona blev 1683 konrektorn i Kalmar Canutus
Chorrelius. Med befattningen som superintendent var förenad kyrkoherdebeställningen i Karlskrona svenska församling med Ramdala och Jämjö som prebenden. Då Chorrelius dött den 9
april 1690, har i konsistoriets protokollsbok, som utan någon orienterande ingress börjar den 10
maj 1683, gjorts följande anteckning: »Moriente Superintendente, exspiravit etiam protocollum:
nam in illo Prreses et Notarius una mortui sunt • (när superintendenten dog, avsomnade även protokollet, ty med honom dogo på samma gång både preses och notarie). Sedan ha vi en lucka
från den 26 februari 1690 till den 30 juli 1691. Konsistoriets bevarade handlingar börja först
med sistnämnda år.
Gränserna mellan amiralitetskonsistoriets och amiralitetssuperintendentens ämbetsåligganden
voro till en början svävande, oaktat förklarande resolutioner. Detsamma gällde amiralitetskonsistoriets subordination och självständighet i förhållande till amiralitetskollegiet och Lunds
domkapitel. Detta förhållande blev en källa till ständiga irriterande tvister. Stridigheter inom
konsistoriet självt ha ock!iå efterlämnat åtskilliga spår i den kvantitativt mycket betydande protokollserien och skriftväxlingen med myndigheter. Dessa rörde sig mestadels om kyrkodisciplinära ärenden, företrädesvis äktenskaps-, otukts- och renlärighetsmål, samt konsistoriets och
dess ledamöters prestigefrågor. Striderna kulminerade under den siste superintendenten, hov-
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,\ 'uttvr,rc/ssilver i nmiralitetsförsamlingarnus äyu: ett ublatskrin från 1690-talet (i mitten), ett av de fd minnena
frdn den äldstu umiralitetskyrkan pd Blasieholmen, nu i Skeppsholmskyrkan, samt tvd vinkannor, tillhörande
Amiralitetskyrkan i Karlskrona, den vänstra skänkt 1695 av M. G. Lagercrantz och den högra 1703 av Charles Sheldon.

predikanten Karl Thyselius, som innehade ämbetet 1817-33. Det indrogs genom kungl. brev
den 1 september 1837.
Det hade dessförinnan gått så långt, att justitiekanslerns ombud måste anmodas närvara för
att lägga band på hetsigheterna under konsistoriets sammanträden. För den ohållbara situationen torde det vara karakteristiskt, vad en av konsistoriets bisittare prosten C. Holm anförde till
dess sista protokoll den 3 maj 1828: »Jag har bjudit till att, så mycket möjligt varit, ur mitt
minne utplåna allt det olyckliga och fatala, som under den senare tiden gjorde sammanträdena oroliga och bullersamma, hvilket ock lyckats mig till den grad, att jag af alltsammans
endast tycker mig ihogkomma ett oredigt sorl».
Sedan I(ungl. Maj:t genom olika besvärsskrivelser fått sin uppmärksamhet riktad på missförhållandena och därför uppdragit åt lundabiskopen Vilhelm Faxe att på platsen undersöka
dessa, hade jämlikt kungl. brev den 24 februari 1826 amiralitetskonsistoriet upphört och dess
ärenden överförts till Lunds domkapitel.
Trots dessa föga sympatiska inslag i dess historia, som ej synas ha haft motsvarigheter i
stockholmskonsistoriets annaler, torde dess verksamhet dock i åtskilliga avseenden ha varit av
betydelse för hävdandet av kyrkliga synpunkter för flottans själavård. Åtskilliga av dess superintendenter och bisittare ha varit allmänt aktade och högt förtjänte män.
gravläggning ristade Carlscrona Weckoblad en runa över verksamheten.

Vid institutionens
Det heter där: »Så

slutade K. Amiralitetsconsistorium, som till sin början var samtida med Karlskrona stads anläggning och flottans stationerande härstädes. Detta ämbetsverk hade fortfarit nära ett och ett
halvt århundrade och varit en heder och en förmån för Amiralitetet och dess prästerskap
utan att vara betungande för staten och consistoriales, så länge egentligen dithörande ärenden
värdigt föredrogos och oegennyttigt afhandlade!>•.

Amiralitetskyrkor och -församlingar. I föregående band är omnämnd den 1634 av amiralitetskollegium uppförda, som provisorium avsedda träkyrka, den s. k. Holmkyrkan, som var
centrum för flottans gudstjänster i Stockholm. Emellertid hade amiralitetet 1670 låtit uppföra
en liten kyrka, ungefär där nuvarande Hedvig Eleonora kyrka är belägen. Denna hade tillkommit med hänsyn till den kraftigt växande under amiralitetet hörande befolkningen på La dugårdslandet. Man tycks alltså en tid ha haft två kyrkor men en amiralitetsförsamling. I
båda bestredos de kyrkliga funktionerna av amiralitetsprästerna. Av Holmkyrkans räkenskaper,
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Amiralitetskyrkan pd Kyrkholmen (nuvarande Blasieholmen) enligt en ritning för omändringen 17.72. nadsnämndens arkiv, Stockholm.

Bygg-

som upptaga utgifter även för Ladugårdslandskyrkan, dess inventarier och kyrkogård, synes
framgå, att en dylik gemenskap existerat till 1696, då Ladugårdslandets amiralitetsförsamling
fick karaktären av rent civil församling. Innan detta skedde, återbördades amiralitetsfolket till
Holmkyrkan och den ursprungliga amiralitetsförsamlingen.
Sistnämnda kyrka var från början liten och har liknats vid en stor trälåda. Att döma av Jan
van den Aveelens kopparstick 1696 i Sueciaverket efter Dahlbergs egen teckning (se sid. 114)
har den dock ej varit något arkitektoniskt missfoster, utan gör tvärtom ett ganska tilltalande
intryck. Kyrkans yttre torde dock i estetiskt hänseende ha lidit av flera vidtagna förändringar
(1732, 1756, 1816 och 1821 ), och dess belägenhet har kanske idealiserats på kopparsticket. I
verkligheten låg den, uppgives det, inklämd mellan salubodar och kåkar samt från västra sjösidan skymd av norra »Slagtare huset •. Ordningen, stillheten och hygienen i kyrkans omedelbara närhet lämnade mycket övrigt att önska. Var kyrkans yttre tämligen anspråkslöst,
har man städse varit angelägen om dess inre prydande med förnämliga silver- och mässingsinventarier, textilier och andra värdesaker.
Den då nära 200-åriga kyrkans brand 1822 och ersättande med den i fjol jubilerande Karl
Johans kyrka tillhöra närmast en följande del av Svenska flottans historia.
Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona tillkom ungefär samtidigt med örlogsflottans förläggande
till Trossö i den blekingska skärgården. Beslutet om densamma synes ha fattats under Karl XI :s
vistelse på Avelsgärde i Lyckeby i juli 1681 och är delvis ett utslag av den klarsynte och energiske amiralgeneralen Hans Wachtmeisters påverkan.
Under de första åren höllos gudstjänsterna i det s. k. amiralitetshuset. Den 20 september
1685 invigdes av Chorrelius den ännu existerande amiralitetskyrkan, som bär namnet Ulrica
Pia efter Karl XI :s drottning. Den uppfördes av delvis från Finland transporterat virke som
ett provisorium, avsett att avlösas av en stenkyrka på den s. k. Amiralitetsslätten.
Det var uppenbarligen de långa, ekonomiskt påfrestande krigen, som vållade, att nybyggnadsprojektet kring sekelskiftet kom att undanskjutas på obestämd tid, och att Ulrica Pia liksom Holmkyrkan - fick nöja sig med påbättringar. Kyrkan var länge så illa ombonad,
att vintertiden kommunionvinet frös och isstycken simmade i nattvardskalken, och att som-
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.\miralitetskyrkan, Ulrica Pia,

Karlskrona (se även sid. 114) och församlingens klockstapel, uppförd under
1600-talets sista dr .

martiden kyrkfolket plågades av en olidlig stank från de under det tunna brädgolvet liggande
många lik, som där fått sina vilorum.
Efter den stora ofredens slut återupptogs tanken på byggandet av en stenkyrka. Ritningar
uppgjordes, demonstrerades och godkändes. Riksdagen 1756 beviljade 20,000 kr. till byggnadsanslag, och 1759 approberades en ny ritning. Följande år tillät Kungl. Maj:t, att kyrkan skulle
»med Vårt namn kallas , . Grunden till Adolf Fredriks kyrka lades midsommarafton 1760.
Trots att kyrkobygget i början bedrevs med energi, följdes den löftesrika begynnelsen
aldrig av verkets fullbordan. Ett olycksöde tycktes vila över företaget. Arkitektoniska ändringar företogos under arbetets gång och försenade densamma oskäligt. Ar 1781 hade kyrkomuren nått en höjd av 14 alnar. Byggnadsställningarna började emellertid nu ruttna och logos
ner 1789 för att användas till vedbrand i flottans sjukhus under en svårartad epidemi. Försenande omständigheter voro e,i minst det 1788 utbrutna ryska kriget och den stora brand, som
1790 lade största delen av staden i aska. Kyrkomurarna blevo ruiner, som stodo kvar ännu på
1850-talet.
Så kom det sig, att Ulrica Pias som ett provisorium tänkta träkyrka, med sin skickelsedigra
historia, efter flera omfattande reparationer och utsatt för åtskilliga hotande olyckstillbud, alltjämt fått stå kvar och tjäna sitt ändamål, ett minnesmärke från Karlskronas grundläggning och
dess grundläggare.
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Amiralitetskonsistoriets sigill. Den lntinska devisen under
det vakande ögat och över skeppet, som gdr fram över
.wallande vdgor, betyder: • Overall/ trygg trots ni/I , .
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enom den havssjö, som tungt rullade in mot Svenska Högarna, arbetade sig i slutet av
juli 1691 en sköteka envist och oförtrutet fram mellan kobbarna. Den allmoge, som i likhet
med sina förfäder sedan urminnes tider låg till fiskes på de karga utskärsklipporna under
sommarmånaderna, beskådade från berguddarna nyfiket främlingarna i den lilla båten. Sådana
voro sällsynta gäster i denna öde trakt. Det var nämligen kronans folk under befäl av ingen
mindre än en så hög herre som lantmäteridirektören Karl Gripenhielm.
Denne hade föregående år erhållit befallning att tillsammans med två lantmätare , avmäta
skärgården och alla grund därsammastädes , . Det var detta uppdrag den energiske mannen
nu var sysselsatt med. Dess fullgörande innebar emellertid en hel del besvärligheter. Han
skriver därom i ett brev daterat Svenska Högarna den 30 juli 1691 :
, Jag vistas nu här i villa havet långt utom all skärgård och är allt för olycklig, att jag
efter Kongl. Majt.s nådigste så munteliga som skrifteliga order icke kommer att njuta någon
jakt, utan allenast en gammal och rutten slup, som var natt av sig själv sjunker uti hamnarna,
så att vi inte av honom kunna betjäna oss på något sätt, utan måste bruka fiskarebåtar och
alltså i denna stormen och dageliga ovädret med största livsfara förrätta Kongl. Majt.s tjänst.
Här finns varken mat eller dricka, ingen provision kan man göra, eller något särdeles på små
båtar med sig föra, och våra kläder måste tjäna att skyla kartorna och papperen för regn och
överslående havsvågor, lämnandes jag herr sekreteraren att döma, huru roligt arbete man här
haver samt tjänstl. beder att det måtte komma för Kongl. Majt.s nådigaste öron. Det är beklageligt att Upplands lantmätare uti 60 a 70 års tid icke för den lön de njutit hava hunnit
avtaga Stockholms skärgård som sig bör, men kanske varit rädda om skinnet och hellre lämnat en annan den penibla sysslan.>
På den tid, det här är fråga om, fanns intet sjökarteverk. Det vidlyftiga arbete, som avmätningen av vår kust utgjorde, ansågs utan vidare tillhöra lantmätarnas ordinarie sysslor.
Allt starkare höjdes tid efter annan kravet på att en kartläggning verkligen skulle komma
till stånd. Och det gigantiska företaget bedrevs nog också sedan länge med all den kraft, de
till buds stående små resurserna tilläto. Så förekom exempelvis redan den 3 maj 1671 på tinget
i Värmdö skeppslag, att ,inspektoren Johan Gäddas utskickade och fullmäktige Karl Kling insinuerade sin fullmakt given av bem:te Gädda, att han skulle avmäta och avrita alla skepps-
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Den lantmätarkarta över •största delen av svenska skärgdrden,
skärgdrden öster om Stocklwlm dterges i stark förminskning,
1fi75. Farlederna /rdn Stockl1olm dt Dalarö och Vaxholm och
och Sandhamn äro noggrant utprickade. -

Illälaren och Uppland •, varur här ett avsnitt av
är odaterad men sannolikt tillkommen omkring
/rdn Vaxholm åt Norrland, Djurlwmn, Dnlar<i
Kungliga Lantmäteristyre/sen.

leder här i skären till havet med holmar, åar, berg etc., vartill pålades allmogen av detta
häradet som honom tillikandes varder, att de honom nödigt underhåll och all möjlig hjälp på
sådant verks fortsättande visa måste •. Genom sådana expeditioner, som de två här omnämnda,
samlades så småningom ett mer eller mindre utförligt kartografiskt material beträffande våra
kuster. Det är emellertid att märka, att lantmätarna icke upplodade vattendjupet. Icke dess
mindre ge dessa kartor ofta ett förvånansvärt gott besked om navigeringsförhållandena, inlopp,
fjärdar och ~mnd. De utfrågade nämligen ortsbefolkningen om grund och av fartygen använda
farleder och införde efter de anvisningar, de erhöllo, detta på sina kartor. Att korrektheten
blev anmärkningsvärt stor berodde på att allmogen vid denna tid var så gott som helt hänvisad till att försörja sig på sitt fiske och därför hade en ytterst intim kännedom om bottenbeskaffenheten.

För att belysa detta må endast anföras, att vid utskärens fiskelägen hamn-

fogden varje år utlottade grunden bland hamnens medlemmar, som sedan under säsongen voro
hänvisade att driva sin näring vid de undervattensskär ödet förunnat dem. Man kan vara övertygad om, att de som hela sitt liv för sin försörjning voro beroende av detta lotteri hade en
synnerligen djup och omfattande kännedom om de vinster, det omfattade.
Parallellt med lantmätarnes topografiska arbete vid våra kuster pågick på marint håll omfattande undersökningar av farlederna. Initiativet härtill togs av amiral Werner von Rosenfeldt. På samma sätt som Johan Månsson under början av 1640-talet hade företagit rekognosceringsexpeditioner genomförde ifrågavarande amiral nu under 1680- och början av 1690-talet
vidsträckta kryssningar för att inhämta kunskap om olika farvatten . Han säger 1694 själv
härom, att han •med Kungl. Majestäts egna styrmän, folk och fartyg år från år nu över femton års tid alla kusterna omkringfarit>.

Under dessa resor verkställde fartygsbefälhavarna till

skillnad från de kartritande lantmätarna med lodets tillhjälp undersökningar av respektabel
omfattning.
Det på två fronter bedrivna arbetet fick till resultat vår första svenska sjöatlas, som under
namn av >General hydrographisk chartbook öfwer Östersiön och Kattegatt> trycktes i Amsterdam 1694--95. Exemplar utgåvos såväl med svensk, engelsk som holländsk titel. Upphovsmän
voro amiralen Werner von Rosenfeldt, som från 1679 till 1687 varit chef för styrmans- och lots-
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Ett lustigt kuraklerislikum för den engelske amiralen John Morris' i London 1i28 utgivna sjökort, av vilka /tär lilelbludel oclt bladet över Stocklwlml skärgård återges, är de engelska kur/ritarnas kuriösa namnskick. Dalurö heter
exempelvis • Doller Town •, Rådmansö kallas • Romanza• och Nämndöfjärden , Numdy fuer>. - Kungliga biblioteket.

väsendet, och Peter Gedda,
en lantmätare, som, efter att
sedan 1681 haft en underordnad befattning under Rosenfeldt, vid dennes avgång efterträdde honom och erhöll titeln
styrmansdirektör, vilken benämning sedan Gedda 1692
fått rang av kapten ändrades
till styrmanskapten och lotsdirektör. Det var denne senare, som ombesörjde redak-

•

tionen av atlasen.
Det nya verket var givetvis av epokgörande betydelse.
Johan Månssons seglingsbeskrivning, som sedan femtio
år utgjorde de svenska sjömännens förnämsta ledstjärna,
hade geno~ Rosenfeldts och
Geddas åtgörande blivit kompletterad med en sjökortssamling, som gav navigatören en

Ett exempel på den fortfarande mycket olillförlilliga oclt alltjämt grovt inexakta topografiska oclt nautiska framställning, som lämnades i utländska,
oftast Jwlländska, mer eller mindre skönt kolorerade passkarlor över svenska vallen, utgör delta dock avsevärt • förbättrade • blad över inloppet till
Slockltolm, , Nieuwe Paskaerl van het Slockltolmse Liet> , 1717 utgånget från
den berömda van Keulenska olficinen i Amsterdam. - Privat ägo, Slockltolm.
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långt överskådligare och mer tillförlitlig bild av de nordiska farvattnen. Skeppskaptenen var
icke längre uteslutande hänvisad till sjöbokens (seglingsbeskrivningens) för honom ofta mångtydiga text för att finna sin väg över havet. Med en enda blick på sjökortet visste han nu sin
kurs. Det kartmaterial han nu hade till sitt förfogande var också utarbetat med en helt annan
omsorg och vederhäftighet än vad de tidigare sjöatlaserna av utländskt ursprung kunnat erbjuda.
Genom att på mätningar grundade sjökort sålunda sett dagen fick navigationen på våra nordiska
hav äntligen en fast grundval, på vilken den kunde bygga.
Så snart förhållandena efter det stora nordiska kriget det tillät, vaknade intresset att fullfölja och komplettera det så lyckosamt påbörjade värvet. Redan vid sekelskiftet 1700 begynte
överstelöjtnanten i amiralitetet, lotsdirektör Nils Ström, 1727 adlad Strömcrona, att pejla och
uppmäta en del farleder. Han inriktade sig därvid framför allt på Finska viken. Med dessa
sjömätningar som underlag utgav han sedan ett antal kort över Östersjön med Finska och Bottniska viken. De utkomma 1739 i Karlskrona.
Under förra hälften av 1700-talet fick den sjökortslitteratur, som såg dagen utanför vårt
lands gränser, även beträffande våra kuster en mer modern och tillförlitlig karaktär. Det
märkligaste arbetet av denna kategori är en sjöatlas över Nordsjön, Kattegatt och Östersjön,
betitlad »A compleat sett of new charts», vilken 1728 utgavs i London av amiralen John Norris, bekant under öknamnet »Foulweather Jack , . Sjökortsmaterialet är omfattande. Så framställes svenska sidan av Östersjön av två generalkort jämte ett över södra och mellersta Östersjön, tre specialer över Stockholms skärgård samt specialer över Hanö, Karlshamn, Karlskrona
m. fl. platser. Dessa specialer äro ojämförligt överlägsna de som ingå i Rosenfeldt-Geddas atlas,
och man måste förvåna sig över att en utländsk sjöofficer kunde besitta en så ingående kännedom om svenska kustområden. Förklaringen härtill är, att Norris innehaft långvariga befäl
över engelska flotteskadrar, som kryssat i Östersjön. Särskilt var så fallet under det stora
nordiska krigets sista skede. Vid midsommartiden 1719 anlände han till Öresund samt inlöpte
den 26 augusti till Dalarö och förenade sig med den svenska flottan . Tillsammans med denna
bestred han sedan under sommarmånaderna 1719, 1720 och 1721 vakthållningen emot de ryska
sjöstridskrafterna och hade därvid sin bas i Stockholms skärgård, där han tog sin ankarplats
omväxlande vid Älvsnabben, Dalarö och Kapellskär. För att kunna manövrera tryggt i den
grunduppfyllda arkipelagen lät han sina styrmän företaga omfattande lodningar. Djupangivelserna äro därför grundade på egna mätningar. De betydelsefulla nyhPterna i Norris specialer
äro, att de i motsats till sina svenska föregångare ha farlederna tydligt angivna, grunden markerade - bränningar med dubbelkors och undervattensrev med enkelkors - , förefintlig utprickning angiven samt slutligen lämpliga ankarplatser utsatta. De ha därför en förut ej sedd
användbarhet för inomskärsnavigering.
Bland de utländska korten över våra farvatten bör kanske vidare nämnas en rysk sjöatlas
över Östersjön. Den upprättades på offentligt uppdrag under åren 1746-47 samt trycktes
1752. Ett utmärkande drag hos kartorna är, att de äga en ofantlig rikedom på djupsiffror.

FAKSIMIL A MOTSTÄENDE SIDA. Peter Geddas •General hydrographisk chartbook öfwer Ostersiön och Kattegatt •, tryckt och utgiven i Amsterdam 1694-95, omfattar tio graverade, för hand kolorerade, sjökort i dubbelt
folioformat. Därav behandlar sju Ostersjön och utgöras av ett översiktsblad, farleden Oresund- K~lmar och Kalmar-Stockholm (den I1är faksimilerade) samt vidare specialer över • Revelsbottem , • Rijske botten •, Blekinge, inI arterna till Stockholm, Slitehamn, Stralsund, Liibeck, Wismar och andra orter. I vissa exemplar dterfinner man
dessutom en generalkarta över Ostersjön och Skagerack, daterad 1693 och försedd med en utsikt över Karlskrona
och en karta över Nordsjön, ornerad med en bild av Göteborg. - Lunds universitetsbibliotek.
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•Special hydrographisk charta öfwer een deel af Blekings siöcoust, all ifrdn Arpösund till Torrumsudd, mecl
alla dess Oijar, smd skiär, redder och inlopp, samt innom skiärs leder, jämpte alle grunds och bddars observerande, till sin rätta situation, diupleek och sträckning updragen och förfärdigat, anno 1719 af Nils Ström • - ett
vackert och gediget prov pd det sjömätningsarbete, han pdbörjade redan vid sekelskiftet 1700 (jfr planschen över
landstigningen pd Själland 1700 vid sid. 124-). - Sjöhistoriska museet.

För den svenska kustens vidkommande få det väl emellertid betraktas som helt beroende av
uppgifterna i den svenska kartlitteraturen.
Ehuru sjökort alltså började publiceras och vunno ständigt växande betydelse för navigationen, bibehöllo dock de seglingsbeskrivningar, som de gamla sjöböckerna utgjorde, sitt grepp
om många sjömän. Åldre, konservativa skeppare rynkade säkert på näsan åt nymodigheterna
och studerade vid förefallande behov med tjurig envishet sitt gamla tummade exemplar av
Johan Månsson, vars arbete med tiden utkommit i minst sex svenska samt dessutom danska och
tyska upplagor. Ett bevis på seglingsanvisningarnes fortsatta popularitet utgör det faktum, att
man fann det lönande, att år 1748 utge en ny sjöbok av kaptenlöjtnant Jonas Hahn, vilken
som deltagare i olika sjömätningsexpeditioner skaffat sig förtrogenhet med såväl de svenska
som finska kusterna och dessutom ådagalagt sitt intresse för de nautiska vetenskaperna genom
att år 1733 på egen bekostnad idka studier vid van Keulens kart- och instrumentmakeri i Amsterdam. Den ärevördige Johan Månsson hade emellertid fortfarande ett så fast grundat anse-
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ende, att Hahn använde honom som skylt för sitt
arbete och utgav det som fjärde upplagan av sin föregångares verk under den originella titeln:

» Den

namnkunnige å lder-styrmannens och capitainens af
Kongl. amiral. i Stockholm Johan Månssons upIifwade aska eller des förnyade sjö-märkes-bok». Del
uppgavs emellertid, att den gamla boken var »med
märkligaste flit renad, ej allenast ifrån fel, som tiders
omskiften på hundra år, till själva orternas och märkens ändringar gjort, utan ock förökad och förbättrad i det som ålderdomen varit obekant, men i senare
lider, genom bättre kunskap och erfarenhet, jiimtc
m å nga sjöfarandens meddelte anmärkningar samt
egna samlade observationer, upptäckt blivit •. Därj:i.mle förelåg en tillökning , över farvattnen uti Kallegatt och Skagerack med danska , svenska och norska
kusterna utom Öresund intill Nordsjön och norska
Tilelblmlct till Junus 1/cr/ms • Johan l\ldnssuns
uplifwudc usku• 1748.

näset». Jonas Hahns arbete är mycket vederhäftigt
och framställningen av nära nog modernt snitt. Man

lägger särskilt märke till att inomskärslederna, som knapphändigt eller inte alls tidigare behandlats i föregående sjöböcker, här äro ägnade speciell omsorg. Så upptager exempelvis inseglingarna från sjön till Stockholm genom dess vidsträckta skärgård ett betydande utrymme.
I de svenska sjökortens historia är årtalet 1756 särskilt minnesvärt. Då fattade man nämligen beslut, att sjömätningsarbetet på de svenska kusterna skulle ställas under kontroll av
statsmakterna. Ursprungligen blev det amiralitetskollegiet, som fick utöva densamma. År 1772
överflyttades den emellertid på amiralen Johan Nordenankar.

Denne sjöofficer, som före sitt

adlande 17 56 hette Corvin, hade sagda år från trycket utgivit , Inledning til styrmanskonsten •
och 1758 haft uppdraget att ordna alla dokument angående lotsverket samt därefter förrättat
mätningar till sjökortens förbättrande. Vidare hade han 1760 utsetts till kavaljer och informator i sjöväsendet för hertig Karl och blev sålunda denne furstes nautiska uppfostrare.

Med

energi och sakkunskap ledde han nu utgivandet av nya sjökort, vilka utkommo under åren
1785- 90. Nordenankar avgick vid 70 års ålder 1792 från sin befattning. Följden härav blev
att kartarbetet r åkade i lägervall. Penninganslagen indrogos och sjökortsförsäljningen lämnade
intet överskott. Denna ekonomiska situation blev så penibel, att man till och med funderade
på att sälja kartplåtarna för att på så sätt till någon del täcka statsverkets utgifter.
I detta allvarliga läge uppträdde dåvarande kaptenen Gustav Klint, vilken redan som ung
intresserat sig för hydrografiska mätningar och kartritning, med ett reorganisationsförslag,
som syntes möjliggöra fortsättande av verksamheten. Men man slog dock fortfarande dövörat till för hans anslagsäskande och vägrade bidrag av statsmedel. Kallsinnigheten kunde
emellertid inte nedslå hans brinnande tro på saken. Därför erbjöd han sig 1798 att på eget
ansvar och egen kostnad överta kartverket. Han utarbetade nu ett femtiotal sjökort över svenska och övriga europeiska farvatten. Till och med Svarta havet fick komma med på ett hörn.
Plå tarna till dessa kort graverade han delvis själv. Bladen sammanfattades i det storslagna
och monumentala verket »Sveriges sjöatlas», vilket utkom i tvenne band 1797- 1820 (se faksimil i artikeln om navigationen i band 3) . Han utgav vidare till dessa sjökort en beskrivning med
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Werner von Rosen/eldt (till höger; kopparstick 169.'I av okänd konstnär) och Johan Corvin-Nordenankar (oljemdlning av A. Eklund 1788; Sjölwrteverket, Stockholm), tvd av ,le största märkesmännen i den svenska navigationen., historia före Gustav af Klint (ett por/rätt av denne sid. -¼31; jfr även faksimil och text vid sid. 50fi).

förtoningar, varav första delen, omfattande Östersjön och Finska viken, utsläpptes 1813 (ny
upplaga 1827) och den andra över Bottniska viken 1830. Efter att ha utnämnts till överstelöjtnant vid flottan 1809 erhöll han enligt kungligt brev av den 22 januari 1811 , frihet från all
tjänstgöring under den återstående tiden av den upplåtna entreprenaden av sjökarteverket med
bibehållande av dess innehavande tur och därmed förenade fördelar>.
viceamiralsgraden och dog adlad och överhopad med utmärkelser 1840.

Han uppnådde också

Det dröjde alltså länge, innan de första sjökorten över de nordiska farvattnen sågo dagen. Men
när Rosenfeldt-Geddas atlas i slutet av 1600-talet väl brutit isen, gick utvecklingen raskt framåt.
På knappt mer än ett sekel gjordes häpnadsväckande framsteg. Genom Gustav af Klints gärning var en mycket hög nivå uppnådd. Man kan instämma i ett uttalande, som efter hans död
gjordes i Krigsvetenskapsakademiens tidskrift 1841, där det om hans sjökort heter, att de kunna
• med åsidosättande av all nationell fåfänga med tämlig visshet om ock ej i yttre elegans åtminstone i pålitlighet och inre värde tävla med vilken annan nations sjökarteverk som helst •.
Samtidigt som ett kartografiskt material, som kunde utgöra ett tillfredsställande underlag för
navigationen tillkom, började denna själv att utvecklas. Vår första lärare i ämnet vid flottan
Fredrik Herman Höijer ville redan 1676 utge en nautisk lärobok och fick av amiralitetskollegiet
löfte om pengar till utgivningen. Han tycks emellertid inte fått manuskriptet färdigt förrän
1693, vilket år Hans Wachtmeister föreslog, att boken skulle tryckas på Kungl. maj:ts bekostnad efter att ha undergått granskning hos någon matematikprofessor. Det hela rann dock ut
i sanden, då han nu blivit förekommen av amiral \,Verner von Rosenfeldt. Denne hade . nämligen redan 1685 fullbordat ett liknande arbete och 1687 fått det granskat av amiralitetskollegium och kunde med samma år beviljade statsmedel utge det från trycket 1693 (jfr bild band l,
sid. 395). Det bar titeln

> Navigationen

eller styrmanskonsten, til ungdomens nytta ved Kongl.
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amiralitetet författad,. Werner von Rosenfeldt blev alltså banbrytare även på detta område. Hans
verk är den första handboken på svenska om styrmanskonsten (jfr bd 1, sid. 395).
Det var till sin karaktär mycket elementärt och strävade framför allt till att vara så lättfattligt som möjligt för de sjömän, som ur det skulle inhämta sitt vetande. Detta framgår
också av det utlåtande, som amiralitetskollegiet efter sin förhandsgranskning av amiralens
bok lämnade: »Oavsett bem:te vice amiral haver därutinnan förbigått de vidlyftiga matematiska kalkylationer, som fordras att göra och utarbeta ephemerides och andra sådana tavlor,
vilka till en slik vetenskaps utförande brukas, jämväl utelämnat, att var och en styrman lära
själv göra allehanda passkort och gradkort, varav de sjöfarande uti själva praxi och seglandet
sig betjäna måste, så haver man likväl därutinnan innefattat alla de förnämsta regler och
grepp, som till stora sjöfarten och sjömanskapet erfordras och uti det ovannämndas ställe icke
allenast sådana av andra utarbetade tavlor samma sitt verk bifogat utan utförl:n visat, huruledes alla de jämte sjökorten brukas och till övningen appliceras skola, havandes endast och
allena rättat verket därhän, att det för var och en styr- och sjöman i gemen, som allenast
lärt enfaldigt läsa, skriva och räkna, måtte vara för dess korthets skull så behagligt och snart
att lära, som det på detta sättet är begripligt och helt lätt att fatta ,.
Litteraturen började nu flöda på ett för svenska förhållanden osedvanligt rikt sätt i detta
fack. Redan i amiralitetskollegiets uttalande om von Rosenfeldts lärobok skymtar man en viss
kritik mot att den var alltför summarisk. Anmärkningar i detta hänseende växte med tiden
i styrka. Förmodligen var det detta förhållande, som förmådde Tomas Rajalin att 1728 utge
,Nödig underrättelse om navigation eller styrmans-kånsten •. Han fick själv betala tryckningen
men erhöll ett understöd på 1,800 daler s.mt. Denna vår andra navigationsbok ansågs representera större fullständighet än sin föregångare. I ett 1726 av amiralitetskollegiet avgivet omdöme
framhålles, att »det angelägnaste av andra matematiska vetenskaper, vilka till styrmanskonsten
höra och därvid konkurrera, blivit till så stor del, som nödvändigheten kräver, uti samma verk
inryckte,. Av ungefär samma omfattning och karaktär var den 17 56 av Karl Fredrik Hauswolff utgivna »Theorien af navigation eller styrmans-konsten,. Hauswolff, som 1728 utnämnts
till föreståndare för navigationsskolan i Stockholm, ägnade med kraft och duglighet sin livsgärning åt den nautiska undervisningen. Hans skrift granskades före utgivandet av vissa därtill utsedda amiralitetsofficerare samt av Vetenskapsakademien. Han erhöll för arbetets utgivande 3,000 daler s.mt. i förskott av statsmedel, vilka skulle återbetalas när tillräckligt antal
exemplar blivit sålda. Hans bok blev mycket använd och var flerstädes i bruk ännu ett sekel
efter utgivningen.
Den tidigare omnämnde Johan Corvin-Nordenankar utgav, som nämnts, 1756 »Inledning til
styrmanskonsten,. Detta var dock icke något självständigt arbete utan endast en översättning
och lätt omstuvning av A. Patouns »A complete treatise of practical navigation , , som utkommit

PLANSCH Ä MOTSTÄENDE SIDA. Ett fordom vanligt • instrument • ombord uar •pinnkompussen •, med vilken
man kunde registrera styrd kurs i stället för att skriva upp den. För varje halvtimme (eller kvart) insättes pinnar
i hdlen utefter de streck i kompassrosen överst, som man därunder styrt, och vid vaktens slut flyttar man ihop
pinnarna lika mycket frdn ömse hdll till det streck, som dd anger den under vakten styrda •generella kursen • .
Styrmannen ombord pd kronans fartyg dldg under 1700-talet att föra skriftlig journal över kursen, men i äldre
tid torde pinnkompassen ha varit i bruk även pd örlogsmän; bland de i band I, sid. 976, omtalade fynden frdn
bottnen av Oresund, vilka möjligen kunna ha tillhört skeppet llforgonstjärnan 1658, ingdr rosen till en pinnkompass (nu d Kulturhistoriska museet i Lund) med de avbrutna pinnarna ännu kvarsittande i sina hdl, skvallrande
om den J,:urs, skeppet höll kort innan det gick till botten. Den här avbildade praktpjäsen, vilken som synes är au
lettländskt ursprung, torde härstamma I rdn tiden omkring 1800.
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•Passc/iarta tifver Finska viken . . . författad efter astronomiska observationer, trigonometri.,ka och hydrografiska
mätningar, mecl rtittvisanc/e compa.,s och ulgifven af Joh. Nordenankar. .. Stockholm 1791. F<irbättrml up/aga.,

i sin första upplaga 1730. Slutligen må nämnas löjtnanten och navigationsskoleföreståndaren i
Stockholm, Lars And. Chierlins •Sjömäns dagelige assistenh av år 1777, som var starkt beroende
av utländska förebilder, samt navigationsläraren på Sveaborg löjtnanten, sedermera majoren
Fabian Kasimir Roswalls >En sjömans dageliga hjelpreda , (1:a uppi. 1796, 2:a 1806).
Nautiska frågor behandlades också i åtskilliga kalendrar såsom exempelvis: Anders Celsius'
, Sjöcalender för år 1743», Hiorters •Astronomisk calender för år 1749, sjöfarande och Svea
länders avmätare till tjänsh, densammes »Sjöcalender för året 1750» samt »Astronomisk sjökalender för åren 1761 och 1762•. Vidare bör kanhända nämnas tvenne anonymt utgivna
arbeten: >Regler och logaritmer för att finna latitud på sjön» från 1767 samt »Principer till
longitudens finnande på sjön med tillhjälp av ephemeris» från 1780-talet.
Men det skapades inte endast nautisk litteratur. Insikten i navigation utbreddes också bland
marinens folk genom förbättrad undervisning. Skeppsgosseinstitutionen vann ökad stadga, och
i Karlskrona började man 1693 att ordna en särskild information, som även omfattade de
första elementen i den teori, som en sJoman bör känna. Som skeppsgossar inskrevos inte blott
gemenes, underofficerares utan också överofficerares barn. År 1692 inrättades i Karlskrona även
en styrmansskola, vars förste lärare blev math. stud. Nils Ström, den förut nämnde blivande
lotsdirektören, som skulle >informera lärstyrmännen och ungdomen uti navigationen och därtill
nödiga stycken ». Denna undervisningsanstalt, som 1732 vann ytterligare fasthet genom då antaget reglemente, tillgodosåg i första hand underofficersutbildningen och utnyttjades av såväl
skeppsgossekåren som ynglingar, vilka på privat väg inhämtat behövliga förkunskaper och engagerat sig vid amiralitetet. Ursprungligen nådde man de högre befälsposterna genom gradpassering och särskild officersutbildning saknades.
61 .

Sv. F. H. Il
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Pinnkompass. Sjohistorislw museet, Stockholm.

Detta förhållande ändrades i viss må n vid tillkomsten av en kadettskola i Karlskrona 1756.
Genomgåendet av denna var dock inte ett oeftergivligt villkor för befordran. Under de första
decennierna av dess existens hade skolan emellertid en sådan glansperiod, att man kan tala
om en spaltning av underofficers- och officersutbildningen. Därefter skedde emellertid en å tergång till det äldre systemet, varvid navigationsskolan åter kom att spela en framträdande roll.
Utom vid huvudstationen bedrevs nautisk undervisning sedan 1720-talet vid Stockholmseskadern, av de redan förut omnämnda handboksförfattarna Hauswolff och Chierlin. Även i
Göteborg och Sveaborg förekom liknande utbildning.
Genom alla dessa åtgärder spriddes i allt större må tt teoretiska kunskaper inom flottan, och
många av dess män blevo säkra och skickliga navigatörer. Bruket att praktisera inom utländska mariner vidgade också mången framåtsträvande officers erfarenhet och fullkomnade
hans förmåga att föra ett skepp över världshaven.
Kunskapen om navigationen fick under 1700-talet inte allenast en allt allmännare utbredning bland de män, som trampade örlogsfartygens däck, utan själva den nautiska tekniken
gjorde även mycket stora framsteg. Vid mätning av solens höjd i meridianen för bestämmande
av det inseglade ställets latitud och vid andra dylika mätningar brukade man under 1600-talet
vanligen den ända sedan forntiden använda jakobsstaven (se band 1, sid. 395). I det följande
å rhundradet kom emellertid vinkelmätningen till sjöss på ett betydligt högre plan genom den 1731
av J. Hadley uppfunna spegeloktanten. Genom olika förbättringar fullkomnades den snabbt.
Emellertid övergick man snart från oktanten, som endast omfattade 1/s av cirkelns omkrets till
sextanten, som representerade 1/o därav. Därmed hade man nått fram till den typ av vinkelmätningsinstrument, som ännu i dag är mest vanlig om skeppsbord. Det är emellertid utt
märka, att sextanten ganska långsamt vann terräng. Sjöfolk är ytterst konservativa. Långt in
på 1800-talet fanns det kofferdiskeppare, som ännu använde den gamla jakobsstaven.
Kunde man i början på 1700-talet bestämma latituden genom att observera solens höjd i
meridianen och sammanställa den med solens deklination eller genom att mäta polstjärnans
höjd över norra horisonten, saknade man däremot möjlighet att utröna longituden. I brist på
fasta hållpunkter i detta hänseende fick man lita på seglad kurs och loggad fart. Att finna
longituden till sjöss blev därför ett problem. Sjömän och matematiker, astronomer och geografer grubblade förgäves över dess lösning. Avsevärda belöningar utfästes för den som fann
gåtans nyckel. Det största och mest kända priset utsattes 1714 av engelska parlamentet. Det
utgjorde 20,000 pund, som skulle tillfalla den, vilken uppfann ett praktiskt sätt att till sjöss
finna longituden inom en halv grad. Den, som kunde uppvisa en metod, vilken inte representerade så stor noggrannhet, skulle i alla fall erhålla en del av summan. Man tillsatte en permanent kommitte, The board of Iongitude, för att granska inkomna förslag.

Många projekt

lades under dess ögon. Men det dröjde länge, innan man fann n ågot som kunde godkännas.
Emellertid överlämnade en tysk astronom, Tobias Mayer i Göttingen, 17 55 av honom utarbetade tabeller, vilka möjliggjorde att efter observation av m åndistanser - det till jordens
medelpunkt hänförda vinkelavståndet mellan månen och solen eller stjärnorna - beräkna
tiden i Greenwich vid observationsögonblicket. Då man på astronomisk väg redan förstod att
bestämma den lokala tiden, kunde man nu finna tidsskillnaden mellan Greenwich och det
PLANSCH A MOTSTÅENDE SIDA. Kronkompassen - uarau här ett praktexemplar au danskt ursprung frdn 1700talets mitt aubildas efter en modern kopia - uar ett instrument huuudsakligen •til Lyst> . Den hängdes företrädes•
uis i taket i chefens hytt och gjorde där - äuen när chefen ldg till sängs - utmärkt tjänst som skuallerkompass.
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Kronkomp<tss. /{opio efter ett instrument från omkriny J7aO, siynernt • iver Jen.~en Boryer i Kiöbe11/1<1/JJ1>.
Sjöhistorisko nmseet, .'-itockho/111.

Luftkompassen till vänster, signerad I. Fowler, Royal Exc/iange, London, helt av metall, kardanskt upphängd och
försedd med pejlanordning, torde härstamma frdn omkring 1700. Spritkompassen till höger, signerad J. H. Wegener, Stralsund, är ndgra drtionden yngre. Bägge å Sjöhistoriska museet, Stockholm. - Den akvarelleradc ritningen
i mitten är dr 1748 av amiralitctskollcgiet fastställd som typ för svensk amiraliteiskompassros. lliksarkivei.

Spegeloktanlen till vänster (liksom kikaren i mitten) har tillhört Gustav af Klint. Privat ägo (kommendörkapten
Erik af Klint, Stockholm). - Sextanten till höger är daterad till 1800-talets början. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

ställe, där fartyget befann sig, och därmed dess longitud. Mayer avled redan 1762 och fick
aldrig njuta frukterna av sitt verk. Hans änka erhöll dock 3,000 pund av engelska regeringen.
Mayers metod var emellertid mycket omständig. Dess tillämpning satte därför ofta myror i
huvudet på mindre matematiskt begåvade navigatörer.
enklare princip skulle dock se dagen.
l{ronometern, som ständigt och ofelbart visade greenwichtid, uppfanns. Redan 1735 hade den
engelske urmakaren John Harrison inlämnat ett sådant instrument till The Board of Longitude för
att det skulle prövas till sjöss. Det dröjde emellertid till 1761, innan den snillrike uppfinnaren
kunde presentera det historiska ur, som kallats Harrisons fjärde kronometer. Med detta hemförde han fullständig seger och kunde lyfta det väntade priset på 20,000 pund. Longitudproblemet var löst.

En

Loggningen, uppmätningen av den fart, som fartyget gjorde, förbättrades också. Den på
1500-talet införda skäddloggen, som endast visa~e farten i observationsögonblicket, efter-

483

träddes av instrument, som kunde ange den under
en viss seglad tid tillryggalagda distansen. Redan i
mitten på 1700-talet tycks man ha känt till någon
form av släploggar med denna egenskap. År 1801
uppfann E. Masey en tillförlitlig apparat av denna
typ. Det var en rotationslogg, som bestod av en efter
fartyget släpad propeller, försedd med styrfena och
räkneverk, vilket angav längden av den väg, man
hade seglat. Konstruktionen besatt den nackdelen,
att loggen måste inhalas och tas ombord vid avläsningen. Detta fel avhjälptes först i slutet av 1800talet. Skäddloggen blev emellertid ej ställd på avskrivning. när den nya uppfinningen så småningom
togs i bruk. Allt fortfarande användes den jämsides
med släploggen och som kontroll på att denna fungerade obehindrat och störningsfritt.
Säkerhetsåtgärderna till sjöss förbättrades avsevärt. Fyrväsendet började utbyggas. Våra kusters tre
äldsta ljusbärare, Kullens, Falsterbos och Nidingens
Skäddloggens användning dskddliggöres ovan med
fyrar, som härstammade från 1500- och början av
en gravyr ur J. Corvin (Nordenankar), •lnledning til styrmanskonsten• 1i56. Vid c syns en
1600-talet hade i slutet av sistnämnda sekel fått efterbdtsman med logg/aset; samtidigt med att detta
följare vid Landsort och Örskär. Under 1700-talet,
rinner ut, beknipes logglinan, varefter antalet utvars praktiska sinne ivrade för samfärdselns förkov löpta knopar avläses.
ran, tillkom nu exempelvis fyranläggningar vid Korsö
1715, vid Djursten 17 59, vid Grönskär 1774 samt vid Ölands södra udde 1775. (För fyrväsendets utveckling se bildsviten i artikeln om Styrmanskonsten i band III. ) Det blev även ordning
och reda på utprickningsväsendet. I en kunglig förordning angående lotsväsendet i Sverige och
Finland av den 19 september 1696 och Kongliga reglementet och instruktioner av samma dag
för lotsinspektionen i Stockholm samt uppsynings- och åldermännerna i stockholmska och övriga skärgårdar i Sverige och Finland meddelades fullständiga och noggranna föreskrifter om
remmares, prickars och andra sjömärkens utsättande och underhåll. Skärgårdsbönder, som
bodde vid lotslederna, ålades att vara behjälpliga med utprickningsarbetet.
Även kronans fartyg fingo naturligtvis nytta av att lotsväsendet vann stadga. Dess organisation erhöll fasthet genom författningar och reglementen av 1696, 1697, 1798 och 1799.
Över huvud taget gjorde konsten att utstaka fartygets väg över havet oerhörda framsteg under
den här skildrade perioden. Oklar uppfattning ersattes med upplyst kunskap och rådvillt famlande med fast målmedvetenhet. Men framför allt uppstod på bred bas en förnämlig nautisk
tradition, som danade den svenska marinens befäl till kunniga och framstående sjömän.

Kikare, begagnad av Gustav /Il under slagen vid bl. a.
Fredrikshamn och Svensksund 1790. - Livrustkammaren.
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SVENSKA FLOTTANS SJÖTÅG ÅREN 1771 -1814

TAKTIK, SlGNALER OCH BEFÄLSTECKEN.

D

e under nordamerikanska frihetskriget på franska flottan i stort antal tjänstgörande svenska
sjöofficerarna hemförde starka intryck av de metoder för krigföringen till sjöss, som till-

lämpats under de i taktiskt avseende banbrytande engelsk-franska sjöslagen i Västindien under
en Rodney och en de Grasse. En på grundval av personliga erfarenheter härifrån av kaptenen
Salomon Gyllenskepp 1787 verkställd översättning av fransmännens några år tidigare fastställda
evolutionsbok efter nytt system blev också under benämningen , Sjötactique för örlogsflottan ,
i behaglig tid före krigsutbrottet 1788 för svenska flottan antagen. Härav följde mindre tvång
i valet av taktiska rörelser samt följaktligen flera och enklare utvägar att vinna ett och samma
ändamål. Genombrytningar och dubbleringar voro numera ej tabu för initiativkraftiga befälhavare, och vidare drog man sig ej längre för att engagera motståndaren, även om ordningen
inom flottan till äventyrs ej skulle vara rättvänd. Genom införandet uv en ny formering, benämnd echiquier, i vilken skeppen seglade bidevind för motsatta halsar än dem, på vilka linjen ursprungligen etablerats, vanns slutligen en väsentlig lättnad vid uppmarsch till strid.
Till belysning av de taktiska principer, som numera lågo till grund för örlogsflottans uppträdande under strid, hänvisas här nedan till en dagarna före boglandslaget utgiven storamiralsorder, vari bl. a. föreskrevs: att linjen skulle hålla sig väl sluten, så alt skeppen effektivt kunde understödja varandra samt att all skyndsamhet skulle iakttagas vid signalorders
verkställande; att cheferna i vissa fall ägde att manövrera efter eget omdöme, varpå såsom
exempel anfördes, att om svenska flottan passerade den ryska i lä försök skulle göras att
kupera motståndarens kö; att om drabbning levererades från läläget intet skepp, under vad
förevändning det varu månde, finge sacka i lä om linjen, men från lovart däremot gärna söka
sin fiende närmare; att elden skulle riktas efter motståndarefartygets stormast och horisontellt
för att skada rundhult och tackling, emedan härigenom uppståndna haverier tvingade fienden
till ofördelaktiga manövrer; att om eget ske_pp bleve allvarligt skadat dess närmaste granne
skulle skynda till dess undsättning, härvid understödd av fregatter och roddslupar, så att en
eventuellt uppkommen lucka hastigt bleve sluten; !>amt att ingen chef skulle draga i betänkande att, om motståndaren lämnade en lucka öppen i sin formering eller på någon punkt
var starkt derangerad, där verkställa en genombrytning, och i så fal~ skulle efterföljande skepp
vara pliktiga att utan tvekan sluta upp i det forcerande fartygets kölvatten.
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Som sig bör innehöll ordern härjämte ett understrykande av att ett svenskt skepp hellre
skulle låta äntra sig eller skjutas i sank än att tillåta en genombrytning. Synnerlig vikt lades
på att den anbefallda distansen mellan fartygen i stridslinjen, eller här en halv kabellängd, ej
bleve överskriden. Det var på grund av bristande noggrannhet i sådant avseende, som under
1789 års kampanj en tilläggssignal utfärdades av följande lydelse: »Skeppet manövrerar illa
och vakthavande officeren sättes i arrest ett dygn,.
Med hänsyn till det reducerade antal skepp, som numera kunde insättas i linjen, frångick
man den hittills tillämpade uppdelningen på eskadrar och nöjde sig med att i stället indela
den sjögående styrkan i nummerbetecknade divisioner. Då dessa uppgingo till tre benämndes
den, som för tillfället var placerad i täten avantgarde och den i kön arriärgarde; om andra
divisionen utgjorde avantgardet, betecknades ordningen som naturlig, i motsatt fall omvänd.
Förbandet i sin helhet benämndes omväxlande eskader och flotta, dock mestadels det senare.
I stridslinjens sammansättning gjordes ingen annan förändring i övrigt, än att under Gustav
III:s ryska krig de svåra 40-kanonsfregatterna av Chapmans konstruktion jämväl bereddes
plats i linjen för att giva denna en i förhållande till motståndarens linje likvärdig längd.
Till följd av den differentiering av fartygstyper, som under föreHggande period genomförts
inom skärgårdsflottan i och med att vid sidan av galären tillkommit ett väsentligt ökat antal
skärgårdsfregatter å ena sidan samt kanonslupen med dess avläggare å den andra, kunde
några fullt ensartade taktiska föreskrifter knappast tillämpas för denna gren av sjöförsvaret.
Före 1788 existerade ej heller annat än underhandsöverenskommelser härutinnan, och det
dröjde till sista krigsåret, 1790, innan dylika på föranstaltande av överste Mikael Anckarsvärd
hlevo från trycket utgivna. Något omarbetade i 1795 års upplaga, stodo sig dessa anvisningar
till periodens slut.
Under det att galärernas stridsformering alltjämt var frontlinjen , stredo skärgårdsfregatterna,
företrädesvis förtöjda i en fördelaktig skärgårdsposition, med bredsidan ; då dessa tvenne grupper sammanförts till ett gemensamt förband, ordnades stridslinjen så, att galärerna intogo plats i
vinkelrät läge mot samt med sina stävar i luckorna mellan fregatterna. Kanonslupar och -jollar stredo däremot alltid på rörlig fot, formerade i frontlinje, som för jollarna i motsats till
sluparna representerades av fartygetis akterstäv, då jollens enda kanon här var uppställd.
Roddflottans uppdelning på lägre förband varierade högst betydligt. Under första svensksundsslaget voro sålunda skärgårdsfregatter och galärer sammanförda i gemensamma divisioner, under det att kanonsluparna hade sammanförts i fyra fördelningar om sex slupar i varje.
I det senare slaget på samma plats däremot var flottan uppdelad på fyra brigader om i regel
fyra divisioner; första brigadens första division bestod av enbart skärgårdsfregatter, under det
att de tre övriga räknade sex galärer vardera; i de återstående brigaderna ingingo i varje division c:a 15 kanonslupar och -jollar. Mot århundradets slut fixerades förbanden till brigad,
bataljon och division, vilken sistnämnda omfattade i vad rör galärer två enheter och kanonslupar fyra enheter. En galär, resp. två slupar, bildade var för sig en pluton. Av de till Finland förlagda skärgårdsfregatterna ingick en i varje därvarande kanonslupshataljon.

FAKS/111/L Ä llfOTSTÄENDE SIDA. Ett studium av här avbildade, dr 1i90 för armens flotta fastställda signalflaggor kvarlämnar otvivelaktigt intrycket av alt desamma icke blott äro tilltalande för ögat utan jämväl med
avseende pd färger lämpligt valda för ull underlätta deras särskiljande. Och dock har endast ett enda av
dessa tecken, nämligen n :r IV, överlevt alla kommande revisioner i det att denna flagga ännu i dag som är
försvarar sin plats i vdra signa/brev. Hjälptecknen verka däremot, dtminslone i övervägande grad, mera fula
och missbildade än motsatsen.
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I samband med utgivandet av 1787

Sjö - TaElitJ11l•

års tryckta taktiska bestämmelser fastställdes till utseendet nya dagsignaltecken för örlogsflottan. De härför an-

.&igs - R.Öre!fer.

r

vända signalflaggorna av fransk modell
voro till antalet 21, vartill komma 4
slandertar och 3 olikfärgade vimplar.
Genom att sammanställa 20 av dessa
flaggor - den överskjutande var likhetstecken - i hiss om två tecken, erhöllos 400 olika kombinationer, vilket
ansågs väl tillräckligt för att fylla behovet. All dagsignalering medelst segelmanöver och skjutande är nu övergiven. För signalernas tolkande upplades
tvenne skilda signalbrev, ett avsett för
användning under segel och ett till
ankars. Sättet att utbyta meddelanden
till sjöss hade genom tillkomsten av
dessa föreskrifter gjort ett betydande
steg framåt. År 1807 avlöstes dessa
föreskrifter av nya, vari antalet signalflaggor reducerades till 11, vartill kommo 5 standertar och 3 distinktionsvimplar. Genom att sammanställa två och
två av 10 flaggor erhöll man alltså här
endast 100 kombinationer, men medelst

It-. Skidll ilta u.a..

r-,.-,nu, .. w,,

... -•Thupl-a&-J.

W.

En sida ur Salomon Gyllenskepps •Sjötactique jemte dag-signaler för en örlogsflotta> 1787.

applicerandet av en av de fyra standertama över eller under hissen kunde signaltalet ökas med jämna 100-tal upp till 1,000, varigenom 1,100 signaler kunde åstadkommas, vilket var mer än tillräckligt för dåvarande behov. Nattsignaler bestodo här uteslutande av kanonskott, avfyrade i två omgångar. »Eldar» användes
endast som »urskiljningsmärken ». Även mistsignaler avgåvos med skott.
För armens flotta blev med anlitande av endast halva antalet av örlogsflottans tecken ett
signalbrev fastställt år 1790, avsett för överbringande av, alltjämt medelst två tecken, befallningar och rapporter under formeringar med något mera utsträckt avstånd, särskilt då fartygen voro under segel. I slutna formeringar under rodd skedde ordergivningen däremot muntligt
med repetition från båt till båt.
I fråga om befälstecken och dessas förande är att anteckna, hurusom storamiralen, hertig
Karl, 1779 på sitt chefsskepp hissade tretungad flagg med riksvapnet infällt samt därunder en
blå och gul vimpel, på vilken likaså riksvapnet var applicerat. Jämlikt 1785 års i tryck föreliggande sjöreglemente förde generalamiral kronoflagg med vimpel under, flaggman en chef samma
flagg med ett gult kryss i övra inre rutan under det att övriga flaggmän förde vanlig kronoflagg,
amiral på stor-, viceamiral på för- och konteramiral på krysstoppen. Överste en chef förde
en blå-gul standert med ett gult kryss i blå fältet, hissad »kornettvis », samt annan överste
dylik standert utan kryss, hissad på vanligt sätt. Överstelöjtnant förde som förhandschef ör-
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logsvimpel med gult kryss i det blå fältet men som fartygschef, i likhet med övriga officerare,
enkel vimpel. Fartygschef av underofficers grad förde, flaggunderofficer blå och annan underofficer gul galjadet. Ar 1796 reglerades befälstecknen för armens flotta sålunda, att viceamiral
förde den tretungade blå flaggan, på vilken applicerats tre gula kronor med tvenne därunder
korslagda kommandostavar, under det att konteramiral enbart bestods kronorna och översten
stavarna; överstelöjtnant var tilldelad blå standert med stavar och övriga officerare kluven
vimpel med eller utan stavar.

KRIGET MOT RYSSLAND 1788-90. SJÖVAPNET I FÖRGRUNDEN. DEN SVENSKA
KRIGARÄRAN ÅTERUPPRÄTTAS.

1788

Då Gustav 111 mot ansvariga sjömilitära myndigheters bestämda avrådanden beslöt sig för
ett anfallskrig mot Ryssland, var tidpunkten härför i utrikespolitiskt avseende otvivelaktigt
väl vald, så till vida som kejsarinnan Katarina sedan något år var djupt engagerad i ett krig
mot Turkiet. Den svenska flottans fartygsmateriel befann sig desslikes i ypperligt skick - det
bästa sedan seklets gryning - och sjöbefälet hade tack vare det senaste decenniets starkt
ökade sjötjänst inom såväl den egna som inom främmande mariner bibringats en mycket god
tjänstbarhet. Så långt var sålunda allt gott och väl, men denna tilltalande bild hade även sina
skuggsidor: ersättnings-, förplägnads- och sjukvårdsinrättningarna voro synnerligen illa tillgodosedda, en omständighet, som på ett för krigföringen högst besvärande sätt snart skulle ge sig
till känna. Någon verkligt stark och auktoritativ högsta krigsledning fanns icke heller. An svaret för att denna, allt eftersom kriget framskred, erhöll en allt mera dilettantmässig karaktär
hör otvivelaktigt läggas på konungen själv, som med alla sina i prövningens stunder ådagalagda verkligt stora ledareegenskaper i betänklig grad saknade sinne för de strategiska perspektiven. Också skulle denna brist till slut föra honom och hans flottor i ett så farofyllt läge,
att de endast genom ett under skulle se sig i stånd att draga sig därur, hårt skamfilade visserligen, men med bibehållen ära. Andan inom härens tidigare starkt politiserade officerskår var
icke heller god, och riddarhusets frondörer drogo sig ej för att fortsätta sitt dunkla spel, även
sedan de stodo öga mot öga med fienden. Jämväl armens flottas officerskår var i någon mån
infekterad av detta gift, under det att örlogsflottans befäl i stort sett stod utanför alla förrädiska stämplingar.
Sedan kriget på våren 1788 blivit oåterkalleligen beslutat, utgick befallning till Karlskrona
om utrustandet av 12 skepp samt 4 svåra och 2 lätta fregatter. Samtidigt härmed avfärdades
klargöringsorder till armens flottas galäreskader i Stockholm samt något senare till den av
skärgårdsfregatter och kanonslupar sammansatta finska eskadern av samma flotta i Sveaborg.
Till Göteborg avdelades tre av de nya chapmanska 40-kanonsfregatterna med handelsskydd i
Väslersjön som huvudsaklig uppgift.
Befälet över den i slutet av maj färdigrustade örlogsflottan uppdrog konungen av politisk
hänsyn åt sin broder, storamiralen hertig l{arl av Södermanland, som visserligen varken genom
sin karaktär eller militära insikter var skickad att fylla denna krävande post. Vid hertigens
sida ställdes av etikettsskäl såsom förmedlingslänk med det övriga befälet förste amiralen och
excellensen Anton Johan Wrangel, förvisso i sina yngre dagar en god sjöman, men nu, sedan
längre tid oanvänd till sjöss, ur stånd att här på något sätt göra sig gällande. Till all lycka
hade emellertid vid dessa höga herrars sida i egenskap av flaggkapten, d. v. s. stabschef, ställts
en officer, som däremot i eminentaste grad var skickad att leda en flotta i såväl organisato-
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Svenska flottans befälstecken
jämlikt 1741 och 1785 års sjöreglementen
samt 1806 års staclganden.

FLOTTANS BEFÄLSTECKEN JÄMLIKT 1741 ÅRS SJÖREGLEMENTE

Chefen för flottan
li roddslup)

Chefen för flottan
(på stortoppen)

t- -<
Kommendör under befäl
Ipå stortoppen)

Flaggman under befäl
(amiral på stor-, viceamiral på för- och schout hynacht på krysstoppen)

Kommendör som
chef för sjöstyrka
(på stortoppen)

Amiralitetskapten

Skeppskapten

(på endera toppen allt efter eskader)

(på endera toppen allt efter eskader)

ÖRLOGSFLOTTANS BEFÄLSTECKEN JÄMLIKT 1785ÅRS SJÖREGLEMENTE

Amiral en chef
(på stortoppen)

Generalamiral *
(på stortoppen)

Överste under befäl
(på storloppen )

Annan flaggman
(amiral på stor-, viceamiral
på för- och konteramiral på
krysstoppen)

Överste en chef
(på stortoppen)

Överstelöjtnant en chef

Övriga officerare

(på slorloppen)

tpå endera toppen allt efter division)

* Anm.

Flaggunderofficer

Övttiga underofficerare

(på stortoppen)

(på stortoppen)

Genom nådigt brev av 14 maj 1779 förordnades att hertig Karl i egenskap av storamiral skulle •nu
och framdeles, då han är befallande på Vår och rikets flotta, å storloppen av chefsfarlygct föra en
kunglig flagga med vimpel under, båda försedda med Vårt och rikets vapen•.
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Viceamiral

Konteramiral

(på storloppen)

(på förtoppen av två- och
tremastade fartyg)
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Överstelöjtnant
Överste

(på lägsta loppen)

Ip:\ förloppen av tvåmastat och
kryssloppen av tremastat fartyg)
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Övriga officerare
Major

(på storloppen)

(på lägslu toppen)

Anm. Befäl över brigad, bataljon eller division vid armens flotta utmärkes medelst ett litet gull kors i övre

hörnet av befälsflagga eller guiden samt överst på den blå vimpeln.

Aktstycken,
belysande det skickelsedigra mötet mellan en
svensk och en rysk sjöstyrka i mynningen
av Finska viken den 21 juni 1788.
Riksarkivet.

ORDRES DE BATAILLE
UTFÄRDADE AV STORAMIRALEN, HERTIG KARL VID
FLOTTANS UTLOPANDE FRÅN KARLSKRONA
DEN 9 JUNI 1788.

Dd den

under storamiralen, hertig Karls befäl ställda svenska flottan den 9 juni 1788
utlöpte frdn Karlskrona för att i finska farvatten agera offensivt i det krig mot Ryssland,
som vid denna tid allaredan var i princip beslutat, mdste man lämna tre ännu ej fullt

rustade skepp efter sig. Det är för att betäcka härigenom uppstdndna luckor i slaglinjen,
som hertigen utfärdade här i faksimil dtergivna Ordres de Bataille att gälla tills vidare.
I själva verket förenade sig de saknade skeppen ej förrän den 11 juli, eller kort före
mötet med den ryska flottan vid Hogland, med sin huvudstyrka. Fartygschefernas namn
äro som synes senare tillagda.

ORDER TILL CHEFEN PÅ FREGATTEN THETIS
UTFÄRDAD AV STORAMIRALEN, HERTIG KARL FOR
MÖTET I FINSKA VIKEN MED VAN DESSENS
RYSKA ESKADER.

Pd

väg till Finska viken mötte den svenska flottan under hertig Karl pd höjden av
Dagerort den 21 juni 1788 en vida underlägsen rysk eskader, som, ovetande om det nära
förestdende fredsbrottet med Sverige l'ar stadd pd resa till l\fedelhavet för att där upptaga kampen mot turkarna till sjöss. Det var under förhoppning om att här kunna framprovocera ett högeligen dtrdtt väpnat intermezzo, som hertigen pd e. m. sagda dag avsände
clzefen pd fregatten Thetis för att agera jämlikt här faksimilerade order. Dd den ryske
amiralen var klok nog att falla undan för de härvid framställda svenska kraven och
dessutom höll till godo med att pd en salut pd 15 skott endast erhd/la 8 till svar, ansdg
hertigen sig ingenting mot honom kunna företaga utan lät eskadern passera - till ett
högst kännbart förfdng för den svenska sjökrigföringen under nu förestdende krig. Oeksd
skall hertigen i känslan härav inför ryssarnas undfallenhet i fullt raseri ha kastat sin
hatt i däcket under förbannande! av ett oblitt öde, som ej tilldtit honom att sätta luntan
till fänghdlet.

Slaget vid Hogland den 17 juli 1788. Oljemålning av L. J. Despre:. Sjohistoriska museet, Stockholm.

riskt som taktiskt avseende, nämligen
överstelöjtnanten Otto Henrik Nordenskjöld. På denne framstående sjömilitär, lika upphöjd till karaktären som
väl förtrogen med örlogstjänstens alla
grenar, kom också det tunga ansvaret
för flottans direkta ledning under de
kommande årens sjötåg att i verkligheten vila. I strategiskt avseende var
hans inflytande däremot starkt beskuret, säkerligen till stort förfång för krigets framgångsrika förande.
Jämlikt den ursprungliga operationsplanen skulle örlogsflottan i Finska
viken uppsöka och slå motsvarande
ryska sjöstridskrafter.

Den på galär-

eskadern

från Stockholm överförda
fälthären, förstärkt med några finska
regementen, skulle därefter under be- O. H. Nordenskjöld, flaggkapten i storamiralens stab under kriget mot Rys.,land ocli i uerkliqheten [lottans ledare under dessa
täckning av båda flottorna landstiga i
skickelsedigra sjötdg. - T'uschie ckninq au J. L. Caton . KungOranienhaum eller närliggande trakt
liga biblioteket, Stockholm.
för att därifrån marschera rakt på
S:t Petersburg. Samtidigt skulle tvenne mindre armekårer genom södra Finland framrycka mot
ryska gränsen för att framkalla splittring bland de ryska försvarskrafterna. Denna icke så
litet äventyrliga plan var, som synes, helt avhängig av stora flottans förmåga att tillkämpa
sig obestritt herravälde över Finska vikens innersta del för den tid, som erfordrades för truppernas dittransport och ostörda debarkering.
Mot all förmodan voro ryssarna emellertid vid denna tid ganska väl rustade till sjöss, beroende på att kejsarinnan just då stod i begrepp att till Medelhavet för turkarnas bekrigande
därstädes avsända huvudparten av sin linjeflotta. Det var en första förelöpare, tre tredäckare
och en svår fregatt jämte transportfartyg, som under befäl av holländaren V. van Dessen utan
ringaste varsel om ett överhängande krigshot den 21 juni i själva mynningen av Finska viken
mötte hertig Karls styrka, stadd på väg att intaga beordrad kryssningsstation mellan Hangöudd och Ösel, Den salut för svenska flaggan, som hertigen författningsstridigt nu avfordrade
van Dessen, var denne klok nog att avgiva - visserligen under framhållande av att honnören
vore ägnad hertigen som kunglig person - och härmed förlorade också hertigen möjligheten
att framprovocera en öppen strid - när han nu ej ägde det moraliska modet att inför utsik ten till ett så gott kap påtaga sig ansvaret för det fredsbrott, som han visste vara förestående.
van Dessen fortsatte nu obehindrat till Köpenhamn, från vilken förträffliga bas han efter Danmarks uppslutande vid Rysslands sida såg sig i stånd att öppna en mycket irriterande kampanj i ryggen på de mot Ryssland opererande svenska stridskrafterna, vartill vi återkomma.
Hertigen å sin sida begav sig till Hangö redd, varest han den 1 juli sammanträffade med
den från Stockholm kommande gal äreskadern, vilken åtföljdes av konungen själv på skonerten
Amphion. Stridskrafterna voro nu på sina utgångslägen, och spelet kunde alltså börja. Signalen härtill kom från Savolaks, där Gustav anordnat ett »överfall » på en svensk gränspostering
r.~ .

s".

F. II. 1/

4SH

och för att hämnas denna oförrätt låtit sina trupper överskrida gränsen.

Härmed hade kri-

get de facto tagit sin början.
Såsom inledande operation beordrades hertigen att med flottan avgå till Aspö redd utanför

Kymrnene älvs mynning för att därifrån hålla ett öga på motståndaren och genast gå till anfall
mot denne, så snart han visade sig - ju närmare Petersburg dess bättre ! Förstärkt med dels
från Karlskrona nyanlända tre skepp ' och en svår fregatt, dels två från ryssarna under mellantiden uppbringade små fregatter, Jariskuuitz och Hektor, som försetts med svenska besättningar,
samt dels . slutligen två sveaborgseskadern tillhöriga fregatter, och sålunda förfogande över en
sammanlagd styrka av 15 skepp och 11 fregatter, avseglade hertigen den 14 juli från Mjölö
redd utanför Sveaborg inåt Finska viken i den glada förvissningen att framför sig ha en illa
rustad och undermåligt ledd motståndare. Han skulle snart nog finna i huru hög grad han
misstagit sig.
Den ryska flotta, som, under befäl av den skotskfödde amiralen Samuel Greig, i sin ordning
den 9 juli lämnat Kronstadt för att bjuda motståndaren spetsen, bestod av 17 skepp och 7
fregatter, varav två svåra. Ryssarna disponerade alltså över flera skepp, men å andra sidan
kunde svenskarna sätta in ej mindre än fem svåra fregatter i stridslinjen, vilket väl någorlunda utjämnade styrkeförhållandena i taktiskt avseende. Om man så konstaterar, att de ryska
kanonernas större antal uppvägdes av de svenskas genomsnittligt högre kaliber samt att befälets yrkesskicklighet på bada sidor stod ungefär på samma nivå chefer på Greigs flotta voro utlänningar, mest engelsmän -

halva antalet linjeskepps-

torde man komrna sanningen gan-

ska nära, om man betecknar de båda nu mot varandra stävande flottorna såsom jämnstarka.
Den svenska flottans skepp och svåra fregatter voro fördelade på tre divisioner: den andra
eller avantgardet under översten Klas Wachtrneister på Prins Gustav, den första eller corps de
bataille under chefen för flottan på Gustav III samt den tredje eller arriärgardet under överstelöjtnanten Linderstedt på Sofia Magdalena.

Utanför linjen lågo de för spaning, repetition och

avisotjänst avsedda sex lätta fregatterna.
Ä"en den ryska flottan var uppdelad på tre divisioner under befäl av förutom Greig på
skeppet Rostislaf], konteramiralerna M. van Dessen på Kir Joann och Kosljaninoff på Ysjestai];
endast skeppen hade här plats i linjen.
Det med sådan spänning motsedda sammanträffandet ägde rum i grannskapet av ön Hogland den 17 juli på morgonen. Den rådande ostsydostliga vinden blåste emellertid svag och
ojämn, vilket gjorde att styrkorna först kl. 1 e. m. kommit varandra så nära, att tiden för
rangering till strid var kommen. Den svenska flottan stävade då nordost, formerad i echiquier
på babords bidevindslinje med tredje divisionen i täten, under det att motståndaren i bred flankformering med vinden rätt akterin höll ned mot den svenska formeringen. Nu gjorde svenska
flottan en samtidig genomvindsvändning och blev härigenom automatiskt formerad i slaglinje
för babords halsar i naturlig ordning med kurs syd. Som motmanöver tog Greig den nu något
friskande vinden in om babord och lovade an till dess kölvattensordning var bildad, varefter

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. För Gustav IlI:s planerade men aldrig färdiga bataljgalleri pd Drottningholm utförde L. J. Desprez i början av 1790-talet monumentalmdlningar över slaget vid Hogland, utbrytningen
ur Viborgska viken samt suensksundsseqern. Det är det förstnämnda som avbildas här: ndgon saklig skildring
(IV bataljen, vars höjdpunkt utgör motivet, dess taktiska läge och skeppens exteriörer har konstnären inte eftersträvat, och skeppens gruppering är en komposition pd ganska fri hand; till vänster är det svenska linjen man
ser, till höger den ryska, och över bataljområdet bolmar krut- och brandröken tung . - Tavlan tillhör Nationalmuseum men är deponerad d Sjöhistoriska museet, Stockholm .
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Della är originalet till det av gravören Jakob Gillbergs konstförfarna hand sedermera framställda, mycket välgjorda och belysande kopparsticket över de olika faserna
av det minnesrika sj öslaget vid Hogland den 17 juli 1788. Bilden är utförd av den i egenskap av chef pd jakten Snappupp vid bataljen närvarande löjtnanten vid
amiralitetet Aran Siö sti erna , som omedelbart därefter tilldelades kaptensgrad. Det översta avsnittet visar fiollomas läge under höjdpunkten av huvuddrabbningen,
som pdgick mellan kl . 4-9 e. m. De bägge mindre avsnitten till vänster framställa de inledande manövrarna, under det all de avslutande återfinnas i ausnitten till
höger härom. - Tuschteckning. Krigsarkivet.

han i omvänd ordning höll ned på svenska avantgardet. Först kl. 4 hade stridsavstånd nåtts
samtidigt varmed den ryska stridslinjen började etableras, till lovart om den svenska. S å småningom blev striden allmän längs hela fronten, och under tiden förflyttade sig de båda flottorna
i den allt mer mojnande brisen ned mot den estländska kusten. Det ryska flaggskeppet, tredäckaren Rostislaj], hade redan från början till motståndare utsett det svenska chefsskeppet

Gustav III, och hanterat detta sa illa, att det m åste hålla av och sedermera förgäves sökte all
För att rädda situationen anbefalldes då samtidig vändning undan vind för hela flottan, vilken farliga manöver även blev
utförd utan alltför kännbara följder. Chefsskeppet var emellertid härunder alltjämt hårt trängt
och var också mer än väl i behov av det understöd, som i denna kritiska situation lämnades
av de tvenne sekundanterna Vasa och Fäderneslandet. Det var under denna rasande närkamp,
som Vasas till döds sårade chef, överstelöjtnanten Baltzar Horn, sedan även sekonden, kapten
Fust, fällts aven kula, till nästa man i befälet, löjtnanten Per Gustav Lagerstråle. riktade dc
oförgätliga orden : »Du skall svara mig inför Gud, om du stryker flagg».
I avantgardet hade under tiden skeppet Prins Gustav, fört av divisionschefens äldre broder,
överstelöjtnanten Hans Wachtrneister, blivit så illa tilltygat, att det efter ett glänsande försvar,
sedan all ammunition var förbrukad, mer än hälften av kanonerna demonterade, masterna
färdiga att falla överbord och med 32 skott i vattenlinjen, såg sig nödsakat att stryka. I stället
förlorade ryssarna skeppet Yladislal], chef kapten Berg, vilket fartyg övermannades och erövrades av arriärgardet, varvid Kronprins Gustav Adolfs chef, den käcke överstelöjtnanten af
Cristiernin, särskilt utmärkte sig.
Sedan elden under två timmars tid fortsatts på den efter senaste vändning uppkomna slagbogen, avstannade striden av sig själv vid tiotiden på kvällen. Det lätta sommarmörkret föll
då på, ammunitionen var på sina håll bortskjuten, .och besättningarna voro dödströtta. Dessutom voro ej så få av fartygen i oavvisligt behov av reparation, till såväl skrov som rigg.
Allt detta gjorde, att hertigen på förmiddagen nästkommande dag styrde mot Helsingfors utan
att av motståndaren på något sätt förföljas . Själv förde Greig sin flotta till Seitskär längre in
Finska viken, varifrån de mest skadade skeppen uppsändes till Kronstadt,
Striden hade varit osedvanligt het, vilket bäst framgår av förlustsiffrorna i döda: 200 på
svensk sida och enligt uppgift närmare 600 på rysk. Man får i vår sjöhistoria återgå till rugenslaget 1715 för att finna något härmed jämförligt.
Slaget vid Hogland slutade i taktiskt avseende oavgjort, vilket emellertid icke hindrade, att
detsamma av bägge parterna utropades och firades såsom en lysande seger. I strategiskt avgenom bogserande av roddslupar återintaga sin plats i linjen.

seende måste å andra sidan utgången betecknas såsom en väsentlig motgång för de svenska
vapnen, vars stort lagda operationsplan härigenom obönhörligt slogs i spillror.
Under det att svenska flottan i skydd av Sveaborgs kanoner reparerade och, där så gott sig
göra lät, förnyade förråden -

det är att märka, att någon ersättning för de bortskjutna grövre

kulorna ej kunde erhållas -

utsändes därifrån kontinuerliga spaningsavdelningar till sjöss för

FOLDER VID DENNA SIDA. Denna magnifika (ouisst med vilken riitt L. J. Despre: tillskriuna) skildrinq av
hoglandsslaget hänför sig till dettus senare skede eller liden mellan kl. 8-10 e. m. Flottorna seglade då i motsalt ordning med ringa fart nordvart hän för styrbords hulsor med den soenska i läläget. Det svenska /lflggskeppet, Gustav IIl, Idter sig genom på stortoppen hissad kunglig flagga lcilteligen identifiera något till höger om
tavlans mitt, och det bogserade fartyget närmast för om Gustav III får väl antagas vara ryska skeppet Ylodisloj],
.wm vid denna tid övermannats av svenskarna. Det kantrade skeppet till vänster om här nämnda fartyg fdr
emellertid förvisas till de fria fantasiernas område - ndgon saklig bakgrund för denna detalj av framställningen
föreligger nämligen icke.
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Sjoslaget vid Hogland den 17 juli 1788 mellan svenska flottan och den ryska.
Akvarell, tillskriven Louis Jean Desprez.
Sjoofficerssållskapet, Stockholm.
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Till n ånsters. turersten. greve Klas Adam Wachtmeister, chef för avantgardet i slaget vid Hoqlarui, blev under det rysk fdnge. Oljemdlning av C. F. von Breda 1800. Privat ägo, Hälsingborg. - I mitten: Per Gustav Lagerstrdle, löjtnant ombord pd skeppet Vasa, övertog efter den dödsskjutne chefen och hans likaledes dödligt
.~drad,~ sekond under dramatiska omståtuiiqlieter befälet pd fartyget . Efter slaget befordrades Iran tjugotrcdrig - till kapten . Miniatyr av okänd konstnär. Privat ägo, Strängnäs. - Till höger: Karl Vilhelm Mode«, i
.~laget vid Hogland chef pd Hedvig Elisabet Charlotta, för sin tapperhet under striden belönad med riddareteck net av svärdsordens stora kors och under slaget vid Olands södra udde året därpd aoantqardcsche], Miniatyr
(IV L. Frånckcl , Privat ägo, Falun.
.~amma

aU observera motståndarens rörelser. En av dessa blev, då tjockan den 6 augusti på morgonen
hastigt lättade, på I\Ijölö redd överraskad av den nu ist åndsatta ryska flottan och tog därvid
jakt mot Helsingfors. l själva inloppet dit stötte emellertid skeppet Kronprim Gustav Adolf på
ett d ittills okänt grund och togs av fienden, som följande dag, sedan besättningen bärgats,
stack eld därpå. Den ena hälften av ryska flottan fortsatte härefter till Reval, under det att
den andra öppnade en närblockad av Helsingfors, där hertig Karl med sin flotta alltså tills
vidare var innesluten och för den å terstående
delen av å rets kampanj försatt ur spelet. Bloc kaden hävdes visserligen i slutet av oktober,
men först sedan man erhållit full visshet om
ryska flottans förläggande i vinterkvarter, tog
man den 20 november risken att hemsända den
svenska till Karlskrona, en i och för sig glänsande prestation i r ådande köld, snötjocka och
sjömörker. Den högt förtjänte amiral Greig
hade den 26 oktober avlidit ombord å sitt flaggskepp och i befälet blivit ersatt av Kosljaninoff.
Den på Köpenhamn baserade van dessenska eskadern hade på eftersommaren avbränt
Råå fiskeläge samt därefter begivit sig till Kattegatt för att där söka förening med en från
Arkangelsk väntad sjöstyrka under konteramiralen Povaliskin. Något sammanträffande kom
nu emellertid ej till stånd, men däremot förlorade van Dessen här den lilla fregatten Kildouin, som bortsnappades av göteborgseskadern. Något senare anlände dock arkangelsk-

Flaggadjutanten Gustav Klint rapporterar ombord d chefsskeppet Gustav III för storumirulen, Ilertig Karl, all
njsku skeppet Vladislaff strukit flagg . Skiss till Per Krafft
d. y:s stora oljemdlning med samma motiv (jämför färgplanschen i kapitlet om Li vet ombord; all märka är emellertid hur konstnären, när den stora oljemd/ningen utfördes, gav I/nglingen en mogen mans drag - faderns, majoren Erik Klints ), - Tuschteckning. Nationalmuseum.
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fartygen till Sundet, varefter den förenade styrkan begav sig till Karlskrona, som under loppet av oktober månad utsattes för en regelrätt
blockad.
Nu några ord om roddflottornas verksamhet under den gångna
sommaren. Den från Sverige kommande galäreskadern hade efter
truppernas landsättning i Helsingfors där förenat sig med sveaborgseskadern under översten Mikael Anckarsvärd, varefter den förenade
styrkan hållits i beredskap i avvaktan på utfallet av linjeflottornas
kraftmätning. Då planerna på en landstigning vid Oranienbaum efter
hoglandsslaget måst övergivas, företog konung Gustav i dess ställe,
stödd på roddflottan, de första dagarna i augusti en framstöt mot
Fredrikshamn. På grund av stormigt väder kom anfallet emellertid ej
att insättas samtidigt fr ån land- och sjösidan, förlorade härigenom sin
kraft och rann ut i sanden med ty åtföljande reträtt. Och på någon
ny offensiv var i fortsättningen ej att tänka med den utveckling, som
den sorgligt beryktade anjalar örelsen vid denna tid tagit. Huru Gus-

Hertig Karls ropare, av silver, bär drsbokstaven tör
1789 och stockholmsguldsmeden A. Tornholms signatur.
Nedtill är hertigens vapen
med Södermanlands sköldemärke graverat. Roparen anvälldes även av Oskar l l,
- l H. M. Konungens ägo.
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tav genom Danmarks vid denna tid avgivna krigsförklaring räddade
sig ur det dilemma, som han råkat i genom motgångarna i kriget och
officerskårens förrädiska stämplingar, tillhör den politiska historien.
Här bör endast anmärkas, aU det danska fälttåget i Bohuslän, slappt
fört och genom engelsk bemedling snart avvecklat, dock hade det goda
med sig, att på västkusten, med huvudort i Marstrand, en roddflottilj
organiserades, som i sinom tid i stället skulle komma att göra sig gäl lande på den östra fronten.
Först i slutet av oktober blev den svenska eskadern av armens
flotta i stånd att bana sig väg hem förbi Hangöudd, som hitintills varit
bevakad av några ryska linjeskepp. Av ryska roddflottan hade endast
en mindre del varit rustad och sammandragen i de viborgska farvattnen.

Till följd av det allt uppslukande intresse, som landet runt ägnades den långvariga och
stormiga vårriksdag, genom vilken Gustav med de ofrälse ståndens tillhjälp förskaffade sig en
till envälde gränsande regeringsmakt, blevo 1789 års krigsrustningar såväl till lands som sjöss
i hög grad eftersatta. Vid örlogsflottans utredning blevo dessutom arbetena i ej ringa grad
förlamade genom en i Karlskrona med stor våldsamhet rasande farsot, som på goda skäl ansågs ha ditförts av det vid Hogland erövrade ryska skeppet Yladislai}. Allt detta gjorde, att
hela försommaren förgick, utan aU man förmådde bringa denna flotta till sjöss. Först i början
av juli såg den sig i stånd att utlöpa från Karlskrona, men hade även då uppbringats till en
styrka av ej mindre än 21 skepp samt 9 svåra och 4 lätta fregatter. Till omfånget var denna
flotta alltså högst respektingivande, men till sin kärna var den redan från första stund starkt
anfrätt genom den svårartade skeppssjuka, som innästlat sig även ombord och dagligen krävde
talrika offer, vilka måste ersättas från Karlskrona. Detta kringskar i sin ordning väsentligen
flottans operationsfrihet.
Befälet över örlogsflottan fördes även under detta sjötåg av hertig Karl, vilken såsom flaggkapten och ansvarig rådgivare vid sin sida alltjämt hade numera konteramiralen Nordenskjii!d.
Chefskapet för 1:a divisionen utövades från Sofia Magdalena av konteramiralen Per Lilliehorn
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Skeppet Prins Gustav i strid med tre ryska skepp i slaget vid Hogland den 17 juli 1788,- längst till vänster ryska skeppet Rostislalf. Hägg. Privat ägo, Stockholm.

Oljemdlning 1922 av Jacob

- - - Svenska flottan 2/skepp +.8 freg.
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och för 2:a divisionen av översten Karl Vilhelm Modee på Hedvig Elisabet Charlotta. Liksom
föregående år hade de svåra fregatterna anvisats plats i stridslinjen.
Hertigens instruktion lydde att, om tillfälle härtill yppade sig, oskadliggöra den ryska öresundseskadern, men under alla förhålJanden söka hålJa motståndarens huvudflotta i schack,
varigenom rikets kuster fredades och egen sjötrafik ograverad kunde upprätthållas. Särskilt
lades hertigen på hjärtat, att med anlitande av alla krafter återstälJa förbindelsen mellan F inland och moderlandet, om den på något ställe skulle bli avskuren.
Väl kommen till sjöss begav sig hertigen med flottan direkt till farvattnet mellan Sk åne
och HUgen i avsikt att uppspåra den tidigare s. k. dessenska eskadern, numera kommenderad
av viceamiral Kosljaninoff. Sedan underrättelse erhållits, att denna styrka efter en framstöt åt
Kögebukt åter befunne sig i Köpenhamn, var här intet vidare att uträtta, varför flottan åter
drog sig in i Östersjön och blev där i tillfälle att i förbifarten täcka en trupptransport från
Pommern till Skåne. Nu hade emellertid skeppssjukan tagit sådan överhand ombord, att nästan
dagligen lätta fartyg måste insändas till Karlskrona för de svårast sjukas ersättande med friskt
manskap - för att icke tala om de många, som redan gjort den sista resan över relingen
med en tacka vid fötterna .
Då flottan den 24 juli 1789 på morgonen, stävande norrut, befann sig något söder om Utklippan, inlöpte underrättelse, att ryska huvudflottan efter att ha strukit längs Gotlands ostkust nu
fortsatte söderut, uppenbarligen i avsikt att söka förening med sundseskadern. Hertigen var under
sådana förhållanden ej sen att i den rådande västliga vinden lägga flottan på sydostlig kurs
för att söka kasta sig emellan de ryska styrkorna, innan dessa hunnit förenas. Dagen därpå
kom vid middagstiden motst åndaren i sikte från flaggskeppet Gustav IIl, men hölJ då mot förmodan nordlig kurs, vilket föranledde hertigen att successivt formera sin flotta på babords
bidevindslinje, varvid ordningen dock blev omvänd, så att högsta numret i arriärgardet, n:r 2H

Dristigheten, chef överstelöjtnanten Johan Puke, kom att bliva ledare. Den ryska flottan under
amiral Tjitjagoff räknade vid detta tillfälle 21 skepp och 10 fregatter och var alltså även nu
jämnstark med den svenska, frånsett att ej mindre än åtta svenska fregatter här lågo i linjen,
under det att alla ryssarnas fartyg av motsvarande klass tilldelats plats utanför densamma.
På grund av att den mot aftonen friskande brisen ej medgav de undre portarnas öppethållande kom nu ej någon strid till stånd, utan flottorna blevo under den kommande natten
liggande uppbrassade i varandras närhet i avvaktan på gynnsammare väderleksförhållanden.
Härunder sackade ködivisionen under Lilliehorn betänkligt efter, så att då fulJ dager inbröt en
avsevärd lucka mellan denna och huvudstyrkan kunde konstateras. Under de kommande timmarna blev ej heller detta fel rättat, vilket gjorde, att då tiden var inne att låta kanonerna
tala, huvudparten av denna division befann sig så långt bakom och till lovart om huvudstyrkan, att den aldrig blev i tillfälle att ingripa i den kommande striden.
Då denna kl. 2 e. m. den 26 juli tog sin början, befunno sig de båda motståndarna omFA.KSIMIl. rID DENNA SID..!. Liksom bctrållotule den tidigare reproducerade teckningen över JlOglandsslaget har
förlagorna till ovanstående framställning av de olika faserna av .~jöslayet vid Olands södra udde den 26 juli 1789
utförts av amirolitetskupteneti Aron Siö.~tiern((, jämväl under detta drs sjötdg chef pd ett mindre avisofartyg.
Huuudbiltlen, upptagande gravyrens övre Jlälft , visar oss flottornas läge kl . .1 e. m., dd eldstrid öppnades mellan
19 ryska skepp å ena sidan sam! 12 svenska skepp och 4 fregatter d (Indra sidan (fjärde ställningen). Man ser
här, till höger i förgrunden. i vilket hopplöst läge Lilliehorns division hamnat, ur stdnd att pd effektivt sätt ingripa i striden. Första, andra och tredje ställningarna under huvudbilden visa förloppet av nämnda divisions
emancipation frdn huuudsturkan samt femte ställningen läget kl. 8 e. m., då flottorna åtskildes. - Kopparstick
av 1:. Äkerlutul , Kungliga biblioteket.
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kring 50 distansminuter sydost till ost
från Ölands södra udde, varav det nu
kommande sjöslaget, ehuru något
oegentligt. erhållit sitt namn. På svensk
sida kom corps de bataille först i elden
och kort därpå Modees division, varefter striden av dessa med kortare
uppehåll fortsattes till kl. 8 e. m., medan Lilliehorns division, trots upprepade signaler att sluta till, hela tiden
befann sig till lovart akter om huvudstyrkan utom stridsavstånd. Berövad
en tredjedel av sin slagkraft förmådde
den anfallande flottan under sådana
omständigheter icke stort uträtta, så
mycket mer som ryssarna genom upprepade avh ållningar omöjliggjorde stridens införande på nära håll. Drabbningen slutade också oavgjord med
minimala förluster och skadegörelser
på båda h ållen. Härtill bidrog givetvis
i sin m ån den ryske amiralens tydligt
ådagalagda ohåga att inlåta sig på någon avgörande strid, innan föreningen
med öresundseskadern ägt rum, men
att Lilliehorns uraktlåtenhet att föra
sin division fram i stridslinjen starkt
bidragit till det nedslående resultatet,
ligger i öppen dag. Någon förrädare
var för visso Lilliehorn icke, men däremot en mycket undermålig divisionschef, som aldrig bort betros med detta
befäl.
Arresterad omedelbart efter
drabbningens slut ställdes han efter
flottans

hemkomst

under

åtal

vid

krigsdomstol och dömdes av amiralitetsöverrätten i sinom tid »a tt sitt liv mista
och arkebuseras », vilket straff av konungen emellertid mildrades till tjänstens förlust samt några års landsflykt.
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En ung svensk sjöofficer, Lars Benzelstierna, av den bekanta
ärkebiskopssläkten, befann sig av ndgon anledning pd vdren 1789
i Köpenhamn. Här inlät han sig, otvivelaktigt med sin konungs
goda minne, i en högst äventyrlig plan på att med tillhjål p av
ett aven engelsk skeppare mot kontant erkänsla tillhondahållet
och som brännare utrustat kofferdifartyg sätta den i Köpenhamn
vinterliggande delen av ryska flottan i brand. Planen blev emellertid redan i sin linda röjd och anstiftaren fängslades och dömdes till döden, vilket straff förmildrades till livstids fänge/Je på
MunklIOlmen vid Trondheim, ur vilket lian dock redan 1796 lösgavs, varefter lian för en kortare tid dterinträdde i flottans tjänst.
Den hår ovan dtergivna danska relationen av denna uppseendeväckande affär är givetvis i hög grad överdriven och fantastisk.
Samtida träsnitt. Kungliga biblioteket.

Ej heller under de nu närmast följande dagarna visade Tjitjagoff någon lust att förnya
striden utan fortsatte i stället sin avbrutna segling i sydvästlig riktning mot Bomholmsgattet.
på avstånd följd av svenska flottan. Här hade sjukligheten nu ånyo växt ledningen. så över
huvudet, att hertigen icke såg annan utväg än att för besättningarnas komplettering skyndsamt återvända till Karlskrona. Fastän de flesta fartygen kort före drabbningen avlämnat sina
1i3.

sv.

F. H. "
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sjuka, hade dessas antal nämligen åter stigit till 2,500.

Sammanlagt vårdades under augusti

månad i Karlskrona ej mindre än 6,000 man på flottans sjukhus och för ändamålet inredda
sjukskepp samt i provisoriskt tältläger å Tjurkö, Situationen var fruktansvärd och kan endast
jämföras med den, som rådde olycks året 1741.
Sedan de ryska styrkorna vunnit sin åtrådda förening, visade sig den samlade, nu vida
överlägsna fiendeflottan utanför Karlskrona, men någon blockad blev ej här upprättad, utan
Tjitjagoff hegav sig redan efter några dagar på hemfärd, sannolikt även han härtill tvingad
av skeppssjukans härjningar.

Härav begagnade sig i slutet av augusti översten Fust för all

med 3 skepp och 3 fregatter göra en överraskande framstöt mot Porkala udd i finska skärgården för att därifrån söka undandriva en rysk postering, som avskar de svensk-finska sjöförbindelserna.

Anländ till platsen fann Fust emellertid före sig vida överlägsna ryska sjö-

stridskrafter och kunde prisa sin lycka att oskadd ha blivit i tillfälle att draga sig ur detta
äventyr. Härmed nöjde sig dock icke konungen, som såg hela årets operationsplan i fara att
stranda på den olidliga spärren vid Porkala, utan anbefallde på det bestämdaste, att hela flottan, så fort sig göra lät, skulle insättas för detta hinders undanrödjande. Men först i mitten av
oktober var flottan bragt i sådant tillstånd, att den kunde efterkomma konungens maning, och
då var den för sent ute för all kunna inverka på krigsläget.

Efter hård kryssning kommen

på höjden av Gotland möttes den av underrättelse om att motståndaren allaredan gått i vinterläge. Intet vidare stod sålunda att uträtta, varför flottan återvände till Karlskrona och avrustade efter årets i alla avseenden otillfredsställande sjötåg.
Stora Hottans uteblivande frim de finska farvattnen hade, såsom ovan redan antytts, på ett
synnerligen ogynnsamt sätt återverkat på skärg årdsflottans deltagande i årets operationer, Den
ryska spärren hindrade nämligen under hela sommaren i Sverige rustad del av armens flotta
från att i den nyländska skärgården vinna förening med den finska, vilket gjorde, att denna
senare under föreliggande kampanj ensam fick bjuda ryssarna spetsen i det viktiga gränsområdet vid Kymmene älvs utlopp. I själva verket uppkom genom den sålunda genomförda avspärrningen tvenne skilda krigsskådeplatser: den västra mellan Hangöudd och Porkala, där den
svenska delen av rodd flottan under befäl av översten Salomon von Rajalin uppehöll sig under
fruktlösa 1örsök alt bana sig väg förbi spärren, samt den östra mellan Helsingfors och Fredrikshamn, inom vilket område den finska delen under överamiralen Karl August Ehrensvärd,
så golt sig göra lät, sökte skydda den framryckande kustarmens högra flank.
Den nämnda ryska spärrstyrkan. som efter hand uppbringades till ej mindre än sex linjeskepp förutom elt tiotallältare rodd- och segelfartyg, hade intagit sin station på Träskö redd
utanför Porkala udd, varest den tid efter annan anfölls av den väster därom på det närliggande Barösund baserade svenska eskadern. Dessa attacker kunde dock utan större svårighet
avvärjas, och lokalstriderna härstädes slutade med att ryssarna genom ett motanfall den 18
september (m ed förlust av ett grundstött och sjunket linjeskepp) tvingade Rajalin tillbaka till
Ingå Kyrkfjärd norr om sundets östra inlopp och själva satte sig i besittning av det utrymda
Barösund, varigenom deras tidigare så starka ställning ytterligare befästes. Först den 24 okto-

PLANSCH A IIfOTSTAENDE SIDA. Denna bild - ett av akvarelloriginalen till den serie på tolv kolorerade
konturetsningar, som hovgravören J. P. Cum e/in på uppdrag av storamiralen, hertig Karl, utförde över 1789 års
sommarkampanj med örlogsflollan, i vilken han som passagerare i studiesyfte själv tog del - visar flottorna
vid J-tiden på e. m. den 26 juli 1789 under slaget vid Olands södra udde; huvudstyrkorna, den svenska till
vänster och den ruska till höger, II(I [us! kommit inom skotthåll för vorandra.
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Konterumirulcn Per Lilliehorti Ilade pd sin egen begärnn 1789 som beliinitu] lör politiska tjänster erhållit del
dioisionschcjsbeiiii, som hutt .~å grundligt komprometterade under slaget vid Olands södra udde; [iirklnritujen till
huns svaga insats torde II!( legat inte minst däri, att lian under de senaste tjugo dren mycket litet använts till
sjö.~.~ ocli därför stod skäligen främmande lör tjänsten ombord och att han mycket illa utulerstiidtles au sinn
[rorulerutule lartyy.~clteler. Oljemdlniny av L. Paseli d.!J. O.~teryötlnnds museum, Linköpiny. - Allmänna menitujcn dömde konteramiralen Lillieliorn hårt (bl. a. beskylldes lian orättvist för att vara en med ryskt guld köpt
förrädare); ett uttryck för opinionen emot honom var den yraverade (J . P. Cumelin tillskriutui) karikutijr, som
spreds i vdrt land 1789. Lillieliorn rider hår med djävulen bakom sig pd en yali, som bär ett !JmniyltetsllOrn
l!Jlli med dukater pd sin suans, ocli som s!Jnes sätta kurs rätt på yalyen i bi/dem vänstra kant. Pd marken hitom
svinet ses tolmunsklubban ocli den sönderbrutna lantmarskalkstaven (som oicelantmorskulk vid 1789 års riksdag
luule lian ådruqit siy mycket Ilat) och till ltöger därom en hop med drar beväpnat sjölolk, uppenbarligen i lärd
med att kasta sten elter ekipaget. I bakgrunden ser man ett ryskt skepp med krijssadc rår med undantag [iir
storrdn, under uars babordsnock dinglar en hängd. Det ledande motivet i karikatyren, som uppges dtcrgd pd en
teckning av fänriken Salomon Brelin, låter sig näppeligen [ullt klarlägga; i varje [all skull yallens avlöriny
alludera pd en av Lillieliorti i Karlskrona bedriven indräktig suinluttulel. • Finis coronat opus' = ändan kröner verket!
Kungliga biblioteket.

ber upphävdes denna olycksaliga spärr, varefter RajaIin äntligen kunde föra sin styrka till Helsingfors. Men då var också årets sjökampanj till ända.
Huru denna under tiden utvecklat sig i det östligare skärgårdsområdet, skola vi se här nedan.
På konungens direkta order hade Ehrensvärd med uti Sveaborg u trustade roddfartyg i mitten av juni begivit sig till skärgårdsområdet närmast väst om Fredrikshamn med uppgift att
blockera denna ort, medan konungen från landsidan anföll stadens befästningar. Av någon anledning kom emellertid sistnämnda operation ej till utförande, vilket föranledde Ehrensvärd att
draga sin eskader något tillbaka till den av naturen starka skärg årdsposition. som av ålder av
obekant anledning benämnts Svensksund. Här blev Ehrensvärd tills vidare liggande, under det
att motståndarens roddflotta under prinsen av Nassau-Siegen till allt större omfång sammandrogs
i framför liggande del av skärgårdsområdet söder om Fredrikshamn. Även från ryska linjeflottan avdelades hit en lättare, av viceamiralen Balle kommenderad eskader, som posterades
vid Aspö för att därifrån kunna falla den svenska ställningen i flanken, samtidigt med att huvudflottan gick till anfall genom fredrikshamnsleden,

Sammanlagt uppgick antalet fartyg i

båda de ryska styrkorna till bortemot 90, vilket var dubbelt så mycket, som Ehrensvärd fö r
tillfället disponerade över. Styrkeförh ållandena voro således i hög grad till ryssarnas fördel,
även om man tager i beräkningen, att de svenska fartygen i genomsnitt voro bättre lämpade
för skärgårdsstriden än motståndarens.
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Ryssarnas förberedelser till en tångoperation voro tydliga nog, och Ehrensvärd tövade ej att
söka inrätta sig därefter. Som ett väsentligt led i härvid önskvärda försvarsförberedelser framstod försänkandet av de mot Fredrikshamn vettande sunden. Detta ville dock Gustav i det
längsta ej gå in på, då han önskade bibehålla eskaderns rörelsefrihet för sina alltjämt ej övergivna anfallsplaner mot Fredrikshamn. Tills vidare reserverade han härför huvudleden genom
Kungsporten. under det att tillstånd gavs att försänka de övriga sunden, samtidigt varmed åt gärder vidtogos för ett hastigt spärrande jämväl av förstnämnda led. Sedan ryska aspöeskadern
den 23 augusti börjat avancera, gav konungen tillstånd härtill samt lämnade Ehrensvärd fritt val
att antingen gå Balle till mötes eller ock upptaga striden, där han låg. Under inga förhållan den fick han emellertid överge ställningen i armens flank. Tyvärr blev huvudleden i den
rådande brådskan ej effektivt försänkt och, vad värre var, genom förbiseende kom en närliggande mindre led ej alls att spärras, vilket, som vi skola se, gav fienden en opåräknad fördel.
Då ryssarnas kombinerade anfall den 24 augusti 1789 (jfr den schematiska framställningen
sid. 503) igångsattes, hade den försvarande styrkan intagit den ställning, som åskå d liggöres å bi fogad plansch. Av denna framgår, att huvudstyrkan - ett tiotal fregatter, 12 kanonslupar och
3 galärer - förlagts i en bruten linje tvärs över farleden i sundets södra del med fronten vänd
mot sydväst för mötande i första hand av Aspöeskaderns attack från detta håll. Till försvar av
de norra sunden hade avdelats 5 kanonslupar, vid Kungsporten hade förlagts två galärer och
för att bevaka sunden söder därom ytterligare en skärgårdsfregatt jämte 6 kanonslupar. Själv
var Ehrensvärd embarkerad på turuma Björn Järnsida, som förlagts nära stridslinjens mitt.
Genom att de ryska anfallen ej kommo att utföras samtidigt, förlorade de en väsentlig del av
sin kraft, och segern hade på den grund så när spelats över i svenskarnas händer. Då Aspöeskadern omkring kl. 10 f. m. börjat intaga sitt utgångsläge för den svenska linjens beskjutande, var denna senare så väl beredd på att avvärja anfallet, att det tog hela två timmar,
innan samtliga ryska fartyg kommit på sin plats. Och .n är de väl voro där, utsattes de för en
så välriktad fortsatt eld, att eskadern efter några timmars strid, i vilken huvudstyrkan alltjämt
ej ingripit, befann sig i full reträtt. Två av Balles fartyg hade redan strukit, flera andra voro
svårt skadade, och i den sydvästliga vinden blev hans ställning allt mera oh ållbar, då krigsläget genom Nassau-Siegens senkomna ingripande i ett slag omkastades till ryssarnas förmån.
Kl. 1 e. m. hade denne avancerat så långt, att han kunde koncentrera sin styrka mot huvudloppet, vars försänkningar bitvis började undanröjas. Till förstärkande av därvarande försvar
sände då Ehrensvärd först turuma Sällan Värre samt, sedan denna grundstött, hemmema Oden
under överstelöjtnanten Måns von Rosenstein, som länge lyckades hålla fienden stången. Men
trycket blev för starkt, och kl. 7 e. m. hade ryssarna kommit därhän, att de kunde praktisera
den ena galären efter den andra genom Kungsporten. Den här framträngande styrkan hade
dock med all sannolikhet kunnat avvisas, såvida icke den motgången inträffat, att några ryska
kanonslupsdivisioner under greve Litta lyckats leta sig fram genom det förut omnämnda oförsänkta sundet och nu kastat sig in i striden. Övermakten blev härigenom för stor och försvararnas linje började svikta. Sedan Balle härigenom fått luft, retablerade han, så gott sig göra
PLANSCH A 1Il0TSTAENDE SIDA. Konstnären Ilar h år framställt den fas av det första svensksundsslaget, då
elen söderifrån anryckande ryska aspåeskadern (till höger på tavlan) blivit så pass illa tilltygad av den i centrum
koncentrerade svenska flottan , att elensamma just stod i begrepp att rymma fältet, då genom ryska huvudstyrkans
forcering ost ifrån av sunden mot Fredrikshamn (till vänster) fördelen börjat övergå i ryssarnas håruler, Från
skäret i förgrunden, Kotkasaari, ses konungen med svit ta striden i ögonsikte. Framför dem, något till vänster,
ser man den grundstötta turtima Sällan Värre i redan nu hopplöst läge.
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lät, sin upprivna eskader och beredde sig alt återupptaga
kampen. Inför den nu inträdda högeligen hotande situationen beslöt Ehrensvärd alt genom reträtt åt Svartholm söka
rädda, vad som räddas kunde, och gav på eget ansvar, utan
att avvakta den sig i närheten uppehållande konungens bifall, order härom. Mot denna åtgärd torde i och för sig
intet vara att erinra, men däremot har - och detta till synes
med fullt fog - ett skarpt klander riktats mot överamiralen
för det han i det avgörande ögonblicket övergav sin flotta
och, åtföljd av sin flaggkapten, Karl Olof Cronstedt, båtledes begav sig i land för att hos konungen avlägga rapport
över vad som passerat. Själv trodde han då, att hela den
underlydande styrkan praktiskt taget gått förlorad. Så var
emellertid icke fallet, i det att förlusten stannade vid en
tredjedel: tumma B jörn Jårnsida, Sållan l' ärre och Raqtmld,
hemmerria Oden, fregatten af Trolle, en galär och fem
kanonslupar. Men förlusten var kännbar nog efter en till
hälften vunnen batalj.
Med största drift sattes under skydd av Svartholms kanoner i gång med att reparera de skadade fartygen och ersätta
de förlorade från Sveaborg med det resultat, att eskadern
efter loppet av några veckor lika stark som förut åter kunde
utlöpa. Befälet fördes emellertid numera av överstelöjtnanten Georg de Frese, sedan Ehrensvärd, efter påstötning från
konungen, av nära till hands liggande skäl begärt sitt entledigande. Till några fortsatta vapenskiften kom det dock
ej under återstoden av året på denna krigsskådeplats. Som
en följd av svensksundsslaget såg sig den svenska kustarmen
nödsakad att gå tillbaka inom egna gränser. Såväl till lands
som sjöss hade krigsläget under årets kampanj i Finland
väsentligen försämrats.

Illagnus (IIIdns) von Rosenstein hade pd bdda sidor - deltagit i sjöstrider mellan fransmän och engelsmän och därunder visat stor tapperhet. 1789 erhöll lian
befälet över en av armens flo Ilas divisioner, ocli det var som sddan han ombord
d hemmema Oden efter tio timmars oavbruten eld fick ge sig och sitt fartyg dt
ryssarna. Hemkommen [rån fdngenskapen
blev han 1790 överste och slutade som konteramiral. - Oljemdlning av Per Krafft
d. ä. Privat ägo.

På västkusten hade under våren inträffat en krigshändelse, som på grund av sin folkrättsliga innebörd väckt ej
ringa uppseende. En från ryska öresundseskadern detacherad styrka om två skepp och två fregatter hade i Kattegatt
råkat på en av göteborgseskaderns fregatter, Venus, och
jagat in detta fartyg på norskt territorium, varefter detsamma orättmätigt av den fyrfaldigt överlägsna fienden
uppbringades.
Vi skola nästföljande år i Finska viken återse denna vackra
och välseglande chapmanfregatt - då under ryska färger.

Salomon ilfaurits von Rajalin - 1785-87
den förste svenske guvernören pd SaintBarthelemu och längre fram landshövding
pd Gotland - Ilade efter ett par dr i Iransk
örlogstjänst och en snabb karriär inom
armens [lotta vid krigsutbroIlet av konungen kallats att bestrida befattningen
som generaladjutant [iir flottorna. Miniatyr av okänd konstnär. Privat ägo.

Gustav III, som efter tvenne somrars resultatlösa sjö- och fälttåg med stigande oro sett kriget
vara på väg att växa sig över huvudet, utnyttjade under vintern 1789-90 mästerligt sin nyvunna maktställning till roddflottans utbyggande

större omfattning än någonsin förr.

Här-
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Slaget vid Svensksund den 24 augusti 1789. Oljemålning av J. T. Schoult:. Rosersbergs slott.

jämte Iörs äkrude han sig

genom personligt ingripande om alt såväl denna
som den seglande flottan
tidigare än vanligt blevo
klargjorda för expedition.
Alt det slutliga avgörandet skuIle komma att fulla
till sjöss stod vid denna
tid för konungen ganska
klart, och den kommande
sommarens operationsplaner anpassades också härefter: de båda flottorna
skuIle var för sig uppsöka och slå motsvarande
delar av Rysslands mer
eIler mindre oförberedda
sjöstridskrafter i dessas
spridda utrustningshamFör sin frCIlllyånysriku ocli tappra at/ack (med [rcsjuttcrnu Jurunuts och Ulla
nar, varefter den tidigare
Persen) i murs 1790 mo/ Baltischport på Esilutuls kust belönades Olof Hudol]
planerade landsättningen
Ceders/röm med majorsfullmak/ och - mdnga år senare - (IV Karl XIII med en
hcdcrso år]a (se bild d sid. 4.37), pd uars fäs/e en bildfrums/ällniny minner om
av trupper i Petersburgs
nämnda, för 110nom sd liedrunde episod. - Livrustkammaren.
närhet skuIle utföras. För
att ytterligare accentuera den betydelse, Gustav fäste vid det förestående sjökriget, övertog han
desslikes i egen person det direkta befälet över skärgårdsflottan. Den seglande flottan skulle såsom
hittills kommenderas av hertig Karl med Nordenskjöld vid sin sida, jämlikt en särskild biinstruklion konungen ansvarig för ordernas utförande, 'på samma sätt som statssekreterarna hos
konungen i England voro parlamentet därstädes för sina göromål ansvariga •.
Redan vid första islossningen expedierades några fregatter under befäl av majoren Olof Rudolf
Cederström till Finska viken för att göra ett överraskande anfall mot den befästa utsjöhamnen
Baltischport på Estlands kust. Denna kupp, som utfördes redan den 17 mars, lyckades fullst ändigt,
så till vida som den attackerande styrkan utan några som helst egna förluster blev i tillfälIe att
förstöra stora mängder av spannmål och krigsförnödenheter av skilda slag. Men å andra sidan
fäste den ryssarnas uppmärksamhet på den tidiga f'lottrustningen i motståndarens läger, vilket
i sin ordning framkallade forcerad verksamhet på de ryska varven till förfång för den svenska
operationsplanen.
Stora flottan, som detta år räknade 20 skepp samt 6 svåra och 3 lätta fregatter, lämnade den 30
april 1790 Karlskrona med närmaste direktiv att företaga ett överraskande anfall på den del av
Tjitjagoffs flotta, som förliden höst upplagts i Reval, utgörande 10 skepp, 5 fregatter och 2 bombfartyg. Tyvärr blev detta anfall av någon anledning ej omedelbart utfört, då flottan den 12 maj på
middagen anlände till platsen, utan det beslöts att uppskjuta det till följande dag. Härigenom erhöIlo ryssarna en högst betydelsefull tidsfrist. som på ett lika energiskt som skickligt sätt utnyttjades till förstärkande av den försvarslinje. i vilken fartygen voro förankrade och upphalta. Då anfallet den 13 maj under rådande frisk västlig kultje, efter hand ökande till halv storm, ansattes
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Till vänster: »Iureram im tcn greve K. A. Ehrensvärd med stab tager [rån skäret Mojansaari drabbningen i ögonsikte » - ett utsnitt ur en oljemdlning (striden vid Korkiansaari den JS/ s 1789) av J . T. Schoultz, Sjöhi,~toris/m
museet. - Till höger: Gustav /1/ följer, omgiven av .~in suit, [rån holmen Kotkusanri det för,yta .Ylaget vid Svensksutul - ett utsnitt ur planschen vid sid . .514. Niistn dr hade konurujen sjtilv övertagit befälet över armens [lotta.

på så sätt, att fartygen i kölvattensordning inseglade på redden, under eldgivning passerade
motståndarens linje samt därefter å ter utseglade, kunde också ryssarna så kraftigt bila
ifrån sig, att attacken misslyckades, varjämte
skeppet Prim Karl lill följd av skador i riggen
nödgades ankra invid den ryska linjen och
gick förlorat Vid utseglingen kom därjämte
Riksens Stätuler på grund och måste brännas
av egen besättning.
Anfallet upprepades icke. I stället gick
hertigen efter en tids uppehåll i Finska vikens
mynning på konungens anmaning längre in
i detta farvatten för att skydda roddflottans
flank vid dennas framträngande i kustbandet
och i samband härmed söka binda kronstadtsflottans 20 skepp i vikens innersta del, så att
denna styrka ej finge tillfälle att förena sig
med revaleskadern. Flaggkaptenen anförde
visserligen starka betänkligheter mot att draga
in skeppen i delta svårnavigabla och strategiskt missgynnade farvatten, men han talade
för döva öron, och i slutet av månaden återfinna vi hela örlogsflottan i grannskapet av

Schematisk framställning av slaget vid Svensks und den
24 augusti 1789. A svenska hutnulsujrknn under draIJIJningen emot D ryska ospiieskadern, n detacherade styrkor
till sundens skydd, E ryska huuudsujrkun, F och G ryskt!
flytande och landbatterier, T svenska transportfartyg.

Hogland.

Hädanefter voro dennas öden starkt

knutna till den roende flottans, för vars hittillsvarande operationer i största korthet skall
redogöras.
Jämlikt den allmänna krigsplanen skulle roddflottan samtidigt med anfallet på Reval gå
lös på Fredrikshamn för att förstöra den dit förlagda delen av ryska skärgårdsflottan. Den
10 maj hade Gustav för detta ändamål vid Pellinge själv tagit befälet över ett 80-tal roddfartyg av skilda slag ur armens flottas båda eskadrar och med dem börjat framtränga mot

Originalet till denna mycket upplysande bild av attacken mot en rysk eskader pd Revals redd den 13 maj 1i9u
är en samtida handritad karta, som, framställd av ddvarande fänriken vid amiralitetet Karl Johan Tornton, av
honom dedicerats till kaptenen K. L. Jägersköld, vilken under detta drs kampanj tjänstgjorde som sekond på
skeppet Dygden, n:r 2 i kolonnen vid anfallets ansättande. Vid bokstaven E märkes det på Ragnilsrevet vid inseglingen grundstötla skeppet Tapperheten, som dock med egna krafter lyckades komma loss, under det atl det
vid F utanför Wolfö under utseglingen strandade Riksens Ständer måste överges av sin besättning, sedan fartyget stuckits i brand. - Kungliga Orlogsmannasällskapet, Karlskrona.

öster. Den 15 maj gick han till anfall mot fredrikshamnsflottiljen - ett 40-tal roddfartyg
och tre större skärgårdsfartyg - och lyckades efter en kort strid bemäktiga sig hälften av
flottiljens fartyg, bland vilka även befann sig den förlidet år förlorade turuma Sällan Värre .
Gustavs nästa mål blev nu att söka oskadliggöra den ryska viborgsfIottiljen. Efter att ha
mottagit högst betydande förstärkningar fortsatte han alltså färden i österled med sin nu till väl
150 fartyg uppgående roddfIotta. Den 2 juni hade denna armada nått Pitkepass (P itkäpaasi) ,
varifrån kosan helt djärvt över Viborgska vikens mynning ställdes till det p å motsatta sidan
belägna Björkösund. Underrättelse hade nu inlöpt, att hertigen just fått känning med kronstadtflottan, och i avvaktan på resultatet av nu förväntad kraftmätning ute till sjöss kvarlåg
roddfIottan tills vidare på sin plats.

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Hade den av flaggkaptenen Nordenskjöld uppgjorda planen på ett anfall mot
den ryska eskadern på Revals redd i maj 1790 (I . ö. en plan, som förutsatte samma förfaringssätt som dtta år
senare av Nelson tillämpades vid Aboukir, d. v. s. ankring och eventuellt dubblering av den anfallna styrkan),
omedelbart efter flo tians ankomst till Nargön satis i verket, hade den sannolikt krönts med fullständig framgdng.
Planen kom emellertid till utförande först dagen därpd, dd vinden bldste sd hård, att anfallet måste läggas om
till ett rent passageanfall; effekten blev ej hel/er den avsedda och förlusterna bleuo kännbara. Det är Ilottam
utsegling efter anfallet pd den ryska eskadern, som Jacob Hägg här velat skildra pd en av de mest monumentula mdlningar, han skapat; i spetsen går Dristighetett (jfr utsnittet ur denna oljemdlning å sid. 505).
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Svenska flottans utsegling från Revals redd den 13 maj 1790 efter utfört anfall på en rysk eskader.
Oljemålning 1919 av Jacob Hägg. Privat ägo (deponerad i Sjöhistoriska museet, Stockholm).

Skeppet Dristigheten - chef Johan Puke - i spetsen får svenska flottan under utseglingen [rån Revals redd
efter passaqeanlnllet pd en rysk eskader den 13 maj 1790. - Utsnitt ur den el planschen vid fåregdencle sida dtergivna oljemdlningen av Jacob Hägg.

li4.

Sv. F. H. II

Ovanstdende bi/d är ett utsnitt ur en av de till minst ett trettiotal (repliker oräknade), uppgående oljemellningar
med motiv från 1788 -90 års krig, som under de närmast fötjande femton åren utfördes av marinmålaren J. 1'.
SclIOUltZ, underofficer vid armens [lotta och under alla tre årens sjötelg embarkerad på densamma, senaste året
såsom uppbördsstyckjunkare på cltefsgalären Seralimsorden. Den Iuir återgivna tavlan visar första skedet av det
av konungen personligen ledda anfallet mot Fredrikshamn ocli den där stationerade ryska sjöstyrkan den 15 maj
li90. l förgrunden ser man den kungliga skonerten Amphion ocli invid densamma jakten Amadis samt i mitten
ett antal på tvenne linjer formerade galärer med Serajimsorden i mitten av den bortre. På denna linjes vänstra
flygel äro ett tiotal svenska kanonslupar formerade, ocli i bakgrunden förtona sig stadens befästningar med där
framför i stridsordning grupperade ryska sjöstridskrafter med den under förlidet år tagna men nu återerövrade
turuman Sällan Värre . - Rosersbergs slott.

Den 3 juni på morgonen kommo de båda linjeflottorna mycket rikligt i strid med varandra
ett stycke utanför Kronstadt. Den svenska flottan räknade då 21 skepp och 8 svåra fregatter
(2 i linjen och 6 bildande en särskild lätt eskader) och den ryska, kommenderad av den norskfödde amiralen Krus, 17 skepp jämte 4 segel- och 8 roddfregatter. Den första sammandrabbningen pågick under fyra timmar och var tidvis ganska het, utan att dock något fartyg blev
nedkämpat, må vara att ett och annat hade utsatts för kännbara haverier. Vinden, som på
morgonen blåst ostlig, ändrade sig fram på dagen till västlig, varav hertigen använde sig för
att tvenne gånger hålla ned på och engagera motståndaren, alltjämt dock utan att något av görande resultat stod all vinna. En på kvällen uppkommen stiltje omöjliggjorde fortsatta krigsrörelser ända till följande dags eftermiddag, då en svag västlig bris återigen gjorde det möjligt
för hertigen att ännu en sista gång gå till anfall. Oaktat detta genomfördes på närmare håll
än tidigare, slutade även denna sammandrabbning som partie remise, och flottorna skildes åt
utan fartygsförlust på någondera sidan. Att den ryske amiralen sorgfälligt undvikit att inlåta
sig på någon avgörande strid, berodde givetvis på att han när som helst kunde vänta ankomsten
av revaleskadern, med vars hjälp han hade bättre utsikter att komma till rätta med inkräktarna. I själva verket var denna styrka också just nu i faggorna och kom den 5 juni i sikte,
varigenom hertigen såg sig försatt mellan två eldar eller just vad hans flaggkapten förutsagt.
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"Specialkarta
ärver inloppet fil Wiborgs yttre redd
tillika läget af Kongl. Svenska och Keqserl.
Ryska Örlogs Flottorne ifrån den 6:e /unii
til den 3:e /ulii 1790 samt förloppet af begge
svenska flottornas retraite."
Akvarellerad tuschritning, sannolikt av Gustav Klint.
Privat ägo (Kommendör A. Wachtmeister J. Stockholm.

Efter .uen.ka flottornas utbrytning frdn Viborgska uiken den J juli 1790 företog sig den i storamiralens stab
anställde löjtnanten Gustav Klint att ur minnet och efter gjorda anteckningar upprita en karta över sdväl flottornas lägen i .agda farvatten under tiden 6 juni-9 juli som den ordning, i vilken själva reträtten utfördes.
Denna teckning blev i tur och ordning gillad av sdväl flaggkaptenen som storamiralen, vilken överlämnade
densamma lör ö"erlöring pd kopparpldt till den framstdende gravören J. Gillberg. Sedan ett avdrag av den sdlunda färdigställda gravyren kommit under konung Gustavs ögon, blev emellertid, som framgdr av nedan citerade
brev frdn Karl Olof Cronstedt till konungens generaladjutant, översten och friherren M. D. Palmqvist. förbud
utfärdat mot kartans försäljning samt uppdrag lämnat till annan person att om rita densamma efter av konungen
lämnade direktiv.
Karl Olof Cronstedts brev är av följande lydelse:
»Konungens General Adjutant (Jfversten och Riddaren af Kongl Svärd och Kongl fransyska Militaire Orden
Högwälborne Friherre Polmqoist.
Min bästa Baron,
Hans Kongl Höghet har i förgdr lämnat til Kongl Mai}:tt Chartan öfver Retraitten frdn Wiborgs yttre redd
utaf Flottorne d. J July ritad af Lieut:t Klint, denna Charta har Kongl Maij:tt intet tyckt om; och nu fdr jag
befalning af Kongl Maij:tt at tillsäga Professor Gillberg at intet försälja ndgra exemplar deraf, och är ett Exemplar lämnat pd konungens befallning fil (Jfverste Frese at göra ndgra ändringar derpd. Som Professor Gillberg
fdtt af Hans Kongl Höghet at gravera denna Cliarta, sd fdr jag anholla at Min Baron wille göra mig den wänskap och prevenera Hans Kongl Höghet om detta förbud sd at dd Gillberg komet at beklaga sig Hans Kongl
Höghet intet är okunnig om Sammanhanget, det är ledsamt för mig at bli blandad pd detta sället i denna sak,
men Jag mdste lyda och skickar nu en billet fil Professor Gillberg med förbud pd widare tryckning och försälgning, det mdde äfven tänkas pd mayen at indemnisera gubben för sitt arbete, derom skal jag utbe fd den ndden
tala med Hans Kongl Höghet om, om han det befaller. Jag har intet sedt Kongl Mai}:tt pd snart 8 dagar, sedan
jag försummade Leveen i mdndags wet jag intet när jag nu fdr mfälle dertill. Ställ nu detta lid mycket görligt
är till rätta och war försäkrad at jag altid fins
Min egen Barons (Jdmiuke Tienare C r o n s t e d t..
Anledningen till konungens missno]e skall ha varit att skärgdrdsflottans manövrar och .tällning under utbrytningen pd kartan ej kommit till sin fulla rätt. Ndgon ny gravyr kom emellertid dessbiilire ej till stdnd.
utan det är Klints av Gillberg graverade originalkarta, som i vdra dagar i ett begränsat anial dier/innes bl. a.
i museer och marina tjänstelokaler, respektive mässar.
Huruvida den här dtergivna kartan - vars tillhörande text är avtryckt d omstdende sida - verkligen är det
klintska originalet är SVdrt att säga; Krigsarkivet äger nämligen av denna ryktbara bild en likaledes akvarellerad
replik, försedd med pdteckning av annan hand, all den skulle vara det ursprungliga originalet.

»A NM Ä Re K NI NGA R.
Maij Månad 1790.
d: 26. Svenska Flottan tiI Ankars Ostvardt om Hogland.
d: 31. Ankrades emellan Sommarön och Nerfvön, hade Kongl. Majs:st Ordres at gå til Seskjär. Skärgårds
Flottan låg vid Werolax.
lunji d: 2. Gick Kongl. Maijst:t med Skärgårds Flottan til Björkösund.
d: 3. Lefvererade Svenska Orlogs Flottan Bataille Förmiddagen från Lää, och Eftermiddagen ifrån Lofvardt,
hvarefter et Ryskt Skepp måste gå til Cronstadt at Repareras och 2:e blefvo illa handterade i Taklingen. Ofverste Lieutnant von Stedings Division kom til Björckö.
d: 4. Eftermiddagen Attaquerade Svenska Flottan den Ryska som råkade i oordning och städse hölt af;
Var til slut 3 knappa Mil från Cronstadt; Den Revelska Flottan syntes, hvilcket förordsakade Bataillens slut.
d: 5. Kom öfverste Lieut:t Törning med sin Division tiI Björckö. Ryska Orlogs Flottorne blefvo om natten
förenade.
d: 6. Ankrade stora Flottan i Wiborgska Viken och intog ställningen A. Samma dag Attaquerade en Rysk
Fregatt Capitaine Scharffs Canon Slupar jemte Transporten vid Widskär. På Kongl: Maijst:ts befallning gjordes med en Corps Troupper Landstigning vid Koivisto kyrka.
d: 9. Hölt Ryska Flottan ned och ifrån R intog ställningen L sedan Ryssarne plichtat natt och dag, flere
af dem stött på grund, samt bankar och grund blifvit genom flaggor, Utmärkte, och de til desse
märkens betäckning (som Svenska Flottan ville förstöra) förut nedsänt sine Fregatter och smärre
Armerade Fartyg, hvilcka tillika utmärkte den sedan tagne Ankar Station för Ryska Flottan.
d: 10. Kom Fendrich Ullner med en Division Canon Jollar tiI Björckösund.
d: 11. Gick Kongl. Majst:t til Trångsund eller Inloppet til Wiborg 116 Segel, jämte 4:ra Fregatter af Orlogs
Flottan, hvilcka den 12:e förstärktes med 6 Galerer och 2 Brännare. Ofverste Lieut:t Steding blef
qvar med 4:a Turoma, 1 Brigg, 1 Cutter, 8 Galerer, 14 Canon-Slupar och 3 Mörsare båtar. Ryska
Flottan som låg i ställningen L förlade 5 Fregatter uti Wiborgska Farvattnet vid M. Tre Fregatter,
1 Brigg och 1 Cutter blefvo sedermera ifrån Ryska Flottan förlagde vid N i Pitkepas skären.
d: 16. Intogs vid Cackis CapeIl, Ryska Batteriet, af et Detachement Gardie under Capit:n LiIjehorns befäl.
Desse Troupper hade Landstigit ifrån högra Divisions Canon Slupar, som Commenderades af Engelska
Ofversten Smitt.
d: 17. Skedde Landstigning vid Uransari och borttogs et Ryskt Batterie som gjenast derefter måste öfver·
gifvas. Ryssarne försökte med 5 Linie Skepp uti Wiborgske Farvattnet vid O den der varande styrckan.
d: 18. Samma Troupper som gjordt Landstigning på Uran sari och vid Koivisto Rembarquerade derifrAn. Ryssarne förlade Skepp öster om Vasikasari eller Rond vid PP. Kom en liten Escadre 1iI Ryska Flottan
frAn Reval.
d: 19. Ankomma 46 Galerer och Kaiker til Ryska Flottan, hvaraf en del gick til Kroserorth och de öfriga
til Systerbeck.
d: 20. Hölt Ryska Flottan för 4:e gången ner och tycktes vilja Attaquera, Ankrade i ställningen C. Trenne
Skepp Q förlades ytterligare vid Wasikasari eller Rond. Kongl. Maijst:t gick med Skärgårds Flottan
från Wiborgs inre Redd.
d: 25. UW de vid Rond förlagde 2:e Ryska Brännare och en Bomkits, dref en Brännare Kasatka benämd,
ned på Svenska linien och vardt tagen af Flottans slupar.
d: 29. Drog Skärgårds Flottan sig tilbaka utanför Koivisto ner i Björkösund.
d: 30. Syntes Ryska Troupper vid Koivisto, hvaräst Cossaquer och jägare oroade Wattnhalningarne, hvilcket äfven skedde flere gånger liIförene på särskilla ställen, och sedan alt framgent. Ryska Skärgårds
Flottan under Prinsen af Nassaus befäl började visa sig söder om Björckösund.
lulji d: 1. Wille öfverste Lieutn: Chronstedt med de under sitt befäl hafvande Galerer och Canon slupar etz:
ifrån Pitkepas förena sig med Flottan, men förhindrades af Ryska Fregatter med hviIcka Canonerades, hvarefter han drog sig til Svensksund.
d: 2. Om natten Attaquerade Prinsen af Nassau Svenska Skärgårds flottan uti Björkösund med 3 Linie
Skepp, 7 Fregatter, 6 Chebequer, 3 Flytande Batterier, 3 Promar, 5 Bombarde fartyg, samt 57 Galerer,
Kajker och Canon Slupar. Ofverste Lieut: Törning Attaquerade med Canon Sluparne S Ryska Skeppen
vid Wasikasari, hviIcka aftonen förut intagit ställningen T.
d: 3. Retirerade begge Flottorne ifrån Wiborgs Yttre Redd, igenom Ryska Embosseringarne vid M och O
uti Ordningen D, hvarvid Skeppen G kommo på grund, Enigheten och Zemire blefvo igenom Brännaren Postillon itände uti F och sprungo uti luften. Skärgårds Flottan låg innan afseglingen i ställningen B.
d: 4. Lofverade Svenska och Ryska Orlogs FIoltorne utanför Mjölö Redd. Skärgårds FIollan samlades i
Svensksund.
d: 5. Kom Svenska Flottan tiI Ankars vid Sveaborg.
d: 9. Attaquerade Prinsen af Nassau, förenad med Wiborgske och Fredrichshamnske Skärgårds Flottorne,
Svenska Skärgårds Flottan under Kongl. Maijst:s Egit Befäl i Svensksund, hvarvid Ryssarne förlorade
53 Fartyg, 260 Officerare och 6200 Fångne.
H Ryska Flottans väg under Jagningen.
I Batterie upkastat af Ryssarne.
NB De Ziffror som vid Svenska och Ryska Skeppen äro Utsatte beteckna antalet af deras Canoner å hvardera sidan.
Wattnets djuplek på denna Redd har eij blifvit utsatt, och var vid utgången med Ostl: Winden
flere fot lägre än då Westl: Winden varit blåsande.s
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l Finska vikens innersia del utspunne sig under dagarna den 3 och 4. juni 1790 en serie drabbningar mellan
svenska örlogsfiolIan under hertig Karl d ena sidan ocli ryska kronsladlflollan å andra sidan utan all dock giva
något pdlagligl resultat. Del är den sista av dessa kraf tmätningar, förlagd till e. m . den 4. juni, som här ovan
[ramstållcs i tccknituj av amiralitetskaptenen Aran Siåstierna, uilken som bekant tidigarc avritat såväl hoqlandslagct 1788 som drabbningen vid Ölan äs södra udde 1789. Den översia bilden visar lägel .~edan drabbningen väl
kommil i gdng kl . mellan 5 ocli 6 e. m., under del all ryska flo lian (i förgrunden ) håller av mol Kronsladt; de
undre bilderna representera de taktiska manövrarna före ocli clter angiven tid. l bakgrunden synas vid 1I0rison·
ten lapparna av den annalkande ryska renaleskadern . - Krigsarkivet.

Denna sepiateckning av Schoultz' hand framställer läget vid Björkösunds mynning vid middagstiden den 5 juni
1790, sedan de svenska flo Ilarna fdtt direkt känning med varandra och planerna pd dessa styrkors förening för
ömsesidigt stöd och skydd stodo inför sitt avgör ande. A Kunql, I1faj:t med en del av skärgdrdsflollan, B Hans
Kungl. Höghet Hertigen med stora [lottan, C vita division av galärfiolIan, enligt höga order gdende till stora [lotlan, D svenska kanonslupar lända pd ell ryskl magasin pd fastlandet, E ryska kronsladlflollan, som hdller samma
kurs som hertigen, F reualska {lottan, som möler den svenska, G udde av Björkö. - Krigsarkivet.

För bägge de svenska flottorna var den nu uppståndna situationen minst sagt bekymmersam, och det gällde för bådas säkerhet att snabbt fatta beslut rörande de åtgärder, som borde
vidtagas för att icke alltför mycket blottställa styrkorna, var för sig eller tillsammans. Härvid
uppstod ungefär samtidigt hos såväl konungen som hans broder tanken på att till ömsesidigt
skydd och understöd förena flottorna i Viborgska viken, vilken operation också under loppet
av den 6 juni genomfördes.
Såsom var att vänta, intog omedelbart därpå den nu förenade ryska linjeflottan en stark
blockadlinje tvärs över vikens mynning, under det att viborgs- och kronstadtsflottiljerna av
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ryska roddflottan med all makt rustades för att under samverkan med återstoden av fredrikshamnsflottiljen genom Trångsund respektive Björkösund gripa till offensiven mot de sålunda
från alla håll inringade och allt hårdare pressade svenska flottorna. Med några planer på ett
omedelbart brytande av blockaden umgicks emellertid icke Gustav. I stället inriktade han sig
i första hand på att söka krossa den till Trångsund numera framskjutna viborgsflottiljen, och
under veckan 13-20 juni utfördes också under konungens egen ledning en anfallsstöt mot
denna ställning, ehuru utan framgång.
Efter som tiden framskred tedde sig flottornas läge allt mera hotande. Fullständigt avskurna från yttervärlden, ur stånd att ens erhålla vatten för det dagliga behovet, reducerat till
en tredjedels portion, befunno sig här långt in i fiendeland minst 30,000 svenska krigsmän av
alla vapenslag under befäl av Sveriges regerande monark och dennes broder ombord i rikets
dyrbara och oersättliga flottor - alla som det kunde synas prisgivna åt fångenskap eller död.
Att planerna på en utbrytning under sådana förhållanden kommo under allt allvarligare omprövning, ligger i sakens natur. Men vad som utan alltför överväldigande förluster möjligen
hade låtit sig utföra under ett tidigare skede stötte nu, särskilt efter blockadlinjens tid efter
annan verkställda framflyttning, på till synes oövervinneliga svårigheter.
Efter många om och men beslöt man sig äntligen för att med första fogande vind söka
forcera sig ut genom den västra leden, vid vilken cerneringskedjan var svagast och vilken dessutom var den ginaste vägen för att nå svenskt farvatten. Det skulle dock dröja till den 3 juli,
innan man fick den ostliga vind, som skulle bli flottornas räddning. Här är ej platsen att ingå
på några detaljer rörande den nu verkställda utbrytningens förlopp. Det vare nog sagt, att
den lyckades över förväntan väl och gav ett glänsande bevis på det svenska befälets sinnesnärvaro och höga sjömanskap. Särskilt gäller detta omdöme överstelöjtnanten Johan Puke såsom chef på stora flottans ledarfartyg, skeppet Dristigheten. Hade icke den olyckan inträffat,
att en illa manövrerad svensk brännare råkat antända några av köns fartyg, som själva brunno
upp och tvingade andra på grund, hade också förlusterna blivit relativt små. Huvudsakligen
genom det nämnda missödet stege dessa nu till 5 skepp och 3 fregatter; av de förstnämnda
hade Enigheten sprungit i luften samt Finland, Hedvig Elisabet Charlotta, Lovisa Ulrika och
Ömheten strandat, av de senare delade Zemire Enighetens öde, under det att Uppland och Jarislauiitz grundstötte. Under den fortsatta reträtten västvart övermannades ytterligare två skepp,
Sofia Magdalena och Rättvisan, varigenom den totala förlustsiffran för skeppen kom att uppgå
till sju, vilket dock knappast kan räknas till ryssarnas förtjänst, då deras ledning under större
delen av denna märkvärdiga dag visade en iögonfallande flathet och obeslutsamhet.
Roddflottan kom vida billigare undan, i det förlusten här stannade vid 4 galärer, 4 kanonslupar, 5 kanonjollar och 1 kanonbarkass. Bland de ryska fartyg, som mest härjade bland
de flyende roddfartygen, märktes förra svenska fregatten Venus, därvid synnerligen skick-

PLANSCH A MOTS TA ENDE SIDA . Vid flottornas utbrytning ur Viborgska viken den 3 juli 1790 inträffade den katastrofen, att en svensk brännare, som enligt planen skulle söka antända de ryska spärrfartygen, genom felmanöv rering i stället lade ombord med det svenska skeppet Eniqheten. Frdn kommandopallen akterut ropade dess chef,
major Fei], barhuvad och med håret i vild oordning, med tordönsröst till de närmast följande fartygen, varibland
fregatten Zemire: •Undan, undan, jag springer i luften/o Men för detta vackra fartyg, af Chapmans skapelse, var
det allaredan för sent att undkomma. l ett nu hade de tre fartygen bildat ett jättebdl, och sedan elden vid tiotiden ndtt Enighetens krutdurk, uppstod en vdldsam explosion, som sände sdväl detta skepp som brännaren i
luften, kort därpd följda av Zemire. Det är denna katastrof Desprez med skakande kraft och pd ett både effektfullt och ganska illusoriskt sätt lyckats dskddliggöra pd denna för Gustav lll:s planerade bataljgalleri pd Drottningholm avsedda monumentalmdlning.
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Utbrytningen ur V iborgsk a oiken den 3 juli 1790. Oljemdlning au L. J. Desprez,
Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Till minne av slaget vid Svensksund den 9 juli 1790 slogos dessa bägge medaljer, utförda av C. G. Pehrman. Den
vänstra, enligt inskriptionerna »el ter vunnen fred 1792 tillägnad konungen, som nederlagt [ierulen », visar d [rånsidan Moder Svea stödd pd en trekrönt sköld, med lagern i ena Jranden och med den andra fästande en sköld med
Svensksundssegerns datum pd en med antika skeppsstävar prydd pelare, sddan som de gamle romarna brukade resa
till dminnelse av sina sjösegrar. Den andra medaljens frdnsida prydes blott av de stiliserade stävarna av ndgra
antika skepp. Ätsidorna bära i bägge fallen konungens bild. - Kungligu Myntkabinettet (Stutens historiska museum).

ligt förd aven engelsman vid namn Crown.
Gustav själv, som vid mer än ett tillfälle nödgades byta fartyg, svävade flera gånger under
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utbrytningen i uppenbar livsfara. Själv begav
han sig efter en äventyrlig. nattlig segling i de

prJ·

finska skären till Svensksund, där stora fö r-
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stärkningar från Sverige och Pommern under
överstelöjtnanten Karl Olof Cronstedt voro
honom till mötes och där efter hand hela skärgårdsflottan jämväl samlades. Stora flottan i
sin ordning begav sig till Helsingfors, varest
den stannade overksam under återstoden av
årets kampanj.
Gustav hade nu beslutat sig för att i den
klassisk vordna svensksundspositionen bjuda
fienden spetsen, oaktat närmast underlydande
chefer, på ett undantag när, enträget rådde till
fortsatt reträtt. I denna framställning förenade
sig nämligen såväl flaggkaptenen, överste de
Frese, som tre av de högre förbandscheferna
Viktor von Stedingk, Jakob Törning och Klas
Hjelmstierna, under det att den fjärde, Cronstedt, ensam ställde sig på konungens sida.
»Skola vi falla », yttrade Gustav till det samlade krigsrådet, . så låt oss då i Guds namn
åtminstone göra detta inom fiendens gränser. »
Och härmed var partiet taget.
Den svenska flotta, som nu alltså beredde
sig för en avgörande strid, bestod, kungsfartygen Amphion och Amadis samt ett 40-tal
transportfartyg oräknade, av 2 hemmema, 1
turuma, 2 udema, 1 kutterbrigg, 16 galärer, 2
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Flaggadjutant pd Gustav HJ under sjötdget 1790 var den
ännu ej tjugodrige Gustav Klint (jfr porträttet d sidan
493). Hans dagbok över liåndelserna bär i lIög grad
prägeln av att Ila förts aven som själv var med. På
den ovan faksimilerade sidan börjar skildringen av hur
i utbrytningen den 3 juli »h ela svenska örlogsflottan
följde i Dristighetens kölvatten>. - Privat ägo, Stockholm.
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halvgalärer, 2 jakter, 11 divisionschefsfartyg,
99 kanonslupar, 55 kanonjollar. 6 mörsarebarkasser, 11 kanonbarkasser och 4 arnrnuni lionsbåtar eller i allt över 200 fartyg, sålunda
en i betraktande av nyss lidna förluster alltjämt högst respektingivande styrka. Den under frammarsch varande ryska flottan var i
genomsnitt sammansatt av väsentligen större
typer. Främst märktes 9 roddfregatter. vars
stridsvärde ej så litet överträffade de svenska
skärgårdsfregatternas, vilka snarare kunde
jämställas med de ryska chebeckerna, till antalet 13. Vidare förfogade ryssarna över ett

Scbemaiisk framställning av slaget vid Svensks und den
9 juli 1790. A, B och C = den svenska huvudstyrkans
center, högra och vänstra flygel (1-3 brig.); D ocli E
= svenska mörsare och kanonbarkasser utom brigadförbanden; F = svenska detacherade styrkor till ryggsidans
beskydd, G = svensk bevakningsstyrka mot Fredrikshamn
(F och G = 4 briq.); H, l och K = ryska huvudstyrkans cen ter, högra och vänstra flygel; T = svenska transportfartyg.

tiotal större bombfartyg, pråmar och flytande
batterier samt 26 galärer, även de något större
än de svenska. Slutligen ingingo i samma
styrka 77 kanonslupar, till vilka de svenska
fått stå modell, samt ett tiotal svagt bestyckade
chefsfartyg och 8 mindre bombfartyg av ringare stridsvärde. En jämförelse mellan de båda
flottornas stridsvärde är givetvis mycket vansklig att göra. Ett avvägande av hithörande faktorer mot varandra pekar emellertid i sådan
riktning, att den ryska i materiellt hänseende
otvivelaktigt var den svenska överlägsen -

dock ej i någon väsentlig grad. Att sedan vädrets makter under striden gynnade försvararna, är
en sak för sig. Den stridande personalen uppgick på svenska flottan till bortåt 13,000 man, på
den ryska sannolikt till 15-16,000. Rysk överbefälhavare var åter prins Karl av Nassau-Siegen.
Inför striden hade Gustav indelat sin flotta i fyra brigader, den svenska under von Stedingk
i ställningens center, den bohuslänska under Törning på dess högra samt den finska under
Hjelmstierna på dess vänstra flygel; den pommerska under Cronstedt var för dagen upplöst och
insatt i försvaret av tilloppslederna i ställningens rygg. I centern voro skärgårdsfregatter och
galärer sammanförda, under det de övriga brigaderna voro sammansatta av kanonslupar och
-jollar. Helt utanför brigadindelningen stodo mörsare- och kanonbarkasser. vilka fått stridsposter
anvisade på särskilt utsatta punkter. Den ryska flottan å andra sidan hade för anfallet uppdelats på fyra träffen, den första under brigadieren Slisoff och den andra under generalmajoren
Buxhövden, omfattande vardera ett 40-tal kanonslupar jämte ett större antal bevärade småbåtar, den tredje under greve Litta med samtliga galärer samt den fjärde slutligen under viceamiralen Kosljaninoff, bestående av roddfregatter och chebecker. Första träffen skulle vid huvudanfallet bilda flottans vänstra, den andra dess högra flygel samt de båda övriga centern.
Vid åttatiden på morgonen den minnesvärda 9 juli gav Nassau från sitt chefsfartyg signal
om allmän framryckning från senast använd ankarplats under Kyrkog årdsört (Kirkema ansaari) , och en halv timme senare kom den ryska styrkan i sikte från svensk sida, formerad på
tre i jämnhöjd med varandra formerade roddfartygskolonner med galärerna i mitten; fregatterna följde efter i en fjärde kolonn. Himlen var vid denna tid täckt av moln och sjöhävningen
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Denna bild [rån [lottornas utbrytning ur Viborgska viken den 3 juli 1790 avser den tidpunkt, dd konung Gustav
vid niotiden pd förmiddagen lämnade sin chejsqalår, Serafimsorden (nära i förgrunden, lätt igenkännlig pd sina
tre master), för att, jämte sviten embarkerad pd en s. k. dttahuggare, medelst kombinerad segling och rodd söka
bana sig väg genom den ryska spärren vid Krysserort. Slupen synes till llöger om galären med den kungliga
flaggan blåsande i förstäven. Kosan togs mellan land och det innerst posterade ryska fartyget, där det emellertid
gick nog sd hett till, i det all en rysk kula borttog flaggan, som hamnade i vattnet, under det att en annan
avslet bägge händerna pd den främste roddaren. En tredje kula passerade sd tätt över konungens llUvud att
hans hatt föll av, varvid Gustav leende inföll: »Den var bra nåral v - Oljemdlning av J. T . Schoultz:

ringa, men en insättande dyning fr ån sydväst varslade om en friskande vind. Framryckningen fick i
det stora hela ett programenligt förlopp, tills man
kom ut på det öppna flacket framför svenskarnas
ställning, varest den växande sjön mycket försvårade
styrkornas ledning. Klockan var nu halv 10, och
förpostfäktningarna togo sin början i form av framstötar från de båda svenska flygelbrigaderna.
'D å striden en halv timme senare fått en allmännare karaktär, hade fregatteskadern, som hade ytterligt svårt att manövrera i det trånga och grunduppfyllda farvattnet, ännu långt ifrån n ått fram till anvisad plats i centern, och det skulle dröja ännu en
dryg timme, innan så blev fallet. Men då visade det
sig, att utrymmet här var för snävt för att mellan
de redan förankrade galärerna tillåta fartygens upphalande i skjutläge, och vid försöken att bereda
plats genom galärernas förflyttning uppstod en så
fruktansvärd trängsel och oreda, ytterligare ökad
genom den växande sjön, att anfallet förlorade det
väsentliga av sin kraft. Försvaret sköttes på ett glänsande sätt på alla h åll. Särskilt var striden het i
centern med dess fast förankrade större artilIerifar-

Karl Henrik av Nossau-Sieqen, överbefälllavaren
för den ryska flotta, som hade i uppdrag att
> fullkomligt tillintetgöra > de svenska sjiistridskrafterna, var prins, krigare till yrket, en tapper
karl och ett stycke äventyrare. Kejsarinnan Katarinas stora förtroende dtnjöt lian - ända till
den 10 juli 1790. - Oljemdlning av J. B. Lampi.
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tyg, men även de mera rörliga lätta brigaderna fingo
sin anpart av dagens tunga, då de på sina ledares
initiativ gjorde den ena framstöten efter den andra.
Efter att vid stridens början ha uppehållit sig på
galären Serafimsorden samt därefter avlagt ett kortare besök på centerns chefsfartyg, hemmema Styrbjörn, tog konungen jämte stab plats i sin åttaårade
slup, med vilken han sedermera förflyttade sig dit
stridsläget påkallade. Först fram på dagen, då segern
började skönjas, lät han sätta sig i land på det lilla
skäret Kuusinen, från vilket stridens växlingar bättre

Viktor von Stedingk, en
suensksutuisslaqet och en
uerksommaste tillskimdare.
(IV J . ..I. Gillberg .
(irebro

av brigadcheferna i
av den stora segerns
Samtida miniatyr
låns museum, (Yrebro,

kunde överskådas. I vad mån Gustav härunder själv
ingripit i ledningen är ej bekant, men ett är visst,
nämligen att han, genom att på sätt, som skedde,
exponera sin person, mäktigt bidrog till att höja de
stridandes mod och tillförsikt.
Omkring kl. 4 e. m. kan man anse, att kampen
var avgjord till svenskarnas förmån. De ryska flyglarna voro då stadda i full reträtt, och den strid, som
av deras center alltjämt underhölls, var utsiktslös.
Och då dess fartyg i sin ordning skulle söka draga
sig ur striden, hade vinden friskat så pass, att detta
i ett flertal fall ej lät sig göra, utan en del kastades
på land, medan andra brändes av egna besättningar.
Först vid mörkrets inbrott slutade skottväxlingen.
Under den följande natten friskade vinden än ytterligare och hindrade åtskilliga redan skadade fartyg
att undkomma; genast i dagningen gjorde de svenska
kanonsluparna här sin efterskörd. Då kl. 10 f. m.
den 10 juli striden på alla punkter upphörde, hade
också den svenska flottan hemfört en stor och avgörande sjöseger - den största i Nordens historia. De
erövrade eller förintade fartygen uppgingo till minst

Karl Olof Cronstedt, utnämnd till förste flaggkapten 110s konungen den minnesvärda 9 juli.
• Den svenska flo lians största glam, dess seger vid
Svensksund var hans ., men mera känd är han
tyvärr som kommendant pd Sveaborg, när den
starka fästningen 18 dr senare utan strid gavs dt
fienden. - Samtida mdlning av okänd konstnär.

53, bland vilka ej så få större, och ryssarnas manskapsförlust uppskattas till 9,000 man, varibland
6,500 fångar. Själva hade svenskarna endast förlorat
1 udema, 3 kanonslupar, 2 kanonjollar och 300 man
döda och sårade.
I såväl militärt som politiskt avseende var denna
seger av utomordentligt stor betydelse: den återställde i ett enda slag jämvikten till sjöss, den väckte

svenskarnas domnade segervilja till nytt liv och stärkte i hög grad monarkens auktoritet utåt
och inåt, vilket allt sammanlagt banade väg för en hedersam fred med återställd vapenära.
Till dess denna kort därpå blev sluten i Värälä kvarlåg flottan på sin post, klar att vid
behov ingripa. Därefter fick den ärekrönt återvända till huvudstaden.
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Omedelbart efter fredens undertecknande begau sig konungen från Värälä till Suensksuncl för all laga auskecl
från den flotta, han med sådan lysande framgång kommenderat. På e. m. den 18 augusti 1790 samlades härför
ombord pd Ampl1ion samtliga på flottan kommenderade officerare, au sduäl sjö- som /an/staten, uarpå Gustau
i ett ansldende tal uttryckte sin tillfredsställelse öuer cleras tappra uppförande under den då aus/ulade kampanjen .
Då han sedan i roc/dslup lämnade sitt chefsfartyg, tjänslgjorc/e som styrare tuå au f/aggkaplenerna, Cronstedt
och de Frese, under det att den tredje, Ankarheim, posterude uid den kungliga flaggan i slupens släu. Roddarna
utgjordes au nio armens flottas officerare, samtliga riddare au suärc/sorden. - • H. Maj:t Konung Gustaf lll afresa ifrdn skärgårdsflottan den 18 augusti 1790. • - Oljemålning au J. T . Schoullz. Sjöhistoriska, museet, Stockholm .

•lllumination pd Skeppslwlmen • 1790 - efter allt att döma i samband med firandet au segern uid Suensksuncl
och Gustau lll:s återkomst till liuuudstaden (jfr pi. uid sic/. 308). Utsikten mot den mecl marschaller eklärerade
Skeppslwlmsbron, den med lyktor hell täckta äreporten uid brons södra tandfäste, corps de gardet och öuriga
byggnader pd holmen är sedel från Slottsbacken. - 0/jemdlning au Per Hi//eström cl. ä. Priual ägo (direktör
Sten Westerberg, Stockholm).
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1808-09 ÅRS KRIG. FINLAND FÖRLORAS EFTER ETT TAPPERT FÖRSVAR.
1808

Då tsar Alexander i februari 1808 utan krigsförklaring lät sina trupper inrycka i Finland,
tövade Danmark ej att göra gemensam sak med sin gamla förbundsbroder, härtill jämväl
nu pressat av Napoleon, som härigenom såg en möjlighet alt på Lekvämaste sätt bringa Sverige
på knä och förmå det att foga sig i kontinentalspärren mot England. Samtidigt som Finland
översvämmades av ryssarna, skulle i sådan avsikt en fransk armekår övergå till de danska
öarna och i förening med en dansk här landstiga i Skåne. Slutligen borde en i Norge uppsatt
bäravdelning vid gynnsamt tillfälle infalla över svenska gränsen.
De svenska dispositionerna för att möta delta överhängande invasionshot inriktades, som
naturligt var, i första hand på att i möjligaste mån skydda rikssvensk mark. För detta ändamål sammandrogs en arme i Skåne, den södra, en i Jämtland, den norra, och en i Värmland,
den västra, samt slutligen , med anlitande av uppbådat lantvärn, en kustarme, som huvudsakligen var avsedd för ostkustens omedelbara försvar. Fram i maj anlände visserligen till
Göteborg en engelsk hjälpkår om 10,000 man, men då enighet ej kunde nås om dessa truppers användning, fingo de efter två månaders fruktlösa förhandlingar återvända utan att ens
ha fått sätta sin fot på svensk mark. Finland blev genom dessa dispositioner betänkligt
blottställt.
Kriget kom alltså redan från början att hårt drabba Finlands fåtaliga trupper - 8,000 man
fält och 7,000 som fästningsgarnisoner - men deras motstånd hade redan från början visst
icke varit utsiktslöst, såvida icke fältmarskalken Imngspors klenmodighet och sveaborgskommendant-en Cronstedts förräderi tillsammantagna så allvarligt undergrävt den militära ställningen,
att endast det kraftigaste understöd från moderlandet i längden kunnat rädda situationen. Efter
tre månaders vinterkampanj var också hela landet, Aland inbegripet, i rysk besittning, och tsaren välvde redan planer på att överföra kriget till själva Sverige. Då inträffade emellertid
ett omslag till ryssarnas nackdel, som tills vidare föranledde dessa planers skrinläggande, i det
att finnarna äntligen fått göra stånd efter sin femtiomila reträtt norrut och nu i stället drevo
motståndarna framför sig i sydlig riktning. Som jämväl Åland under maj månad blivit befriat
och efter islossningen svenska sjöstridskrafter satts i tillfälle att ingripa i striden, tedde sig
också krigsläget på försommaren 1808 mindre hotande. Om blott icke alltför knappt tilltagna
förstärkningstrupper från Sverige nu överförts till den finska krigssk:ideplatsen, hade Finland
med all sannolikhet blivit räddat. Så skedde emellertid icke. De famlande försök härtill, som
tid efter annan i alltför liten skala utfördes, runno ut i sanden, och härmed voro ock möjligheterna att avvända det slutliga nederlaget försuttna.
Sjöstridskrafternas verksamhet började med att en eskader om 5 skepp och 3 fregatter under
konteramiralen Rudolf Cederström vid första isfria vatten i slutet av mars expedierades från
PL,INSCH Å MOTSTÅENDE SIDA. Pc1 denna schoultzka oljemålning över senare skedet av svensk&undsslaget den
9 juli 1790 sträcker sig till vänster på tavlan den av skärgårdsfregatter och galärer sammansatta svenska centern,
under del att lzögra flygelns kanonslupar och -jollar återfinnas i förgrunden till höger; av svenskarnas vänstra
flygel, även den bestående av .kanonslupar och -jollar, synes endast en svag antydan i bakgrunden mol Kuulsalolandet. Omramade av dessa styrkor återfinnas den ryska flottans olika avdelningar med en stark fregatteskader
i främsta linjen, upptagande tavlans mittparli. Bland de svenska kanonsluparna till lzöger springer en, n:r 122,
i luften i sällskap med en framför liggande rysk motstdndare. Längre till vänster i förgrunden ser man en annan
svensk kanonslup, n:r 114, efter erhållet grundskoll gå till botten oc/z i bakgrunden, i linje med centerlinjen,
går ytterligare en svensk kanonslup, n:r 41, i luften. Av kanonjollarna nödgades endast en, den främst i förgrunden synliga, i sjunkande tillstdnd lämna stridslinjen, men härvid stannade ock förlusten av lättare roddfarlyg .
.4v de s. k. skärgårds/regalierna gick endast den bakom centern synliga, udeman Ingeborg, förlorad, i allt sdlunda
endast en avgdng av 5 svenska fartyg mol en förlust pd rysk sida av 53.
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Karlskrona för att i de danska farvattnen söka
förhindra överskeppandet av trupper såväl
från tyska hamnar till Själland som från
denna ö till svenska kusten. Att märka är, att
Danmark under nästförflutet år av engelsmännen berövats sin flotta, vilket gjorde, att
den sålunda tilldelade uppgiften var lätt nog
att utföra. Den vida bekvämare vägen över
Stora Bält hade redan blivit avskuren av en
engelsk sjöstyrka, som hade råkat bli infrusen
i Göteborg och därför i behaglig tid kunde infinna sig i detta viktiga pass. De på Fyen i
beredskap stående franska trnpperna blevo inför detta oöverstigliga hinder återkallade, o~h
härmed var ock invasionsfaran från söder avvärjd, samtidigt som det härmed sammankopplade infallet från Norge mer eller mindre
kom att sväva i luften.
Medan vår högsjöflotta sålunda var bunden i södra Östersjön, begagnade ryssarna tillfället att över detta havs obevakade östra del
överföra en ockupationskår till Gotland, som
utan niimnvärt motstånd på några dagar togs
i besittning. Den 22 april landsteg styrkan i

I

Slesviken, och två dagar senare kunde expeditionens chef, amiralen Bodisco, uppslå sitt
högkvarter i Visby. Glädjen blev dock av kort
varaktighet. I största hast hade nämligen Cederström med sin eskader ditkallats och, förstärkt med två nyutrustade skepp och några
tusen man trupper, den 1'1 maj vid Sandvik
landsatt sin styrka. Samtidigt instängdes ryska
transportflottan i Slite hamn, dit den under
liden förfogat sig. Utan möjlighet att erhålla
någon undsättning och ej så litet underlägsen
de svenska lantstridskrafterna, som dessutom
kraftigt understöddes av en nu i resning stadd
befolkning, såg sig Bodisco ingen annan utväg
än att kapitulera. Mot nedläggande av sina
vapen fingo ryssarna i Slite åter embarkera på
sina transportfartyg och hemsegla. Den minnesrika ön hade under loppet av en månad
tagits och återtagits, utan att ett enda skott
blivit lossat. Också hade hela detta krigsföretag från rysk sida något dilettantmässigt över

Efter avslutandet av 1790 drs sjökampanj i Finska viken
uppdrog konung Gustav dl den pd flottan hela liden medföljande sekreteraren Ehrenslröm all efter givna anvisningar uppsätta en berättelse över krigshändelsernas väsentligaste dala under den lid konungen själv fört befälet
över skärgdrdsfloltan. Konceptet till denna redogörelse
med rättelser och tillägg av Gustavs egen hand dterfinnes
bland flottans handlingar i vdrl riksarkiv och representeras här ovan av en reproduktion av aklst!}ckets sista sida.
All konungen medelst ett enkelt pennstreck som S!Jnes där
överfört örlogsflollans befäl i slr!Jkklass kan ju l!Jcl.as
vara för denna kategori högst nedsättande, men med hänsyn till Gustavs tämligen oberäkneliga och täta lynnesskiflningar, torde man vara fullt befogad all ej la saken
allt för allvarsamt. 1\/ärk väl, alt del i juli föregdende dr
om S!Jslervapnel h ette: • Denna fördömda lilla flotta har
d et förra drets anda, man mdsle vidtaga en vdldsam amputation om icke den bättrar sig... Jag vet inte om jag
ej skriver till min bror all skicka mig Lillielwrn (!) eller
l\fodee i stället med officerare frdn stora flottan för all
sälla pd min lilla och skicka till den stora flottan denna
elaka samling av galärroddare • . Och i ett annat sammanhang prisade han jämsides härmed sina slridskrafler i
Finland • exceple ce diable de flo/lille qui ne vcul rien
fairel • (i översättning ungefär: • med undantag av den fördömda flottiljen, som inte vill göra ndgonting! • ) Reflexionerna till dylika temperamentsfulla utbrott göra sig själva.
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sig, och dess verkliga syfte är alltjämt okänt. Cederström beordrades efter välförrättat ärende alt draga
till sig alla utevarande fartyg och med den samlade
styrkan begiva sig till Hangöudd för att där hindra
ryska roddfartyg att intränga i Åbo skärgård. Vid
ankomsten dit i början av juni månad med en styrka,
som nu uppgick till 11 skepp och 2 fregatter, befanns
det emellertid för angivet ändamål vara högeligen
önskvärt att besitta kontrollen över därvarande, i
ryssarnas händer varande befästningar, vilka på
direkt befallning av konungen därför snarast skulle
attackeras. Det var under förberedelserna härtill,
som Cederström den 21 juni erhöll den högst oväl komna underrättelsen, att ett 30-tal ryska roddfar tyg just passerat udden. Några skepp detacherades med anledning härav till Jungfrusund i Åbo
skärgård nordväst om Hangö för att åtminstone
spärra den här framgående skärgårdsleden, varigenom de tid efter annan hitkomna ryska kontingenterna tvingades att söka sig fram genom det

Schematisk framställning av Gotlands ockupcrandc
och återerövring 1808.

svårframkomliga sundet mellan den stora ön l{imito
och fastlandet.

Så snart Gustav IV Adolf fått underrättelse om denna malör, återkallade han Cederström
från befälet, vilket i stället uppdrogs åt konteramiralen Henrik Johan Nauckhoff. Denne avböjde emellertid bestämt att inlåta sig på ett, enligt hans åsikt, fullständigt ofruktbart anfall
mot befästningsanläggningarna och framhöll nödvändigheten av att spara på fartygen för att
vid behov kunna insätta dem mot ryska linjeflottan, när denna en gång lämnade sin hittillsvarande uppehållsort i Kronstadt. Ett senare av konungen lämnat direktiv att söka försänka
inloppet till denna hamn togs e,i heller ad notam, utan flottan blev liggande i hangöställningen utan att dock kunna förhindra , att en ny uppsättning ryska roddfartyg den 5 juli
under skydd av mörkret stulo sig förbi udden samt något senare ytterligare en. Under hela
denna tid kvarlåg detachementet i Jungfrusund, oupphörligen oroat av de påträngande flottiljerna. Bland de motstötar, som från svensk sida utfördes, må erinras om den som natten 1718 augusti med bevärade fartygsbåtar utfördes och varvid den vid Sveaborgs fall förlorade
hemmema Styrbjörn äntrades och återtogs, fast den sedermera redlös måste sättas på grund.
Vid underrättelsen om att ryska skepp visat sig utanför Hangö drog Nauckhoff emellertid
tillsamman sin styrka och stack, understödd av två engelska skepp, den 25 augusti till sjöss
för att uppsöka den fientliga flottan. Denna, som bestod av 9 skepp och 6 fregatter under
konteramiral Chanykoff, tog emellertid jakt mot Baltischport, varvid endast de mera välseglande
två engelska skeppen lyckades hinna upp ryska kön och övermanna skeppet V sevolod. Resten
av flottan räddade sig in i hamnen, där den tills vidare blev blockerad av den förenade
styrkan, nu förstärkt med ytterligare 4 engelska skepp, varav ett förde amiralen Lord Saumarez'
flagg. Först i slutet av september hävdes blockaden, varefter flottorna hemseglade. En del
engelska skepp upplades över vintern i Karlskrona för att så mycket tidigare nästföljande vår
kunna uppträda på Östersjöns vatten.
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Sommarens skärgårdskrig hade genom Sveaborgs
fall och sydvästra Finlands ockupation av ryssarna
efter Ålands återerövring i maj h elt lokaliserats till
Åbo skärgårdsområde. Sedan armens flottas sveaborgseskader vid fästningens uppgivande helt och
h ållet fallit i ryssarnas händer och åboeskadern för
att ej gå samma öde till mötes bränts av sina egna,
kom det uteslutande på stockholmseskaderns lott att
i nämnda område hålla motståndaren åtminstone så
mycket bunden, att de planerade Iandstigningsoperationerna utan allt för stor risk läte sig utföra. För
sådant ändamål hade överstelöjtnanten Önnert Jönsson mot slutet av maj med 20 kanonslupar fattat
posto vid Små Sottunga i sydöstra delen av den
åländska skärgården strax väster om skiftet. Den
10 juni anlände så den första landstigningskåren,
2,000 man under befäl av generalmajoren Ernst
Gotthard von Vegesack, och under eskort av Önnert
Jönssons slupar fortsatte de sjuttio transportfartygen mot Lemu udde 7 km. ostsydost om Åbo, där
debarkeringen ägde rum under tiden den 19-20

Henrik Johan Nauckhoff hade i början av 1780talet med stor utmärkelse varit i fransk örlogstjänst och sdrad fallit i engelsk Idngenskap; i
utbrytningen ur Viborgska viken blev han som
chef för det förlorade Hedvig Elisabet Charlotta
rysk fdnge . Konteramiral sedan 1797, erhöll han
1808 befälet över de svenska sjöstridskrafter, som
opererade mot ryssarna. - Gouache. Privat ägo.

juni. Här möttes trupperna emellertid av överlägsna fientliga stridskrafter och blevo av dem efter
rätt heta strider kastade tillbaka i sjön, varefter
hela expeditionen drog sig tillbaka till Berghamn. varifrån trupperna vidare befordrades till Åland.
Under tiden hade den första ryska skärgårdskontingenten intagit en stark position i Bockholmssund omedelbart utanför Åbo under avvaktan på nästa kontingents ankomst, varefter avsikten var att börja agera offensivt. Sedan denna kontingent rapporterats ha passerat Hangöudd, beordrade konungen konteramiralen Klas Hjelmstierna, som nu med förstärkningar anlänt
till krigsskådeplatsen och övertagit högsta befälet över roddfartygsförbanden, att uppsöka och
slå denna, innan någon förening de fientliga styrkorna emellan hunnit äga rum. Detta medhann Hjelmstierna emellertid icke, vilket hade till följd, att han nu blev ställd emot en väsentligen förstärkt motståndare, då han de sista dagarna i juni nalkades dennes senast intagna
ställning i sundet mellan Hanka och Krampholmen likaledes utanför men något längre från
Åbo. Den 30 juni gick Hjelmstierna här med 4 galärer och 20 kanonslupar till attack mot 14
kanonslupar och 3 jollar, som genom sitt taktiskt gynnsamma läge emellertid voro i stånd att
avvärja såväl detta anfall som ett senare upprepat. Med förlust av några slupar drog sig Hjelmstierna nu något tillbaka, men var följande dag beredd att återupptaga striden, då det visade
sig, att ryssarna under natten fallit tillbaka på Bockholmssunds inre, av provisoriskt uppförda
befästningar skyddade del.
Tills vidare nöjde sig Hjelmstierna med att här blockera sin motståndare, men då Gustav
Adolf en vacker dag själv uppträdde på valplatsen, skulle det bliva annat av. Själva ankomstdagen, den 4 juli, verkställdes sålunda på hans befallning en forcerad rekognoscering av fiendens ställning, vilket hade till följd, att denne lockades ut i sundets yttre det Här drabbade
nu flottorna på eftermiddagen samman med det resultat, att ryssarna efter några timmars
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häftig eldstrid åter nödgades draga sig

u

tillbaka till sundets befästa del, av svenskarna hack i häl följda till nära mid natt, varefter på konungens befallning
retablering verkställdes på den utanför
belägna fjärden.

Denna fäktning äger

sin särskilda märkvärdighet därigenom,
att majestätet under en av dessa faser
själv tog befälet över den anfallande
styrkan, en i våra marina annaler ytter:

.

ligt sällsynt krigshandling.
Detta förnyade försök att oskadlig-

S
Utö

göra den ryska åboeskadern hade alltså
även det blivit utan resultat.
Bokst åucrna i kartan bctcckna:
Kr Krampholm
S Sandöström
B Bockholmssund
G Grönvikssund
L Lemo udde
Su Sudsalo
Il! Mielisliolm
T Tcrvsund
Ka Kahiluotoa
Kartskiss övcr området lör 1808 drs skcirydrdsJ.:riy.

Det blev

ej heller återupptaget, utan uppmärksamheten riktades härefter på att hindra
de i Kimitosund efter hand samlade
ryska roddflottiljer, vilka i Jungfrusund
blivit avvisade av där posterade svenska

linjeskeppsdetachement, att bana sig väg genom nämnda sund. För sådant ändam ål sammandrogs i Kimitoledens västra mynning, Sandö ström, under Jönssons befäl 22 kanonslupar, och
i samband härmed klargjordes p å Åland en ny landstigningsexpedition för besättandet av Kimitoön i avsikt att från landsidan angripa de i sundet hopgyttrade ryska roddfartygen. Under
tiden skulle Hjelmstierna hålla åboeskadern instängd.
Tidigt på morgonen den 2 augusti gingo ryssarna till anfall mot den i Sandöström i stark
ställning förlagda eskadern och lyckades, kraftigt understödda av på stränderna uppförda batterier, så småningom bana sig väg genom det omstridda passet. Under den reträtt Jönsson nu
nödgades vidtaga fick han sitt ena ben avskjutet, varvid befälet övergick till närmaste man ,
kaptenen Otto Vilhelm S ölfverarrn, som genom ådagalagd tapperhet och klokhet visade sig vä l
uppbära den fallnes mantel. På fjärden norr om Sandöström mötte den retirerande styrkan
kl.

1/2

8 f. m. svenska huvudstyrkan under Hjelmstierna, som vid ljudet aven ihållande artil-

lerield skyndat till undsättning.

Ställda inför ett så kraftigt motstånd avbröto ryssarna sitt

framträngande och inställde stillaliggande elden . Det psykologiskt gynnsamma tillfället att nu
göra en kraftig framstöt försatts emellertid av Hjelmstierna, som i sin ordning drog sig n ågot
tillbaka, tills vidare nöjande sig med att observera motståndarens rörelser. Striden hade varit
het och kostat ett par hundra man i döda och s årade på vardera sidan. Någon ren fartygsförlust är däremot ej att anteckna. Landstigningsstyrkan. 1,000 man under översten Axel af
Palen, hade blivit för sent landsatt för att kunna genom sitt ingripande inverka på slagets ut gång och kastades för övrigt snart över ända av de ryska ockupationstrupperna samt tvingades
att redan samma dag återinskeppa sig och med oförrättat ärende återvända till Åland.
Framgången vid Sandöström utnyttjades av ryssarna självfallet till ett sammanförande av
de båda hittills åtskilda grupperna sk ärg årdsfartyg. Härigenom stannade också kontrollen över
Åbo skärgård i deras händer, varigenom fortsatta landstigningsförsök av svenska trupper i detta
område omöjliggjordes. Hjelmstierna drog sin styrka tillbaka ända till den gamla upptagsställningen vid Små Sottunga. Hit anlände nya förstärkningar från hemlandet, så att den sam -
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Tolv svenska kanonslupar (till höger) i nattlig strid med 53 rijsku jämte strandbatlerier den 21 juli 1808 vid
Tollholmen i Aba sJ.:ärgårdj ryssarnas försök atl forcera sundet slogs ejter tre timmars ilä/tig strid tillbaka. - Dcn
Rasersbergs statt.
något dilettantmässiga målningen är av samtida, okänd konstnär.

lade flottan nu uppgick till 8 galärer och 48 kanonslupar och -jolla r att sätta emot minst ett
lOO-tal ryska roddfartyg, varav väl hälften f. d. svenska.
Under augusti månad 1808 planerades vissa svenska överskeppningsföretag direkt över Bottenhavet. För att i möjligaste mån skydda dessa mot anfall från den ryska sjöstyrka, som
vid denna tid fattat posto i trakten av Nystad, ditsändes överstelöjtnanten Johan Ludvig Brant
med 35 kanonslupar.

Den 30 augusti mötte Brant en jämnstark fientlig avdelning vid Grön-

vikssund i Åbo norra skärgård, vilken efter sex timmars häftig strid besegrades och tvingades
retirera först till Palvasund, till mörkningen hårt förföljda av svenskarna, samt därefter till
Åbo. Således kunde äntligen en verklig framgång noteras för de svenska vapnen. Förlusterna
voro i vad avser personalen rätt avsevärda på båda sidor, dock givetvis större på den ryska.
I materiellt avseende var förhållandet detsamma: svenskarna förlorade 2 slupar mot ryssarnas 9,
Med anledning m' oroande underrättelser från fälthären. som nu var stadd på sin andra
stora reträtt norrut, beslöt konungen att utnyttja segern vid Grönvikssund till ett nytt landstigningsförsök i närheten av Nystad, eller närmare bestämt vid Lokalaks. För att gardera
detta från en flankstöt från å boesk a der ns sida avdelades, sedan transportflottan väl passerat
Grönvikssund, huvudparten av den brantska eskadern till Palvasund för att i detta pass av skära ryssarna vägen norrut. Den 18 september försökte mycket riktigt en rysk styrka att här
bana sig väg och slog sig också efter fem timmars seg strid igenom, vilket tvingade försvararna tillbaka till Grönvikssund. Under det drabbningen

SOI11

bäst pågick, hade lanttrupperna

under generalmajoren Albrekt von Lantingshansen skridit till den planerade landstigningen, vilken emellertid misslyckades.

Detta hade till följd, att hela expeditionen i stället dirigerades

norrut för att söka förening med en från Gävle utgången landstigningsk år. Denna senare blev
emellertid skingrad av storm och nådde aldrig sin destinationsort, vilket föranledde den ursprungliga kåren att i stället försöka få fast fot på Helsinge udde. Detta företag, det fjärde
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Striden vid Sandöström pd morgonen den 2 augusti 1808 mellan ryska och .wenska kanon slupar och -jollar, de
senare under befäl av överstelöjtnanten Onnert Jönsson. - Tuschteckning av Jacob Hägg .

ordningen av de svenska landstigningsförsöken i sydvästra Finland, skulle även bli avvisat,
och härmed uppgavs vidare försök i denna riktning. Under dessa kritiska dagar hade emellertid vår skärgårdsflotta verkligen förmått hålla de påträngande ryssarna stången, så att den
åter inskeppade landstigningsstyrkan utan vidare förluster kunde återvända till Åland. Till
några vidare vapenskiften kom det ej under höstens lopp. Men först i slutet av oktober blev
flottan hembeordrad till Stockholm. Då den efter en prövande hemresa en månad senare
hemkom, var den på grund av köld och sjukdomar i det bedrövligaste skick, och det till stånd, i vilket besättningarna - mest lantvärnsmän - återkom me till hemlandet, är en av
de mörkaste bilderna från detta olyckliga krig.
1809

Det allmänna krigsläget var i Sverige på föråret 1809 i hög grad bekymmersamt. Åland
hade ånyo besatts av ryssarna, som därifrån hotade rikets huvuddel, en rysk kår hade från
Vasa marscherat över isen samt intagit me å, och jämsides härmed hade slutligen den ryska
huvudarmen överskridit gränsen i norr samt tvungit den i Norrbotten kvarstående finska hären
att nedlägga vapen. Därpå hade även Västerbotten besatts, vilket haft till följd, att den norra
svenska armen förflyttades från Jämtland till Härnösand för att hindra ryssarnas vidare framträngande söderut. Härtill kom konungens avsättning med åtföljande stillestånd och öppnandet
av fredsunderhandlingar, vid vilka ryssarna framställde de överdrivnaste krav.
Under det dessa pågingo, måste dock rustningarna till sjöss i möjligaste måtto fortsättas
för att stödja våra fredsunderhandlares position. Någon allmän klargöring av örlogsflottan kom
till följd av brist på medel emellertid ej till stånd, utan man nöjde sig med att avdela två
blockskepp till Stockholms nOITa skärgård samt några fregatter till Ålands hav och Bottniska
viken för att hindra rysk sjötrafik i dessa farvatten. Detta kunde utan olägenhet låta sig göra,
sedan engelska flottan åtagit sig uppsikten över Östersjön och Finska viken. Roddflottan rustades däremot på alla punkter och insattes, göteborgseskadern och den nyuppsatta öresundseskadern till Västkustens, respektive Öresunds bevakning och skydd samt stockholmseskadern till
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• Karta öfver affären I Grönvik sund den .10 augusti 1808, däruti armeens fiollas kanonslupsbriqad, bestående af 35 kanonslupar under Herr Ofverste1öjtnanten ocli Riddaren J. L. Brants befäl segrade öfver 40 ryska kanonslupar.• - Kopparstick,
»njm ått, ritat, graverat och utqiu et » lIV O. J. Haqelstam , vilken sdsom löjtnant och kanonslupschef med utmårkelse själv
del/og i denna drabbning. Privat ägo, Stockholm.
66. Sv. F. H. "

vakthållning i Stockholms norra skärgård med för....

läggning i tjocköpositionen . Här förenades under
sommarens lopp förut omnämnda blockskepp och
fregatter med stockholmseskadern till en högst betydande blandad sjöstyrka under befäl av viceami ralen Rudolf Cederström. Des'> närmaste uppgift var
att hålla fienden på avstånd från kusten samt hindra
ett befarat invasionsföretag från Åland mot Roslagen.
Till trakten av Singö detacherades för sistnämnda
ändamål U kanonslupar samt till Ängermanland för
samverkan med nordarmen 2 galärer och 12 kanonslupar.
S ådan var flottornas förläggning, då i mitten av

juli 1809 beslut fattades om avsändandet till Västerbotten aven svensk häravdelning för att falla den
i närheten a,' l meå stående ryska armen i ryggen

Schematisk framställning (UJ striden vid Ratan elen
20 augusti 1809.

och dymedelst för denna avskära möjligheterna till
ett återtå g. Högsta befälet över denna i all hemlighet utrustade expedition anförtroddes åt den till överamiral nu befordrade gamle sjöbussen Johan Puke;

generalen Gustav Wachtmeister kommenderade under honom och efter hans direktiv själva landstigningskåren. För transporten av de 7,500 man, som för ändamålet sammandragits vid Gräddö
i Norrtäljevikens mynning, klargjordes från stora flottan de två där stationerade blockskeppen
tillika med en fregatt, varjämte bland stockholrus- och öresundseskadrarnas roddfartyg uttogos 6
galärer, 6 däckade och 36 odäckade kanonslupar samt 4 mörsarbarkasser förutom ett 40-tal på
stället uppbådade roslagsskutor.

Den 8 augusti anträddes färden, varvid de större fartygen

ginaste vägen till sjöss begåvo sig till den utsedda mötesplatsen, Härnösand, under det roddfartygen genom Öregrundsgrepen och sedan längs kusten styrde mot samma mål.
Vid ett nu i närvaro av chefen för norra armen hållet krigsråd blev beslutat, att truppernas debarkering skulle äga rum vid Ratans hamn fem mil norr om Umeå.

Den 15 augusti

tidigt på morgonen fortsattes seglingen norröver gynnad aven laber sydsydvästlig bris. Sedan
vinden fram på dagen börjat friska och kanonsluparna ej längre mäktade följa med de större
fartygen, tog vart och ett av de två skeppen jämte fregatten 12 kanonslupar på släp och seglade med god fart upp mot Norra Kvarkens östra lopp, varest en ortsbestämning i sista stund
erhölls, innan hela flottan insveptes i tät tjocka. Detta oaktat och ehuru farvattnet - aldrig
förut befaret av fartyg av denna storleksordning - var ytterst litet känt, lyckades Puke utan
ringaste missöde efter 36 timmars oavbruten segling föra hela transporten till målet, alltjämt
trevande sig fram i sjömörkret -

en i sanning glänsande sjömannabragd I På grund av den

dåliga sikten blevo trupperna emellertid ej omedelbart landsatta. utan man uppsköt härmed
till följande dag, den 17, varigenom lika dyrbar som oersättlig tid gick förlorad.

Chefen för

den ryska styrkan, general Kamenski, fick härigenom en synnerligen välkommen frist för vidtagandet av sådana dispositioner, som voro erforderliga för att kunna draga sig ur den iråkade
klämman mellan två svenska armeer. Han var ock mannen att finna utvägar ur en till synes
hopplös situation, som tvärtom utvecklade sig i sådan riktning, att han vid Sävar ej blott lyckades stoppa upp den mot Umeå marscherande landstigningskåren utan även tvingade den åter
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till debarkeringsorten. Men då han den

.,'

20 augusti gick till anfall mot den sven-

.

ska upptagsställningen vid Ratan, blev
han tillbakaslagen, till vilket gynnsamma

".....

'

...... ..."

"
"

\,

resultat fyra i synnerligen fördelaktig
ställning förlagda kanonslupar med sin
bestrykande

eld

väsentligen

bidrogo.

Också anträdde Karnenski nu återtåget
norrut, lämnande södra delen av Västerbotten i svensk besittning, vilket blev
den enda reella vinsten av ett i övrigt
misslyckat krigståg. Att utgången blev
sådan, kan emellertid ej läggas Puke till
last, utan felet får sökas på annat håll.
Sin egen uppgift löste denne i m ånga avseenden föredömlige befälhavare på ett
i allo hedrande sätl.

Efter truppernas

å terinskeppning återvände expeditionen
till utrustningsorten och blev där upplöst.

Krigsrörelserna i Östersjön voro

härmed till ända, och då ingen lättnad
i Sveriges hårt trängda belägenhet var

Johan Puke - sedan 1812 generalamiral och näst kronprins Karl
Johan högste befälhavare över rikets samlliga flottor :- förordmules 1814 att ombesörja sjöförsvaret pli västkusten samt att
leda fiollans operationer mot N orge. - Gipsmedaljong, troligen
av S. Holfmcister. Privat ägo .

inom räckhåll, såg sig regeringen nödsakad ing å på de hårda fredsvillkor, som av ryssarna
dikterats i Fredrikshamn. varigenom Finland på det brutalaste sätt skildes från Sverige.
Att Sverige jämsides med det ryska kriget varit inbegripet i fejd jämväl med Danmark har
ej lämnat några mera syn bara spår efter sig i vår sjöhistoria.

1813-14 ARS KRIG. SVERIGES HITTILLS SISTA VÄPNADE INGRIPANDE.
Sedan i mars 1813 förbund avslutats mellan England och Sverige, genom vilket bl. a. det
senare landet förbundit sig att på kontinenten uppställa 30,000 man emot Napoleon, mot det
att England lämnade sin medverkan till Norges förvärvande, fick flottan på sin lott att överskeppa dessa trupper till Pommern. För detta ändamål kommo - förutom ett större antal
handelsfartyg - 7 skepp och 4 fregatter fr ån Karlskrona och 6 galärer från Stockholm till användning. Vidare förflyttades 8 kanonslupar till Stralsund för att i förening med ovannämnda
galärer bilda en med lantstridskrafterna samverkande pommersk eskader. Vid flera tillfällen
ingrep också denna effektivt vid försöken att driva ut fransmännen ur vissa av dem besatta
fästningar vid Odermynningen.
Genom tredagarsslaget vid Leipzig i oktober 1813 lyckades de förbundna makterna äntligen tillfoga Napoleon ett så avgörande nederlag, att Karl Johan tills vidare erhöll fria händer
att söka utpressa den i utsikt ställda belöningen för den sålunda lämnade handräckningen åt
koalitionen. I sådan avsikt tågade han med en av svenskar, ryssar och preussare sammansatt
häravdelning mot Danmark, som inom kort föll till föga för övermakten och genom fredsfördraget i Kiel i januari 1814 uppgav Norge mot vederlag av svenska Pommern. S å till vida var
ju allting gott och väl, men det skulle ej d röja länge, förrän Norge genom att underkänna för-
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draget och förklara sig som ett fritt och självständigt rike skapat ett sådant läge, att ett mili tärt ingripande på norsk mark från svensk sida blev ofrånkomligt.
Under sådana förhållanden hemfördes genom flottans försorg den på kontinenten alltjämt
kvarstående svenska hären, som, fördelad på tvenne arrnekårer, så fort sig göra lät sändes mot
norska gränsen. Samtidigt sammandrogos betydande delar av den efter hand frigjorda svenska
flottan i trakten av Strömstad. Att märka är, att av örlogsflottan 8 skepp och 8 fregatter jämte
småfartyg redan för transporten voro rustade och sålunda utan dröjsmål allt efter behov kunde
insättas i expeditionen mot Norge. I själva verket avsågos härför 4 skepp, 5 fregatter och 6
smärre segelfartyg.

Och av armens flotta disponerade man i första hand över götebergs-

eskadern, förstärkt av i Öresund hittills opererande krigsfartyg, vilken förenade styrka redan i
maj månad 1814 under befäl av översten Karl af Wirsen låg samlad i Strömstad: 12 däckade
och 60 odäckade kanonslupar samt 5 mörsarebarkasser.

Högsta befälet över bägge flottorna

fördes av numera generalamiralen Puke, som till sin flaggkapten utsett översten Gustav af Klint.
Sitt befälstecken hade generalamiralen hissat på fregatten Galathej närmast underlydande be fälhavare på örlogsflottan, viceamiralen Cederström. förde sitt på skeppet Dristigheten.
Strax innan gränsen överskreds av de svenska trupperna, avgingo den 26 juli de förenade
flottorna från Strömstad för alt närmast rensa Valöarna från den norska roddeskader under
kommendörkapten Fasting, som man visste där hade bitit sig fast. Egendomligt nog hade den
anfallande styrkan indelats i tre eskadrar, i var och en av vilka ingingo segel- och roddfartyg
om varandra, således linjeskepp i broderlig förening med kanonslupar, vilket väl knappast kan
hava berott på annat än en önskan, att den ena av de båda starkt rivaliserande flottorna ej
måtte genom rådande väderleksförhållanden bliva i tillfälle att utmärka sig framför den andra.
Taktiskt tillfredsställande var indelningen i varje fall icke. På grund av stiltje och motström
kunde den vidlyftiga och omsorgsfullt uppgjorda anfallsplanen icke heller tillämpas. Segelfartygen förmådde under dagens lopp ej uppnå och roddfartygen fingo ej tillstånd att på egen
hand begiva sig till det utstakade operationsområdet, varav norrmännen under kommande natt
begagnade sig genom att låta roddeskadern lämna sin post och i all hast taga sin tillflykt till
Kristianiafjordens västra strand. Detta hade säkerligen kunnat förhindras, om de svenska roddfartygen fått större rörelsefrihet sig tilldelad.
Valöarna besattes härefter, varpå turen kom till Kragerön vid Glommens utlopp, som visserligen bjöd på något motstånd men dock inom kort togs i besittning av svenska roddfartyg
med understöd av manskap från örlogsflottan samt trupper från hären. Sedan ett batteri anlagts på öns norra udde och eld såväl härifrån som från en avdelning i ställning bragta kanonslupar under några timmar avgivits från Fredriksstads fästning, kapitulerade denna den 4
augusti, och samma dag tågade de på Kragerön samlade svenska trupperna över en på kanonFAKSIMIL .4 MOTSTAENDE SID.4 . • Klockan är 10 om aftonen », skriver den 3 augusti 1814 högste befälhavaren
över svenska sjöstridskrafterna mot Norqe, generalamiralen Puke, »ocl i denna dagens arbete är nu slut, men börjar dter i morgon i dagningen. /(onungen kom i gdr e. m. kl . 1 ombord; lians glädje kan ej beskrivas. I dag
kl. 2 pd morgonen, sedan allt förut var preparerat, gav jag signal till attack på Kroqeriin, som först mdste intagas, innan Fredriksstad kan rätt angripas. Staden beskjutes och har blivit uppmanad att giva sig, men jag Ilar
fdtt ett nekande svar. Nu är det natt, allt göres i ordning tills i morgon kl. 2, dd leken dter börjas och fästningen måste med staden övergd .. I själva verket hissades parlamentärflagg på fästningen redan kl . 8 pd f. m.
följande dag . Som synes blåser kungsflaggan pd Gustav den store, varest den förblev hissad till den 11, dd
konungen dtervände till Strömstad. »Ltujal utulu », säger Puke, »ka n jag beskriva den gamle mannens glädje och
munterhet ombord; hans dagliga ord var 'kamrater', mig kringkysste han jämnt och dd jag i land tog avsked
av honom , tackade han för all vänskap och hövlighet, som honom blivit bevisat • . Men vad hade också icke dessa
nuin haft gemensamt i krigiskt värv ett kvarts sekel tidigare!
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Till minne av de sucnska åtgärderna för utrikeshandelns tryggande slagas under Gustav III :s regering två medaljer, bägge graverade av G. Ljungberger. Frånsidan av den ena (till vänster) visar ell seglande fartyg, i vars akter
svensko flaggan plaeerats mellan Nepluni treudd och l\fercurii stav; inskriptionerna betyda: . T ryggh et vunnen
för handeln. Karlskrona den 4- juni 17i9 . (dutum för avsändandet av eskadern till Nordsjön). Den andra medaljen slogs året därpå över traktaten om den väpnade neutraliteten mellan Sverige, Ryssland och Danmark. Från sidans Ncptunus »bjudcr de stormande vågorna lägga sig, övcr huilka nordstjernan glindrar>; deviserna: . Mildrar
havets farligheter>, respektive . F örbund mellan de nordiska makterna 1780• . - Samtida kopparstick.

slupar anordnad brygga in i staden och togo densamma i besittning. Den åldrige konungen,
Karl XIII, som i sista stund anlänt till platsen och ännu en gång hissat. sitt befälstecken på
ett under krigståg statt örlogsfartyg, denna gång linjeskeppet Gustav Den Store, blev sålunda
endast i tillfälle att bevittna det korta sjötågets final. Norge var betvingat, och flottorna kunde
åter upplösas efter att med framgång hava deltagit i det krig, som nu i ett och ett kvarts sekel
kunnat betecknas som Sveriges sista.

HANDELSSKYDD. KONVOJVÄSENDET FAR EN NY BLOMSTRINGSPERIOD.
Under nordamerikanska frihetskrigets avläggare i de europeiska farvattnen vidtogos från
svensk sida utomordentliga åtgärder för handelssjöfartens skydd. Englands övermod på haven
var under denna tid utan gräns, och enbart under hösten 1778 uppbringades av dess kapare
mer eller mindre orättfärdigt minst ett 20-tal svenska handelsfartyg. Och då vår minister i
London underrättade den engelske premiärministern om att konungen av Sverige var besluten
att utsända örlogsfartyg som skydd åt i legal trafik stadda svenska fartyg, skall han ha mötts
av den försmädliga motfrågan: ) Vem skall väl i sådan händelse eskortera edra örlogsfartyg h
För att ge eftertryck åt den konvojtjänst i neutralitetens tecken, som efter ett längre
uppehåll nu återupptogs, sändes under sommaren 1779 en hel eskader till Nordsjön under befäl av storamiralen, hertig Karl, och från denna detacherades två fregatter i sänder för konvojering från Helsingör till Kap F inisterre. Två gånger kunde resorna programenligt genomföras,
men den tredje och sista konvojen om 30 fartyg blev i Kanalen skingrad aven svår storm,
under vilken fartygen räddade sig i engelska hamnar. I Deal blevo fem kvarhållna av myndigheterna, men sedan konvojchefen helt käckt hotat att återtaga dem med våld, avvecklades
frågan på så sätt, att lasterna av engelsmännen uppköptes.
Sedan under sommaren 1780 mellan Sverige, Ryssland och Danmark ett väpnat neutralitetsförbund ingåtts, sände jämväl sistnämnda makter under de närmaste åren eskadrar på kryssning i Nordsjön, varvid en viss samsegling var etablerad mellan svenska och danska konvojer.
En del av dessa utsträcktes numera till Medelhavet, varest i regel längre uppehåll gjordes under
kryssningar i detta hav, innan hemresan, ordnad som konvoj, anträddes. Dessutom detacherades
ett linjeskepp i sänder från huvudstyrkan till Kanalen för att erinra engelsmännen om att
makt denna gång verkligen stod bakom ordet. Och märkvärdigt nog kunde denna förstärkta
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skyddstjänst i stort sett genomföras, oaktat chefernas instruktioner genomgående voro avfattade
på ett språk, som genom sin agressiva form lätt nog kunnat giva upphov till de svåraste förvecklingar. Ville ett främmande krigsfartyg visitera, hette det, skulle konvojchefen giva paroll
på att krigskontraband ej inginge i laddningarna, men om detta icke hjälpte, skulle våld styras
med våld, och ) vele Vi med synnerlig nåd anse den mandom och det välförhållande. som i
sådant fall ådagalägges ).

Och vidare: ) Rikets heder fordrar, att aldrig flaggor, vimplar eller

segel i något bevärat fartygs närvaro eller vid fästnings passerande strykas eller inpalmas».
Tillbud till sammanstötningar saknades emellertid icke, såsom när den käcke konvojchefen
Harald Christiernin år 17M2 i Kanalen under förklaring, att han , ehuru underlägsen i styrka,
sin instruktion likmätigt ämnade möta våld med våld, avvärjde en tillämnad engelsk visitation
genom att göra klart skepp och gå upp vid sidan av den ena av de tvenne engelska fregatterna
och tydligt markera, att han var beredd för strid. Inför detta bestämda uppträdande lät den
engelske chefen sina visitationskrav falla , vilket han förmodligen icke gjort, om icke en svensk
eskader vid tillfället hållit sig i bakgrunden.
Under de a r 1792 begynnande franska revolutionskrigen , i vilka som bekant England inom
kort framträdde som Frankrikes huvudfiende, väcktes frågan om neutrala staters rätt till legal
sjötrafik till nytt liv. Dåvarande förmyndarregeringen var ej sen att för konvojeringar till Medel havet under den kommande sommaren på våren 1793 uppgöra en stort lagd plan, omfattande
ej mindre än fyra skilda terminer med minst två konvojskepp i varje.

Sagda fartyg skulle

under vintersäsongen kryssa i våstru Medelhavet, efter hand sammanförda i en eskader, vars
chef, överste Magnus Palrnqvist, förde sitt befälstecken på skeppet Tapperheten. Allt efter som
dessa fartyg under sommaren 1794 återkommo till hemlandets farvatten, ingingo de i en under
liden utrustad svensk öresundseskader. För de båda skandinaviska staterna hade nämligen nu
i stort sett uppstått samma situation som under närmast föregående stora sjökrig, och ledda av
samma impulser som då ingingo Sverige och Danmark 1794 ett förnyat neutralitetsförbund,
enligt vilket under detta och de två följande åren vartdera av dessa riken för att stödja sina
anspråk skulle utrusta en eskader om 8 skepp och 4 fregatter. Denna förenade flotta blev
emellertid stationerad i Öresund, varifrån endast mindre styrkor utsändes på periodiska kryssningar i Nordsjön, utan att dock någon ordnad konvojtjänst upprättades.

Skyddet blev här-

igenom långt ifrån så effektivt, som man med hänsyn till de betydande kostnaderna kunnat
förvänta, varför dessa eskadrar helt och hållet indrogos.

Nu ökades emellertid övergreppen

högst väsentligt, vilket gjorde, att man beslöt sig för att återgå till det uppenbarligen mera be tryggande konvojsystemet. På våren 1798 anbefalldes i anslutning härtill uvsändandet av fyra
särskilda konvojer, tre destinerade till Medelhavet och en till Lissabon, samtliga med utgångspunkt i Helsingör.

I själva verket kommo endast tre åstad, och av dessa nådde endast den

PL ANSCH A MOTSTAENDE SIDA . >J ug fdr h årtned försäkra Eder, all jag med stor saknad skiljes [rån mr .
Christiernin, som äger ovanligt höga lörtjänster och är en utmårkt engelsk sjöofficer. Jag känner mig stolt över
att kunna [iirutspå, att han skall bli en prydnad för sven sk a fIolIan och en heder för den skola, vari han fdtt
sin utbildning' , skrev Sir Jolm Jeruis, sedermera Lord S:t Vincent , chefen pd det engelska 80·kanonskepp, dör
Harald Christiernin fullgjorde slutet av sina tre dr i en enastdende väl meriterad engelsk örlogstjöns/. Sir John
blev i sällsynt hög grad sannspddd. Hemkommen 1780 togs Chrisliernin - 1i83 adlad af Cristiernin - upprepade gdnger i anspr åk som konvojchef och ambassadör till kejsaren av Marocko o cli löste de ofta intrikata
problem, han gdng pd gdng ställdes inför, med en dristighet, klokhet och [asthet, som uåckte allas beundran; i
slaget vid Hoqlatul var han chef på Kronprins Gustuv Adolf, som eråorude ryska skeppet Vladislaff, men föll vid
skeppets grundstötning en mdnad senare i rysk fdngenskap. Han dog - som konteramiral - 1799, knappt 48
dr gammal. Detta portr ätt (IV dåvarande majoren vid amiralitetet Harald Christiernin utfördes i Lissabon 1783,
då han bejann sig där under en konvojresa som che] å fregatten Gripen.
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Harald Cristiernin. Olj emalninfl (/v TJlOl1WS Hickeq 1783. Privat ä!lo (Skep psredare
Anders Smith, Stockholm).

J
I
~

>Snauen Resolution, förd av capitaine Reslenius, i companie med snauen L'Apparance, förd av capitaine Heden quiist, attaquerad ocli röfvad af en engelsk cutterbrigg den 5 december li93 i skymningen latitud 35° 33', long .
12° 25' W. ' (d . v. s. mellan Lissabon ocli Madeira ) - en bild av osäkerheten ocli rättslöslIeten för luuulelssjiifarten vid denna tid . - Samtida akvarell av okänd konstn är, Sjöllistoriska museet, Stockholm ,

sista, som tog vägen norr om Skottland, fram till målet. De två övriga blevo i samband med
engelsmännens kategoriska krav på visitationsrätt redan i södra Nordsjön stoppade och införda
i engelska hamnar, varpå följde än d lösa förhandlingar på diplomatisk väg. Under det dessa
som bäst pågingo, hemfördes de båda cheferna arresterade till hemlandet och ställdes inför
krigsdomstol för det de medgivit visitation samt dömdes i sinom tid härför båda till döden ,
vilken dom dock nedsattes till någon tids fästning jämte avsättning, respektive degradering.
Vad som utan störande förvecklingar låtit sig utföra, så länge konvojcheferna hade en operationsduglig nordsjöeskader att falla tillbaka på, va r i avsaknad av dylikt stöd ej längre möjligt.
Sedan Bonaparte år 1799 ryckt till sig makten i Frankrike och det med kortare uppehåll
alltjämt pågående storkriget övergått till att bliva ett napoleonskt, gled Ryssland snart nog in
bland de neutrala stater, som särskilt finge känna Englands fortsatta förtryck till sjöss. För
att effektivare än hittills bli i stånd att bjuda detta spetsen ingicks på kejsarens initiativ år
1800 mellan hans land samt Sverige och Danmark ett nytt väpnat neutralitetsförbund. Detta
hade dock ej hunnit sätta n ågon frukt till sjöfartens fromma, förrän detsamma genom engelska flottans anfall på Köpenhamn 2 april 1801 och kejsar Pauls kort därpå inträffade frånfälle
blev sprängt och neutraliserat. En svensk eskader hade klargjorts i Karlskrona för att ila till
danskarnas bistånd, men uppehållen av motiga vindar hann den ej till platsen, innan slaget
fallit. Väl utkommen till sjöss tvingades den av engelska flottan tillbaka i hamn och hölls
där en tid hunden av själva hjälten från 2 april, Lord Nelson. Några konvojer kommo under
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sadana förhållanden ej till stånd, och sedermera har ej heller någon neutralitetskonvoj i
egentlig mening expedierats under svensk flagg.
Det är givet , att ledare av konvojer av dylik art, som utsträcktes till sydeuropeiska far vatten, jämväl så langt sig göra lät lämnade handelsstyrkan skydd mot . barbareskstaternas
röverier. Men alldeles oberoende av konvojordningen utsändes vid sidan härav ett flertal expeditioner - under föreliggande period ej mindre än 16 stycken - för överförande av »presenter»
och beskickningar till nämnda staters överhuvuden, och det kunde hända, att dessa fartyg,
merendels fregatter, såväl vid ut- som hemresa kunde erbjuda konvoj. Understundom kvarstannade ett sådant fartyg över vintermånaderna i Medelhavet och företog då kryssningar i
dess västra del för att vid behov kunna ingripa. Det var under en sådan kryssning som major
David Anckarloo en mörk natt i februari 1780 med fregatten lllerim kom i den strid med en
okänd fribytare, som skulle komma att kosta denne käcke sjökrigare livet.
Som särskilt det med Tripolis ing ångna fördraget hölls mycket dåligt i helgd, såg sig den
svenska regeringen 1801 nödsakad att dit utsända en stark eskader om ej mindre än 3 sv' ra
och 2 lätta fregatter under konteramiralen Olof Rudolf Cederström med uppdrag att med vapen
i hand »återst älla freden med Tripolis, som blivit bruten, men även övertyga övriga barbareskstater om vådan av obilliga yrkanden s , Den svenska eskadern uppehöll sig nära två år i de
nordafrikanska farvattnen och blockerade därunder tidvis motståndarens hanmar med avsedd
påföljd, varefter den efter välförrättat värv hemseglade.
Under 1788-90 å rs ryska krig kryssade göteborgseskadern långa tider i Skagerack och
Nordsjön till handelssjöfartens skydd, och sista krigsåret uppträdde t. o. m. en av dess fregatter
Plymouth, varifrån den hemkonvojerade en svensk ostindiefarare.
Anmärkningsvärt är vidare, att tvenne fregatter 1806 expedierades till Medelhavet för att
hålla ögat på där huserande franska kapare.
Under krigsåren

1808-09 pågingo ständiga konvojeringar längs våra kuster. Särskilt

betydande var den verksamhet, som i sådant avseende uppehölls av svenska kanonslupsstyrkor
Öresund. Detsamma var förhållandet under de oroliga åren 1811-14, varvid engelska flottan
i allmänhet svarade för säkerhetstjänsten mellan Kullen och Skagen samt, när så erfordrades,
genom Stora Bält, I den mest utsatta delen, eller Sundet, kom det härvid mer än en gång till
vapenskifte med danska kanonslupar, varvid svenskarna i allmänhet bibehöllo fördelen.
Den sedan 1766 löpande tjugoårsoktrojen kan för Ostindiska kompaniets del betraktas s åsom dess mest lysande period.

Från ett 40-tal expeditioner å tervä nde samtliga dess fartyg i

oskadat skick medförande dyrbara laster, som vid hemkomsten realiserades med högst betydande vinst. Särskilt voro konjunkturerna gynnsamma för den neutrata sjöhandeln så länge
det nordamerikanska kriget pågick. Men för den oktroj, som tog sin början med 1786, ställde
det sig allt mera motigt, i det att varuutbytet blev allt mindre vinstgivande, vilket i sin ordning
hade till följd, att man från 1803 ej ens mäktade utsända något fartyg, och 1809 nödgades
bolaget begära sig i konkurs.

FAIi.SIMIL A MOTSTAENDE SIDA. S. k. algeriskt eller turkiskt pass - som utfärdades lIV Kungl. kommerskollegium - var alltsedan 1730 ofrdnkomligt vid expedierandet av handelsfartyg till Medelhavet men användes
ända in pd 1840-talet jämväl för trafik pd närmare belägna vatten. I förrn fallet ituklipptes passet i vdglinje i
höjd med den graverade vinjettens riksvapen, varefter den övre delen för kontrollens skull översändes till en av
barbareskstoternas svenska konsuler, som vid fartygets framkomst till destinationsorten kunde kontrollera att pas sets bägge stycken passade samman. Det här i förminskning faksimilerade exemplaret gäller briggen Sara (IV Göteborg 1799. - Riksarkivet.
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föregående band av detta verk ha vi, så långt det på forskningens nuvarande stadium låtit
sig göra, följt den svenska flaggans historia fram till tiden omkring sekelskiftet 1700.

Denna svenska nationssymbol är då internationellt känd och erkänd samt avbildad i samtida

flaggböcker, av vilka de äldsta betecknande nog äro holländska. Uppgiften är nu att påpeka
varianter i utformning och bruk under framhållande av materialets torftighet och behovet av
ytterligare forskningar.
Det torde framgå av skildringen i föregående band, att den tungade flaggan -

i vad avser

den bl ågula korsflaggan - får betraktas som den ursprungliga, och att den tvärskurna upp st ått senare, betingad av behovet att fr ån »v år och rikets >, d. v. s. den officiella flaggan p å
fartyg och fästningar i statlig ägo särskilja enskildas flaggor. Den svenska flaggan var ensam
om de tre tungorna till år 1844, då den detta år skapade norska örlogsflaggan också erhöll
denna form. Finlands och Estlands tretungade örlogsflaggor ha tillkommit efter frigörelsen vid
slutet på 19lO-talet. De tre nordeuropeiska länder, som nu utom Sverige bruka tretungad flagg, ha
alla haft svensk konung. Den tretungade flaggan kallas numera örlogsflagga. Denna beteckning
är dock av sent datum. Visserligen kan man finna exempel redan vid 1600-talets slut men så
sporadiskt, att man frestas tala om de undantag, som bekräfta regeln.
Örlogsflottans signalbrev från Karl XI:s och Karl XII:s regeringstid kalla den tretungade
flaggan för

>Swänsk Konungz Flagga> . Det karolinska skedets adelsbrev för sjömilitärer,

vilka erhöllo tretungade flaggor i hjälmprydnaden, ha oftast termen »swensk Cronof'Iaggs ,
någon gång >swenska Kongsf'laggor -.
nierar denna som

s Swerlges

Tomas Rajalin skriver »Konungz Flaggan. och defi-

Rijkes Skiöldemärcke til Slös». Den tvärskurna heter hos samme

författare »Cou pva rdie Flaggan >, och han hänvisar till den då (1730) ännu gällande kungliga
förordningen av den 6 november 1663. I »Sjöreglemente eller kommandoordning- av den 18
april 1741 heter den tretungade flaggan alltfort »Swenska Cronoflaggan s eller »Hans K Maj.ts
och Riksens flagga >. 1785 å rs »Sj öregleruen te för örlogsflottan. har »ordinarie Kongl. Flaggan > och 1806 heter den i stadgan om flaggor m . m. till efterrättelse vid saluteringar s den
blå och gula kongl. svenska flaggan >. 1815 uppträder termen örlogsflagga, betecknande den då
skapade, de båda förenade rikenas försvarsverk utmärkande gemensamma flaggan, och blir därefter den vanligaste i kungliga förordningar.

Det förtjänar betonas, att det icke är de tre

tungorna som konstituerar begreppet örlogsflagga, utan införandet av unionsmärket i den statliga flaggan .
57.

Sv. F. H. II
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Tv åtungade flaggor. Till vänster ostindiefararen Lovisa U/rikas sidenf/agga, sydd i Kanton pli 1i60-ta/et. S jö historiska museet, Stockliolm. -- Till /löger tv åtungade flaggor, hissade pel direktörens i Ostindiska kompan iet
Klas Grills jakt ocli på land vid huns lantställe Svindersvik utanför Stockliolm , Detalj av ol jem ålnituj, av ok änd
konstnär, fr ån tiOO-talets mitt. Stockliolms stadsmuseum .

Tv åtungade flaggor ha i senare tid haft en mycket kort svensk historia. P åbjudna voro de
blott för postförande enskilda fartyg fr ån och med den 1 augusti 1838 samt under åren 1897
till 1906, men flagglitteraturen innehåller av okända skäl uppgifter om att Ostindiska kompaniets skepp och direktörer brukade sådana, och dessa uppgifter lämnas i en sådan form, att
läsaren får den föreställningen, att dessa tvåtungade flaggor voro till åtna eller rent av föreskrivna. Enligt flagglitteraturen brukades de å ren 1746 till 1770 och därefter en tvärskuren
med kompaniets märke i övre inre fältet. Att tvåtungade flaggor förekommit i just denna användning är ställt utom allt tvivel. Sådana finnas t. o. m. bevarade, en från ostindiefararen

Lovisa Ulrika, sydd i Kanton av siden på 1760-talet, numera i Sjöhistoriska museet i Stockholm, dit den kommit jämte en modell av skeppet och övriga minnen aven dess kapten Mats
Holmers, och en annan av ylle, som förvaras p å Svindersvik vid Stockholm och av allt att döma
är fr ån 1700-talets mitt, före år 1763, då direktören i Ostindiska kompaniet Klas Grill ägde
och bebodde gården. En m ålning av okänd konstnär i Stockholms stadsmuseum visar flaggan
hissad på en vid stranden liggande jakt vid Svindersvik och en annan på en p å stranden rest
stång. För övrigt erbjuda 1700.-talets bilder av svenska ostindiefarare och svenska sjöstäder talrika exempel på bruket av tvåtungade svenska flaggor.
Det torde icke ha varit särskilt lockande att med sin flagga tillkännage, att man var en
fredlig kofferdist, oftast med värdefull last ombord, när man med visshet kunde räkna med
Barbareskstaternas, Madagaskars och Bortre Orientens sjörövare som uppmärksamma och intresserade iakttagare, och detta var helt säkert huvudanledningen till att de tvåtungade flaggorna bibehöllos med en sådan ihärdighet. Därigenom antyddes, att skeppet var en örlogsman och att
ett tilltänkt företag skulle medföra betydande risker.
De svenska sjöofficerarna voro emellertid genom Karl XII:s förordning av den 3 juli 1717
alagda »a tt h ålla sin hand däröver, det inga private fartyg sig häremot förbryta » d. v. s. mot
förbudet för privata att hissa tungad flagga. Delta sitt åliggande följde officerarna lojalt. S å-
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Hertig Fr edrik Ad olfs (d öd 1803) fla!ma och vimpel. Av sic/en m ed vapnet m ålat på fäll av linne. Denna vimpel,
hissad under flaggan anger konungens vistand e i närhet en på unnat fartyg. - Kutujl , Liurustkommoren , Stnckholm .

Kunglig flagga med unionsmärket efter 18·M och de förenade rikenas vapen. Från Kungl. slol/eI
Kungl. Livrustkammaren, Stockliolm.

Siockholm ,
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lunda anmälde år 1748 eskaderchefen i Göteborg, viceamiralen Vilhelm Gyllenskepp, att vissa
svenska kofferdister en tid bortåt tagit sig för att bruka en blå flagga med gult kors och »två
stjärtar». Efter som denna flagga i anseende till - stj är ta rna- var lika med den danska kungliga flaggan, kunde man befara oenighet med Danmark, varför amiralen föreslog att bruket
av sådana flaggor alldeles förbjöds. Antalet tungor uppfattades sålunda som nationalitetstecken.
Ar 1755 fick Kungl. Maj.t rapport om att »Svenska kopvardie fartyg, både i Göteborg och
flera sjöstäder i riket, betjäna sig av svensk kluven flagg och att i synnerhet direktörerna vid
Ostindiska Compagniet föra svensk flagg, lika med flaggmännen vid amiralitetet med tvenne
stjärtar på förstäven av deras slupar, när de fara någonstädes sjöledes ... ». Kungl. Maj.t sade
av denna anledning den 17 oktober samma år bestämt ifrån, att sådant icke fick förekomma,
men gav direktörerna nådigt tillstånd att »f'öra flagg akter på slupen, dock att flaggan intet
må vara kluven, utan fyrkantig på ändan enligt 18 § av 1717 års förordning ».
Man kunde tycka, att ett så klart uttryckt förbud borde lett till efterrättelse, i all synnerhet som det upprepades, men så var tydligen icke fallet. Den 6 maj 1755 gingo utsända från
högvakten på Skeppsholmen i Stockholm ombord på ett vid Skeppsbron liggande fartyg och
halade ned dess tvåtungade flagga under skepparens ljudliga protester, och år 1779 överraskade fregatten Illerini skeppet Patriarken från Karlshamn med tungad flagga vid passerandet
av Gibraltar sund. Efter gräl och krigsrätt skuras tungorna av, och flaggan återlämnades.
Exemplen på dylikt lagstridigt bruk och dess beivrande torde kunna mångfaldigas.
Det gula korset är, som tidigare framhållits, jämte och framför de tre tungorna den egentliga nationalitetssymbolen i den svenska flaggan, och likväl har ett icke ringa antal svenska
fartyg u!1der ett halvt sekel seglat under flaggor utan detta kors, nämligen armens flottas fartyg
och farkoster. Denna helbl å, tretungade flagga, vars utseende bestämdes genom kungligt brev
den 18 augusti 1761 och som försvann år 1813, är icke så originell, som man i förstone skulle
kunna förmoda . utan går tillbaka på utländsk praxis. Det bör emellertid observeras, att man
vid den svenska galärflottans skapande vid 1700-talets början underlät att följa de kontinentala
flottornas vanliga bruk aven från de övriga krigsfartygens alldeles särskild flagga. Anledningen
till att man först 1761 bestämde sig för att följa det kontinentala bruket var, att den svenska
galärflottan då under namn av armens flotta fått egen organisation och ledning. Armens flotta
återförenades 1813 med stora flottan och hissade därefter den ordinarie flaggan. Anmärkas bör
också, att galärerna enligt 1741 års sjöordning förde en svensk flagga med tre gula kronor i
övre inre fältet.
De ledande europeiska sjömakterna brukade särskilda vapenflaggor för att utmärka härskarens personliga närvaro. Att man icke finner någon sådan i Sverige under det karolinska
enväldet antyder den inhemska traditionens styrka. Däremot finnes en kunglig flagga i Danmark redan på Christian V:s tid (1670- 99), utformad med konungens krönta namnchiffer i
ett vilt fält och tvåtungad. Den danska vapenflaggan infördes år 1731. Ett av Peter Geddas
sjökort, vilket i likhet med serien i övrigt är tryckt i Holland, avbildar visserligen en svensk
tretungad flagga med Karl XI:s namnchiffer, utformat i likhet med det danska , men någon
uppgift om att en sådan flagga verkligen brukats föreligger veterligen icke.
PLANSCH A ilWTSTAENDE SIDA. Pd denna Hilleströms framställning av det högtidliga mot/agandet (IV hertiqinnan av Södermanland, heriiq Karls gemdl Hedvig Elisabet Charlotta, i Stockholni den 7 juli 1774 ses på Strömmen i förgrunden tre salsslupar, av vilka den till vänster ar den just det/a dr byggda Vasaorden . Alla tre föra
kunglig flagg med vimpel över . Anmärkningsvärt är, att flaggan pd den första slupen har två korslagda C:n
under sluten, kunglig krona i fältet .
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Armens flollus hclblå, tretungade flagga. Den är förfärdigad av ylle och härstammar sannolikt från 1800-talcls
början. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Däremot vet man att kunglig flagg i modern bemärkelse fördes av konungar av HolsteinGottorpska huset. Enligt kungligt brev den 14 maj 1779 skulle hertig Karl (XIII) hissa kunglig
flagg och under denna likaledes vapenförsedd vimpel, då han som storamiral förde överbefälet
på flottan. 1774 fanns den enligt Per Hilleström d. ä:s målning av Stockholms ström vid hertiginnans av Södermanland ankomst i juli detta år. 1741 års reglemente föreskriver att vimpel
skulle hissas över flaggan, då konungen gick ombord. Då nämnes icke vapnet. Mellan år 17 41
och 1774 ligger sålunda uppkomsten av kunglig flagg med vapen i fyrkantigt vitt fält på korsmitten vare sig denna flagga efter preussisk förebild hissats redan under Adolf Fredriks tid
eller först under Gustav 111:s såsom uttryck för den svenska kungamaktens under hans tid
ökade styrka och anseende. Kunglig flagg fördes och föres alltjämt även av drottningen och
övriga kungliga personer.
Sjöhistoriska museet i Stockholm förvarar ett vitt flaggfält med målat svenskt riksvapen,
där hjärtvapnet är Holstein-Gottorps. Härigenom kan fältet med säkerhet dateras till tiden före
unionen med Norge, men den ljusa färgställningen och överemsstämmelsen med de vapen, som
komponerats och utförts under Adolfs Fredriks och Gustav 111:s tid av den för heraldiska
ändamål flitigt anlitade fortifikationsofficeren Fredrik de Derichs (död 1776), frestar till antagandet, att detta fält härrör senast från 1700-talets slut. Då man vet, att Gustav III:s slup,
brukad under kriget 1788- 90, bl. a. vid Fredrikshamn och Svensksund, bevarats som ett historiskt
minne och att nämnda flaggfält kommit från flottans station i Stockholm, där denna slup förvarades till dess den förstördes vid branden 1921, ligger det nära till hands att förmoda, att
även flaggan och vimpeln bevarats och att fältet är just från Gustav III:s flagga. J. T. Schoultz'
målningar med motiv från kriget 1788-90 visa, hur denna kungsflagga och de andra flaggorna
logo sig ut. Det är intressant att iaktta, att kungsflaggan var ljusblå, medan de andra flaggorna
voro mörkblå. Sjöhistoriska museets tvåtungade sidenflagga från ostindiefararen Lovisa Ulrica
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är också ljusblå. Däremot äro hertig Fredrik Adolfs flagga och vimpel, som förvaras i Livrustkammaren, mörkblå och överensstämma med de ordinarie flaggorna på Schoultz' målningar och
även med armens flottas.
Kungsflaggans vita fält har alltid innehållit det stora riksvapnet förenade rikenas vapen -

under unionstiden de

och alltid varit större än den fyrkant, som uppstår vid korsarmar-

nas skärningspunkt. Däremot har vapenbilden i fältet på övriga kungliga personers flaggor
varierat och även fältet. Likaså placeringen av vimpeln. Hertig Fredrik Adolfs flagga och vimpel ha hans fulla vapen under hertigkrona och Östergötlands vapen i sköldens nedersta fält.
Enligt nu gällande flagglag skall fältet i motsvarande fall förses med lilla riksvapnet. •Tabell
öfwer alla nationers nu brukeliga flaggor » av år 1805 avbildar såväl de blågula tretungade som
armens flottas helblå tretungade med det vita fältet med riksvapnet.
Ytterligare en svensk tretungad flagga har under längre tid haft ett liknande fält, nämligen
Kungliga Svenska Segel Sii.llskapets. Den tillkom under medverkan av kronprins Oskar (I) år
1832 och fick då ett med furstlig krona krönt O i det vita fältet. När Vegaexpeditionen förbereddes, anhöll A. E. Nordenskiöld om tillstånd att få föra »örlogsflagga ». Sedan denna anhållan avslagits, inskrevs expeditionens fartyg i segelsällskapet år 1878, och det var under dettas
flagga, som den första kringseglingen av Asien och Europa verkställdes. I detta sammanhang
ändrades sällskapets flagga så, att den furstliga kronan utbyttes mot kunglig och O-et fick en
annan form. Från och med den 7 juni 1893 kunde även Göteborgs Kungliga Segelsällskap föra
tretungad flagg med en stjärna över bokstäverna GSS, allt gyllene i fyrkantigt vitt fält.

Både

Göteborgs och Malmö segelsällskap hade tidigare under en kortare period fört flagga med tre
tungor. Genom 1897 års flaggförordning upphävdes generellt rättigheten att föra tretungad flagg
för andra än för kungahuset och krigsmakten, dock fanns det möjlighet att erhålla denna rättighet genom särskilt tillstånd, vilket blev fallet för Kungliga Svenska Segel Sällskapets vidkom mande.

Därigenom kunde detta föra den tretungade flaggan ända till dess 1906 års flagglag

definitivt förbjöd dess användande med respittid intill utgången av år 1908.
Om man bortser från de tecken, som insattes i flaggan för att utmärka chefen för sjöförsvarsdepartementet, amiraler och vissa statliga verk m. m. samt variationer i tungornas antal
för postförande enskilda fartyg enligt kungl. brev den 1 augusti 1838 samt under åren 1897
- 1906, är för 1800-talets vidkommande blott att nämna den förändring av övre inre fältet,
som företogs år 1815, med ändring år 1844, för att symbolisera unionen mellan Sverige och
Norge.
Det äldre unionsmärket, ett vitt kryss i rött fält, d . v. s. de danska färgerna, infördes 1815 i
»örlogsflaggan , och 1821 även i handelsflaggan. Sedan Norge erhållit egen flagga, den danska,
men med ett blått band i det vita korset, förändrades unionstecknet år 1844 sålunda, att fältet
uppdelades genom diagonala linjer i fyra trianglar, av vilka den övre och undre har de norska
färgerna och de i sidled de svenska. Unionsmärket brukades även som beskicknings- och konsulatsflagga och som gös eller örlogsgös -

av holländska gheuse -

som hissades i förstäven eller på bogsprötets främre ända.

d. v. s. den mindre flagga,

Numera har gösen nationalflag-

gans vanliga utseende. Unionsmärket avskaffades för den norska handelsflaggans vidkommande
år 1898 och för båda rikenas övriga flaggor 1905.

PLANSCH Ä MOTSTÄENDE SIDA. Del svenska riksvapnel, mdlat pd del här avbildade flaggfältel av linneduk,
är frdn Holsl ein-Gollorpska kungaättens tid, och den kungliga flagga, del en gdng tillhört, är al/lsd frdn tiden
före unionen med Norge . Stilen och den ljusa fär9en tyda pd att fla99an sannolikt är frdn Gustav JIJ :s lid ,
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Flllgga, hissad pd land. Till uiinster pd suenska konsulatet i Sate i Nordafrika pd 1760-talet. Kopparstick i G.
Höst, , Efterretninger om Jllar6kos och Fes .. . , (1779). - Till höger pd kungsgdrden uid Ströms/wlm .~ slott uicl
1700-talets slut. Detalj au akualint au J. F. Martin . Kungliga biblioteket, Stockholm .

De medeltida baner, som voro flaggornas
föregångare, följde tidigast viss person, vars
mak t de symboliserade, och medfördes ombord, i fästningar och i fält. När en duk med
samma färger och bild senare kunde hissas
på fast stång ombord eller på land, hade maktsymbolen övergå tt till att beteckna överhöghet men icke nödvändigtvis härskarens personliga närvaro. På land var det framför allt
fästningar, som utmärktes med flagga. En
teckning av Ålvsborg å r 1502 (se band 1, sid.
107 ), ritad av en tysk landsknekt, som deltog
i prins Christians (II) belägring av fästningen
detta år, visar, att svenskarna där hissade
flera samtidigt blåsande flaggor, om vilkas

Carolusborg pd Guldkusten med tvärskuren svensk flagga,
/1issad pd land. Detalj au akuarcllerad teckning.
Algemet'n Rijksarchief, Haag.

utseende man ingenting annat vet än att de framställas tvärskurna och sannolikt med två olikfärgade, horisontella våder. Senare bilder av t. ex. Vaxholms fästning och kastellet i Stockholm
visa blott en flagga av försvarlig storlek. Den på Hälsingborgs torn (Kärnan) var enligt förslag
av den 29 april 1699 trettio alnar lå ng och sexton alnar bred. Den skulle sys av holländsk
flaggduk. Tio å r senare beställde man i Holland, >där den bäst förfärdigas , , en flagga för
Nya Ålvsborgs fästning. Priset, 80 riksdaler (silvermynt ?) , låter förmoda att det även här rör
sig om en duk av betydande mått.
Flagga, hissad i land, utan samband med fästningar, synes ha förekommit mycket långt tillbaka i tiden, ehuru de kända beläggen äro få. Carpaccios målningar från 1490-talet i Accademia och Galerie Layard i Venedig med bilder ur den heliga Ursulas liv visa flaggor, hissade på stänger, vilka rests p å kajer. Fotställningarna till dessa stänger överensstämma i princip med Alessandro Leopardis (död 1515) bekanta flaggfotställningar på Piazza di san Marco
i Venedig.
En svensk tvärskuren flagga av stort format var enligt en i Rijksarchief i Haag förvarad
teckning vid 1600-talets mitt hissad på en särskilt uppförd stång vid Carolusborg på Guld-
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kusten. Den torde ha tjänat samma uppgift, att vara en vägledning för sjöfarare och alt förläna ett visst skydd, liksom konsulatens och de europeiska faktoriernas flaggor vid Kanton ett
hundratal år senare. Samtida bilder av dessa faktorier visa, att flaggstängerna voro konstruerade som skeppsmaster med eselhuvuden.
Till Ulriksdals kungsgård levererades i maj 1758 >en blå flagg med gult kors uti ». Hur en
sådan användes, kan man se på J. F. Martins etsningar av Drottningholm och Strömsholm
från århundradets slut. Stången vid Drottningholm var rest på malmen. Vid Strömsholm var
det stuteriets nuvarande chefsbyggnad, som fick den äran . Etsningen av Drottningholm iir
stirskilt upplysande, emedan den kungliga skonerten Amphion med kunglig flagga hissad fin nes avbildad på samma blad. I intetdera fallet är flaggan hissad på eller vid slottet. På
Strömsholmsbladet är vimpel hissad över flaggan, vid Drottningholm blåser den på land hissade flaggan ensam. På samme konstnärs etsning av Haga skymtar flaggan hissad på en
byggnad på den ö, som ligger mitt emot Bellevue.
Även Bellevue hörde från och med 1790-talet till Hagaparken, och där fanns det också en
flaggstång, som på en av J. F. Martins bekanta etsningar är rest på berget inemot staden
från huvudbyggnaden räknat, på en annan etsning på själva gårdsplanen till trähuset. På
några av bladen finner man en vimpel och tretungad flagga, men det finns också varianter
med tvärskuren flagga med Sparre-vapnet. Dessa varianter avse sålunda att visa förhållandena före 1791, då överståthållaren Karl Sparre var malmgårdens ägare. I vad mån man får
räkna med denna bild som bevis för enskild vapenflaggas användning på land, bör kanske
lämnås osagt. I varje fall användes sådan på slupar, och något hinder för att hissa samma
flagga på en stång vid sin gård fanns icke. Spanske ministern hissade, fortfarande enligt J. F.
Martins färglagda konturetsning, röd flagga och vimpel vid Manilla på Djurgården i Stockholm.
Det är tydligen bruket av flagga vid kungsgårdarna, som Grill efterliknar vid Svindersvik
enligt målningen i Stockholms stadsmuseum. Bruket bibehöHs även sedan gården övergått i
annan ägo, att döma av Per Hilleström d. y:s målning av år 1784 i Nordiska museet, där
flaggstången är kvar på alldeles samma plats och bär blågul vimpel samt tretungad svensk
flagga i motsats till Grills tvåtungade. Från 1800-talets början har man också exempel på flagga.
hissad på land, både tungad och tvärskuren.
Sedan uppmärksamheten nu fästs på detta problem, kanske mera material kommer fram.
I varje fall är det redan kända tillräckligt som bevis för att bruket av flagga på land är betydligt äldre än vad man tidigare räknat med. Det allmänna bruket blev dock vanligt i Sverige
tämligen sent, trots att man hade goda förebilder, t. ex. i vårt södra grannland Danmark, där
den fria flaggningen blev tillåten för alla medborgare den 7 juli 1854. Man har gjort gällande,
att denna skillnad skulle bero på en sent vaknande nationalkänsla i vårt land, men den har
också kunnat vara ett uttryck för åsikten, att flagga på land på eller vid privatpersoners hus
betänkligt liknar lånta fjädrar. Till och med när konung Oscar II lät hissa kungsflaggan på
Stockholms slott vid sin inflyttning den 4 november 1873, blev omdömena mycket skiftande,
fastän man hade sett flaggan på riksdagshuset alltsedan urtima riksdagen 1871. Och på Ulriks dals slott och Sofiero blåste en flagga redan på 1860-talet. I varje fall följde svenska folket rätt
PLANSCH Ä MOTS1'ÄENDE SIDA. Pd denna - au E. Äkerland graverade och i handkolorerade exemplar sålda
- •Tabell öfuer alla nationers nu brukeliga flaggor> 1805 återfinnas de svenska i öure vänstra hörnet. Sdsom
kunglig flagg anges äuen armens flottas helbld flagga med uapenfä/1. Nedtill finner man de eld mycket unga
franska och amerikanska flaggorna samt de nordafrikanska sjöröuarstaternas enfärgade röda ; den ena au d,·
amerikanska iir randig i rött, uill och bldtl.
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Till vänster: llfodellritning till »Orlogsflagga och vimpel för konungarikena Sverige och Norge 1815• . Sjöhistoriska museet, Stockholm. - Till höger: överst Kungl. Svenska Segel Sällskapets flagga av dr 1878, förd ombord
pd Vega under nordostpassagen. Privat ägo, Stockholm. - I mitten Göteborgs segelsällskaps flagga av dr 1867,
underst dess flagga av dr 1893. Sjöfartsmuseet, Göteborg.

snart dessa förebilder, så att privat flaggning var allmän vid högtidliga tillfällen under 1800talets sista två årtionden. Efter 1905 har intresset och bruket ständigt ökats.
Numera har flaggan dessutom fått en vidsträckt användning som fana, spikad på stång
och buren, särskilt sedan sådana fanor börjat utdelas officiellt och under ceremonierna på
>Svenska flaggans dag ». Ursprunget till denna användning får sökas i de franska revolutionshärama, där trikoloren brukades som fälttecken. Strax efter den svenska beväringsinrättningens tillkomst infördes fanor i de svenska nationalfärgerna år 1819. Dessa fanor voro till att
börja med mycket litet populära, men på 1870-talet, då värnplikten ytterligare ökades, utdelades återigen regementsfanor med blågula dukar. 1897 års fanförordning föreskriver uteslutande blågula fanor med undantag för rangregementena. Samtidigt följdes bruket av föreningar, skolor o. s. v.

Framför trupp från flottan fördes och föres alltjämt en på stång

spikad tretungad flagga som fana. Landstormen förde ävenledes och hemvärnet för tretungade
flaggor som fanor.
Antagandet av 1906 års flagglag föregicks av en mycket livlig diskussion både inom och
utom riksdagen. Särskilt två meningsriktningar bröto sig mot varandra, den ena företrädd av
den kände sjöofficeren och marinmålaren J. Hägg, den andra av konsul Oscar Trapp från
Hä!singborg. Båda önskade att återföra flaggan till dess utseende under en tidigare epok, var-
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vid Hägg utgick från van de Velde-målningar och teckningar, Trapp från de två bevarade
svenska flaggorna från slaget i Öresund 1658 i Rijksmuseum i Amsterdam samt ett kopparstick av Wolfgang Hartmann på titelbladet till förordningen av den 16 februari 1661. Numera
kan man lugnt påstå, att intet av dessa exempel lämpar sig särskilt bra till förebilder i detalj,
men också att vår nuvarande flagga är både vacker och värdig enligt vår tids uppfattning
och smak. När denna uppfattning och smak ändrats, får man väl också ändra flaggan, så
som man gjort förut.
Att flaggan varierat mycket både i fråga om form och färg är lätt att konstatera. Inom
örlogsflottan har man följt vissa normer rörande proportionerna, normer, som man haft nedskrivna och som för sin tid tryckts av Tomas Rajalin i » Nödig underrättelse om skiepsbyggeriet> (1730), men man har icke haft några genom lag fastställda bestämmelser före 1906.
Vad färgen beträffar kan man peka på det koboltblå under karolinsk och äldre tid och den
mörka färgen under gustaviansk, empirens ultramarin, preussiskt blått från och med 1844, då
man experimenterade fram en färg, som ansågs mera >ljusäkta > än den föregående, och vidare
det senare 1700-talets halmgula, som understundom nästan tangerade vitt, samt det senare 1800talets orange. Numera finnas likare för färgerna, förvarade hos Riksheraldikerämbetet samt
vissa civila och militära myndigheter, varigenom man försäkrat sig om en viss enhetlighet hos
nya flaggor. Däremot finnes ingen bestämmelse om vid vilken grad av blekning en flagga
upphör att vara flagga.
Alla statliga verk och inrättningar, som icke tillhöra krigsmakten, föra nu enligt lagen av
den 22 juni 1906 den flagga, som av ålder betecknat privatman eller privat ägo och som
skapats för just detta ändamål. Konungen och kungahuset ha däremot under äldre tid fört
den tretungade flaggan även på de mest fredliga lustfartyg och på gods och gårdar. Kungahusets rätt att föra tretungad flagga ifrågasattes icke förty under utformningen av 1906 års
lag, och denna lag förutsätter t. o. m. att konungen och medlemmar av hans hus kunna föra
tvärskuren flagg. Denna nyhet är betingad av en uppfattning, som i de tre tungorna ser en
senare tillkommen, särskild gradbeteckning. Denna uppfattning är emellertid icke historiskt
grundad. De tre tungorna betyda överhet, icke befäl. Vill man att flaggans användning skall
vara historiskt betingad, måste man också önska att samtliga statliga verk och inrättningar
skola föra den tretungade flaggan . Man skulle därmed återge denna tretungade flagga dess
ställning som den svenska statens symbol.

Vinjett ur det graverade dedikationsbladet till F. H. uf
Chapman, •Theoretisk afhandling • (1806).
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veriges hävdvunna vänskapsförbindelser med Frankrike hade i anslutning till 1772 års
statskupp antagit en än fastare form än tillförne. Härhtenom tillförsäkrades riket en fortsatt ström av franska subsidiemedel, för vilkas utbetalande dock nu ställdes vissa preciserade
krav på försvarsväsendets stärkande. Att ett tillgodoseende av flottans behov härvid trädde i
förgrunden vittnar bäst om den framträdande roll, som i den europeiska politiken vid denna
tid tillmättes sjövapnet under ansträngningarna att upprätthålla maktbalansen i Norden.
Realiserandet av ett efter ändamålet avpassat nybyggnadsprogram kunde ej ha lagts i bättre
händer än Gustav III :s. Med skickligt utnyttjande av sin nyvunna maktställning och stödd av
med stor urskillning utsedda medarbetare, utförde denne konung ett arbete för flottornas uppryckning och förstärkning, som väl kan jämföras med den av Karl XI ledda. Då det därjåmle
var under Gustavs kungliga flagg och under hans personliga ledning, som vår största sjöseger
hemfördes, kommer hans namn alltid att lysa såsom ett av de yppersta i vår flottas hävder.
I betraktande av sjövapnets betydande insatser i 1788-90 års krig kan också Gustav Ill:s
regering karakteriseras såsom en flottornas tredje stora glansperiod.
Mycken slentrian och egennytta måste dock bortrensas inom förvaltningen, innan det blev
någon verklig fart på den materiella föryngringsprocessen. Det var sålunda först sedan Gustav
1776 överflyttat amiralitetskollegiet från Karlskrona till Stockholm och samtidigt vingklippt dettas befogenheter, som fartygsbygget 1780 på allvar kom i gång under ledning av en med diktatorisk makt utrustad generalamiral, Henrik af Trolle. Det var också tack vare den nye chefens
mellankomst och stöd som den geniale fartygskonstruktören af Chapman nu äntligen fick till fälle att omsätta sina ideer på den marina arkitekturens område. Och det var dessa två, var
och en på sitt område så framstående män, som tillsammans utformade den nya typ av skärgårdsfartyg, kanonslupen, som i det kommande kriget skulle visa sig de äldre vida överlägsen.
Att en göteborgseskader av seglande fartyg, må vara än så länge av mycket blygsamma
proportioner, åter blev upprättad, kan likaså tillskrivas Gustav III, liksom förläggandet - efter
avslutandet av kriget mot Ryssland - till Öresund av ett förband roddfartyg. De i Stockholm och Sveaborg sinsemellan fristående eskadrarna slutligen sammanfördes under en hatt
såsom svenska och finska eskadrarna av armens flotta, vilket otvivelaktigt måste betecknas
som en klok organisatorisk åtgärd.
Från den högre administrationens område är att anteckna, hurusom vunna erfarenheter 1791
föranledde Gustav III att jämväl i ekonomiskt avseende återföra armens flotta under sjöför68 .
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svaret - militärt stodo de båda flottorna ju sedan generalamiralsämbetets införande 1780
under samma ledning. I samband härmed upplöstes det till en skugga av sig självt nedsjunkna
amiralitetskollegiet.
Svensk utrikespolitik under den s. k. gustavianska periodens senare skede är av minst sagt
beklämmande art. Efter regentskapets, särskilt i förhållande till den gamla franska bundsförvanten, tvetydiga och vacklande hållning med därav följande nedgång av rikets yttre anseende,
följde den unge konungens, visserligen konsekventa (och säkerligen visst icke oberättigade), men
i varje fall högst halsstarrigt och osmidigt bedrivna politik gentemot Bonaparte. Varken det
ena eller det andra av dessa politiska system uppbars -

som det vill synas -

av övertygelsen

om att upprätthållandet av vår värnkraft till sjöss vore oavvisligen av behovet påkallat för att
giva dem erforderlig resonans.

Flottans högkonjunktur var med Gustav III:s bortgång ohjälp-

ligen till ända, och i stället råkade detta vapen in i en ny stagnationsperiod, som, sträckande
sig till periodens slut, nu som alltid i sig tillika innebar en relativ tillbakagång. Vad den roende
flottan angår, voro följderna härav intill nästa krig ej så kännbara tack vare den stora mängd
priser, som tillförts densamma under året 1790. Men den seglande flottan hade samtidigt gjort
ytterligt kännbara förluster, som oavvisligen krävde ersättning, vilket dock ej kom densamma
till godo i större omfattning än i form av ett fullbordat och ett stapelsatt linjeskepp tillika
med en fregatt.

Detta till trots var, anmärkningsvärt nog, dock vår linjeflotta vid periodens

slut alltjämt av sådan styrka, att den väl kunde mäta sig med de övriga östersjömakternas var
för sig, vilket emellertid berodde på att å ena sidan den ryska i ännu högre grad än den svenska
på senare tid vårdslösats och att å andra sidan den danska nyligen helt enkelt blivit bortrövad
av engelsmännen. Med skärgårdsflottan var det lika illa ställt, sedan dess båda finska eskadrar

i samband med krigshändelserna på föråret 1808 antingen förstörts eller fallit i fiendehand.
Någon uppryckning på det marina området kom ej heller till stånd under den på finska
kriget närmast följande femårsperioden. I utrikespolitiskt avseende kännetecknas detta tidsskede av dels det napoleonska väldets Iikvidering med svenskt biträde och dels de finska
revanschplanernas avskrivande och ersättande med aspirationerna på Norge. I vilken utsträckning dessa i sinom tid blevo inlösta, känna vi av historien, liksom vilken otillfredsställande
form uppgörelsen med detta land i själva verket erhöll. I stället för att tillföra vårt land
stärkt anseende och ökad trygghet utåt medförde nämligen den ingångna unionen snarare konsekvenser av motsatt innebörd.
Det ändrade militärpolitiska läge, som vårt land undergått genom skilsmässan från Finland
och föreningen med Norge, medförde otvivelaktigt en ökning av de krav, som strategiskt sett
borde ställas på sjövapnet inom riksförsvarets ram. Att deltas ordnande i fortsättningen likväl
upplades som ett övervägande lantmilitärt problem, torde i ej ringa grad böra tillskrivas den
omständigheten, att bestämmanderätten härutinnan utövades av en i kontinentalkriget skolad
fältherre, som gjort den sedermera så förkättrade centralförsvarsprincipen till sin. Om den åldrande på tronen placerade förre storamiralen till äventyrs hyst en motsatt åskådning, förmådde
han i varje fall ej göra denna sin åsikt gällande. Och detta allt till trots av att 1809 års kommitterade för försvarets ordnande kommit till den slutsatsen, att »det säkraste värnet av Sveriges
självständighet vore att söka i ett sjöförsvar, tillräckligt starkt att hindra varje fientlig armes
landstigning på rikets kuster,.
De högt ställda förväntningarna på flottornas insats i inledningskampanjen till 1788-90 års
ryska krig blevo tyvärr ej infriade. En av de främsta orsakerna härtill var otvivelaktigt att
söka i betänkliga brister hos den av konungen själv utövade högsta krigsledningen, i marint
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avseende särskilt framträdande genom frånvaron av verkligt auktoritativa rådgivare inom detta
område. Men även på näst högsta ort funnos allvarliga blottor i befälsföringen så till vida,
som ansvaret för linjeflottans ledning med sinsemellan skäligen flytande gränser var fördelat
mellan högste befälhavaren, hertig Karl, och dennes flaggkapten. Och slutligen får ej lämnas
ur sikte, att väsentliga luckor i krigsförberedelserna i och för underhålls- och ersättningstjänst
redan i kampanjens första skede verkade förlamande på krigsrörelserna.
En av de bestämda fördelar, som inför krigets öppningsakt tillföll Sverige därigenom att
motståndaren stod alldeles oförberedd på ett anfall från det hållet, förfuskades genom hertigens
underlå tenhet att uppbringa den van dessenska eskadern. Här hade situationen ovillkorligen
fordra t ett hänsynslöst ingripande, alldeles oavsett vad instruktionen kunnat ge för stöd för en
dylik våldshandling. Men i det avgörande ögonblicket brast det moraliska modet, vilket i fortsättningen skulle komma att bereda den svenska sjökrigsledningen kännbara olägenheter genom
tillskapandet av en andra front - för att nu icke tala om den förbättring i styrkeförhållandena,
som skulle inträtt i och med den mötande, avsevärt underlägsna sjöstyrkans uppbringande.
Den ryska skärgårdsflottan visade sig detta år alls icke i sjön och utgjorde sålunda ej något
operationsmål för den svenska, som fick nöja sig med utförandet av rena kustdemonstrationer,
av vilka det genom bristande samverkan jämte otjänlig väderlek misslyckade företaget mot
Fredrikshamn var den mest framträdande.
Under 1789 års sjötåg var stora flottan förlamad av sjuklighet bland besättningarna, vilket
hade till följd att den icke kunde fullgöra sina två främsta åligganden: att hindra den ryska
öresundseskadern att förena sig med sin huvudstyrka samt att bortjaga den ryska postering,
som vid Porkala udde höllo de svenska och finska skärgårdseskadrarna åtskilda. Det var
nämligen denna postering, som hindrade nämnda styrkors förening och därmed på det kännbaraste sätt reducerade slagkraften hos den på fältarmens högra flank opererande roddflottan
under Ehrensvärd. Härav kom den svåra motgången vid Svensksund med dess beklagliga följder, vilket allt ju icke kan läggas skärgårdsvapnet som sådant till last.
Sista krigsårets kampanj inleddes med ett eklatant missgrepp. Den tidiga, visserligen i och
för sig förtjänstfullt utförda men i militärt avseende föga givande expeditionen mot Baltischport, fäste nämligen ryssarnas uppmärksamhet vid svenska flottans osedvanligt tidiga utrustning, vilket i sin ordning verkade påskyndande på deras egna krigsförberedelser. Också sågo
de sig vid det kommande anfallet mot Reval i stånd att så kraftigt bita ifrån sig, alt den storstilat igångsatta attacken mot dit förlagd sjöstyrka blev resultatlös. Till denna olyckliga utgång
bidrog jämväl hertigens klandervärda underlåtenhet att omedelbart gå till anfall, för vilken
händelse resultatet otvivelaktigt blivit ett helt annat. På konungens skuldkonto måste å andra
sidan uppföras den seglande flottans så ytterligt riskfyllda indragande i Finska vikens innersta
del, under det att de höga bröderna väl få dela ansvaret för dess förenande med roddflottan i
Viborgska viken med alla dess förlustbringande följder. Att stora flottan under så bristfällig
ledning ej heller under detta sjötåg såg sig i stånd att på väntat sätt göra sig gällande, må ej
väcka förvåning.
Det blev till sist skärgårdsflottan, som - sig till evärdelig ära - lyckades frigöra Sverige ur
det kvävande ryska famntaget. Genom sin i våra farvatten exempellösa omfattning kan det andra
svensksundsslaget också med fullaste fog placeras i främsta raden av våra segrar till sjöss. I
politiskt avseende voro följderna av denna victoria betydande, varvid som en ej oväsentlig tillgång bör redovisas det förhållandet, att karolinernas ättlingar än en gång förmått slutföra ett
krig i ärans tecken. Och det var i sanning hög tid, ty de två närmast föregående hade illa
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skamfilat Sveriges av gammalt så höga krigiska anseende. Att krigets tyngdpunkt hela tiden
varit förlagd inom det marina området, torde i detta sammanhang ej böra lämnas obeaktat.
Mot örlogsflottans disponerande under krigsåret 1808, torde, innan den sändes lill Finska
viken, några väsentliga anmärkningar ej kunna framställas. Den fyllde också väl sin uppgift,
såväl vid skyddandet av vår södra sjögräns som vid Gotlands återerövring. Alt, såsom i fortsättningen skedde, låsa fast den vid Hangöudd för avskärande av där framträngande ryska
roddflottiljer kan däremot knappast anses ha varit välbetänkt. Dess operationsföremål borde
nu , som så många gånger förut under svenska sjötåg, ha varit motståndarens örlogsflotta. Utan
alt ha vunnit någon bestämd övervikt över denna förmådde emellertid vår linjeflotta, visserlige.n understödd av en engelsk eskader, alt så länge sjön gick öppen fullständigt skydda rikslandet mot varje ryskt företag över detta element.
Skärgårdsfloltan å sin sida förmådde till följd av att dess finska hälft antingen bränts eller
förråtts till fienden visserligen ej fullt bestrida fienden herraväldet i Åbo skärgård, men samtliga mer eller mindre misslyckade landstigningsföretag inom detta kustområde var den dock i
stånd att täcka. Och sedan fienden väl blivit bortdriven från Åland, kunde samma flotta avvisa
varje ryskt försök att nalkas denna ögrupp, vilket var viktigt nog med hänsyn till dess användning som svensk vapenplats.
Även under sommaren 1809 behärskades Östersjöns vatten av de förenade svenska och
engelska flottorna, varigenom varje hot mot de svenska kusterna kunde avvärjas och tack vare
vilket expeditionen mot Västerbotten över huvud taget blev möjlig att utföra. Att detta företag,
i vilket bägge flottorna togo del och som i sjömilitärt avseende blev utfört på det mest mönstergilla sätt, det oaktat misslyckades, är att tillskriva omständigheter, som lågo helt utanför
expeditionschefens, överamiral Johan Pukes, direkta ansvar.
Skärgårdsflottans krigföring var med ovannämnda undantag detta år helt lagd på defensiven. Koncentrerad till Stockholms norra skärgård, bidrog den här till upprättandet av en
spärr, som omöjliggjorde ett återupprepande av 1719 års brandskattning - och det var ju
vackert så under en tid så farofylld , att den torde sakna motstycke i Sveriges historia.
Då svenska vapen år 1814 än en gång vändes mot kustlandet ost om Kristianiafjorden,
ingick däri en flotta av sådan styrka, att den tillförsäkrade svensk krigsledning ett fullt betryggande herravälde över dessa och angränsande farvatten, även för den händelse Danmark
skulle hava uppträtt som tredje part. Att denna av egna dyrköpta erfarenheter framkallade
betydande flottrustning i väsentlig grad bidrog till ett snabbt lösande av den sista väpnade
uppgift, som hitintills förelagts svensk krigsmakt, torde ligga i öppen dag.

Frclnsida (IV medalj 1i84 över Guslnv /1/:s vdrd om sjöväsendel, • till fredens lryggundc •. - Efter sumlicla koppnrslick.
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BILAGOR och TABELLER

Bil. 1 och 2, se nåsta uppslag.
Bil. 3.

SKEPPSLISTA 1768. HUVUDFLOTTAN I KARLSKRONA. (Målt i fot; 1 fot
Dimensioner
Till, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Kanoner
Byggnadsort
Bredd
Djupkornstår
Liingd
gående

Namn

1:a k 1 as s:

Konung Fredrik 1 •
Konung Karl . . . . .
Gota Lejon . . . . . . .
Drottning Lovisa
Ulrika . . . . . . . . . .
Prins Gustav . . . . . .
Enigheten . . . . . . . .

I

I

I

Konstruktiir
(Byggmii.stare )

= 0,m m.)
Anmii.rkningar

18 1
157
167

47
44 !/a
44

23
21 1/2
20 1/:

92
74
72

1694
1696
1746

Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona

Charles Sheldon
Charles Sheldon
Gilbe r t Sheldon

Slopat 1771
Slopat 1771
Slopat 1816

167
171
166

44
44 11~
44

20
23
20

72
72
72

1745
1758
1732

Stockh olm
Karlskrona
Karlskrona

Daniel Fries
Gilbert Sheldon
Gilbe rt Sheldon

Forl.
Forl.
Forl.

f;4

V.

V.
V.

Viborg 1790
Viborg 1790
Viborg 1790

2:a klass:
Prins Karl Fredrik
He.~sen-Cassel 2 • • •
Frilzeten . . . ..... .
Konung Adolf Fredrik 3 •••••• • ••••
Prins Karl ... . . . .

166
153
153

42
41 1/2
41 ½

18½
19
19

64
(i4

1704
1731
1731

Karlskrona
Stockholm
Karlskrona

Charles Sheldon
Karl Falck
William Smith

SAit 1797
Skulle siiljas 1803
SAii 1782

154
161

41¼
42

19¼
21 ¼

64
(i2

1744
1758

Stockholm
Karlskrona

Daniel Fries 4
Gilbert Sheldon

Forl. v. Reval 1790
Erovrat av ryssarna
1790

Prinsessan So/ia
Albertina ......•

160½

42

21 ¼

62

1764

Karlskrona

Gilbert Sheldon

Forlist 1781

153
151
150
151

39
39
39
39

17
17
17
17

64
60
60
60

1686
1706
1708
1735

Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Stockholm

Robert Turner
Charles Sheldon
Charles Sheldon
Karl Falck

Slopat 1774
SAit 1781
Sålt 1781
Forl. V. Viborg 1790

150

40

19

60

1742

Stockholm

Daniel Fries

Såll 1795

141

38

17 ¼

64

1726

Stockholm

Rickard Williamson Sålt 1781

141
144
135

38
37 1/a
34 ½

17 ¼
161/:
17 ½

64
60
60

1726
1698
1692

Stockholm
Stockh olm
Karlskrona

Rickard Williamson SAit 1782
Charles Sheldon
Slopal 1776
Charles Sheldon
Slopa t 1770

Sparre .. ...... . . .
Uppland . .. . .. .. .
Sodermanland 5 • ••

141 2/a
142
142

37¼
38
38

17

19½
19

1/ :

56
48
48

1747
1749
1749

Karlskrona
Stockh olm
Stockholm

Gilbert Sheldon
Harald Sohlberg
Harald Sohlberg

Svarta Orn . .. . .. .

128

33 1/a

15 1/ :

42

1745

Karlskrona

Gilbert Sheldon

Såld 1782
Forl. v. Viborg 1790
Siinkl i Djupasund
1810
Sitld 1788

lllerim . . ..... . .. .
Prins Gustav .. . . •
Fenix ..........••
laramas ... . ....••

140½
135
125 1/a
127 1/a

36
35
32
33

36
36
36
34

1756
1766
1753
1754

Karlsk rona
Stockholm
Karlskrona
Karlskrona

Gilbert Sheldon
?•
Gilbert Sheldon
Gilbert Sheldon

Såld 1800
Såld 1782
Oduglig 1780
Slopad 1818

111 ercurius 7

•• • • • ••

111

30

12

26

1748

Karlskrona

Gilbert Sheldon

8

Såld 1777

•••• • ••••

111

30

12

26

1755

Karlskrona

Gilbert Sheldon

8

SAld 1795

• ••• ••••

111

30

12

26

1754

Karlskrona

Gilbert Sheldon

3:e k 1as s:
Gota .. ... .. . . . .. .
Bremen ...... . .. .
Stockholm ... .. . .
Finland . . .. . .. . . .
Fredrik (Friedericus) Rex ..... . .
4:e klass:

Prins Villzelm ....
Prinsessan Sofia
Charlotta ..... .
Fredrika Amalia . .
Pommern ... . ... .
5:e k 1 as s:
(2-dåcksfregatter)

(1-dii.cksfrega lier )

Jiigaren

1

Posliljon 9

1/ 2

16¼
1/ 2

16

Forl.

V.

Viborg 1790

1 Helte ursprungligen Enigheten men omdoples 1732. ! Omdoptes 1778 till Herlig Ferdinand (efter heriigen av Braunschweig) . 3 Omdoptes 1770 till Riksens Stunder. 4 Konstruktor var Gilbert Sheldon. 5 Ombyggdes 1777 till fregalt och erholl
namnel Gripen. 0 llyggd på entreprenad. 7 Byggda for alt framforns jii.mvii.l med rodd. 8 Liira vara byggda efter Harald Sohl bergs ritning. Byggnadsstii.lle var Kofferdivarvel. 9 Apterades 1796 till brii.nna re; byggd for alt framforas jiimviil med rodd.
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Bil. 1. SKEPPSLISTA FOR ÅR 1700. (Mått i fot ; 1 fot

C.,7

=

0,291 m .)

i,p..

0
Dimensioner

Besattning
Kanoner

Na m n

I

.

Tillkornstår

Byggt i

Konstruktiir eller
(och ) byggmiistare

Liingd

Bredd

\ Djupgående

108
94
90
80
80

180
175
168
170
168

47
42
41
42
41

22
21
21
20
20

1694
1696
1683
1684
1684

Karlskrona
Karlskrona
Kalmar
Karlskrona
Kalmar

Charles Sheldon
Charles Sheldon
Gunnar Roth
Robert Turner
Gunnar Roth

100
80
70
50
50
50
50
50
50
50

80
80
82
i6
80
70
70
iO
70
68

160
158
160
153
153
153
153
153
153
153

41
40
40
39
39
39
39
39
39
39

-

18
18

1692
1690
1679
1686
1688
1680
1682
1686
1680
1682

Karlskrona
Karlskrona
Stockholm
Karlskrona
Kalmar
Stockholm
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Karlskrona

Frans Sheldon d. y.
F'rans Sheldon d. y.
Robert Turner
Robert Turner
Gunnar Roth
Robert Turner
Gunnar Roth
Gunnar Roth
Gunnar Roth
Robert Turner

350
300
300
350
270
270
270
270

50
50
50
50
50
50
50
50

70
64
74
70
62
62
64
64

146
150
140 ½
142
134
140
140
140

38
37 ½
36
38
33 ½
37
37
37

17 ¼
16
17 ½
17
14
17
17
17

1662
1667
1662
1666
1651
1696
1697
1698

Stockholm
Bodekulla
Bodekulla
Liibeck
Wismar
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona

250
250
250
250
250
250
250
250
250
180
180
210
210
210
210

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
40
40
40

56
56
56
56
56
56
56
56
56
46
46
46
46
46
50

136
135
132 ½
132½
132¼
132 ¼
132 1/ 2
132¼
130
116
118
120
120
120
120

34
34
33¼
33¼
33
33¼
33 1/,
33 1/,
30
31
32
33
33
33
33

17
17
17
16 ¼
16
15 ½
16 ½
16
14 ½
14
14 ½
15
15
15
15

1693
1692
1681
1682
1683
1683
1682
1683
1681
1694
1695
1695
1698
1699
1696

Karlskrona
Karlskrona
Kalmar
Karlskrona
Riga
Riga
Kalmar
Riga
Riga
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona

Jakob (de) Voss
Thomas Day
Thomas Day
Gierdt Croon
Gierdt Croon
Charles Sheldon
Charles Sheldon
Charles Sheldon
(byggt av Johan Falck )
Charles Sheldon
F'rans Sheldon d. y.
Gunnar Roth
Robert Turner
Frans Sheldon d. ii.
Frans Sheldon d. ii.
Gunnar Roth
Thijs H. van der Burg
Frans Sheldon d. a.
Charles Sheldon
Charles Sheldon
Charles Sheldon
Charles Sheldon
Charles Sheldon
Charles Sheldon
(hyggt av .Johan Falck )

Båtsmån

Soldater

Konung Karl .........• . .
E:nigheten . . . . ...... . ...
Drottning Hedvig Eleonore,
Drottning Ulrika Eleonora
Prins Karl . . . ....... .. ..

700
550
500
500
500

150
100
100
100
100

Prinsessan Hedvig Sofia .
Prinsessan Ulrika Eleonora
Sverige . . . .. . ... ........
Gota .. . . .... . . .... . ....
l,Venden . .. . . ...........
Små/and . .. .... . ........
Stockholm .. . . ..........
Karlskrona . .... . ... ....
Victoria .... .. .... .... . .
Blekinge . . ... . . . ........

400
400
450
370
370
350
3i0
370
370
350

Wrangel . .. . ............
Finland ... .. ...........
Bohus .. . .. . ........ . . . .
Uppland .. ... ........ . ..
Herkules ... . .. . .... .. ..
Vcistmanland . . . ........
Skåne ......... . . ...... .
Fredrika Amalia .... . . . .
Siidermanland ..........
Pommern .... . ...... . ..
Oland .... . . . ........ . ..
Halland . . .. .. . .........
Estland . . ... . .. .. ... . ...
Livland ..... .. ..... ... .
Gotland . .......... . . ...
Ose[ ................ . . . .
Wachtmeister ..... . .....
Wismar . . ... .......... .
Stettin ... ... .... . .. . ...
Kalmar •.. .. . • . . .. . .•.. •
Norrkiiping . . . . . . ... . .. .
Halmstad ... ............
Goteborg ............. . .

19
19
18
18
17 ½
18
18

~

Il

180

40

52

120

33

15

1697

Karlskrona

Riga .................. .
Stralsund . ............. .
Stenbock .. .... ........ .
Fredericus . ............ .
Varberg . . ............. .
Rosen ................ . .

150
150
160
160
160
160

20
20
30
30
30
30

32
32
36
36
36
36

120
124
114
115
115
115

30
31
29 1/ 2
30
30
30

10
10
13½
13½
13 ½

1684
1689
1679
1698
1699
1700

Riga
Stralsund
Stockholm
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona

Sannolikt Charles Sheldon
(byggt av Johan Falck)
Thijs H. van der Burg
Karl Karlsson
Robert Turner
Charles Sheldon
Charles Sheldon
Charles Sheldon

Fa/1,en ................ .
llfarstrand ............. .
Delfin ................. •
Farna ................. .
N eptunus .. ... . ..... .. .. .
Svan ... .. ............ . .
Jägaren . . . . . ... . ... . . . .

100
100
100
40
40
40
40

20
20
20

26
26
22
16
16
16
16

100
100
98
82
84
84
84

26½
26½
25
18
19
19

11
11
?
8
8
8
8

1689
1699
1677
1678

Stralsund
Karlskrona
Stockholm
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar

Karl Karlsson
Charles Sheldon
Robert Turner
Gunnar Roth
Gunnar Roth
Gunnar Roth
Gunnar Roth

13,960

2,414

Wrede .................

Cfl

:'
:,i
:i:

=

6
6
6
6

11-

19

1688

1687
1686

2,910

S:a båtsmän och soldater 16,374
officerare 1,419
Besällning till yllerligare 19} båtsmän 1,320
diverse icke stridsfartyg
pojkar
200
S:a s:m 19,313

Bil. 2. TABELL ÖVER NAMNFÖRÄNDRINGARNA INOM KARL XI:s NYBYGGDA SKEPPSFLOTTA.
(.4.rtalen angiva tiden för sfapelavlöpningar resp. namnförändringar, de senare i versaler.)

1678
Carolus XI

I

1680

Dr. Hedv. El.
Dr. Ulr. El.

I

I

1682

Pr. Carl

1683 30/s

SVERIGE

-

-

1

Konung Carl

I

1684 26/a

\VENDEN

-

-

Gäla Rike
Sverige 2

I

1685 4/s

-S VERIGE
GOTA. RIKE

I

1686

I

1688

-

-

-

-

-

-

Pr. Hedv . Sofia
Karlskrona

'lmåland

I

1690

-

-

I

I

-

PR.ULR.EL.

-

-

-

-

Victoria

1692 2 ¼

I

-

Dr. Ulr. El.

1

Före stapelavlöpningen Småland.

2

I

1694 30/o

PR. C, IRL
SVERIGE

STOCKHOLM
DR. HEDV. EL.
DR. ULR. EL.

-

-

\VENDEN
/(onung Carl

I

1694 21 /io

SVERIGE
SMÄLAND
VICTORftl

-

PR. CARL
KARLSI(RON A
GOT,l
WENDEN
PR.ULR.EL.
PR. HEDV. SOF.

-

Före stapelavlöpningen Wenden.

01

ANIIIÄRl(NJNG. Av äldre skepp omdöptes dessutom 1685 Venus till FINLAND, 1687 Saturnus (1662- 82 Nyckeln ) till BOHUS samt 1689 Jupiter till UPPLAND.

-....]

Namnen i sista kolumnen äro de, varunder respektive skepp förekommer ·i skeppslistan ovan.

i,j:::.

u7

Bilaga 4. UPPGIFTER OM UNDER PERIODEN 1772- 1814 BYGGDA ELLER FÖRVÄRVADE SVENSKA LINJESKEPP OCH FREGATTER.

.i;;..

C/J
N:r

Il3esätt-IlLängd Bredd 1;D ·upg
lit .I

B e s tyck ni n g

I
Fartygstyp

otalt antal
Tk
anoner

nin
t gl
an a
ll------,----1----,-----,-------,---.-----.,---11 man
max. jnorm.
36
24
6

Namn

.
Antal kanoner av pund1gtal

I _1~J

_j

!~-~~'

Skepp

Sofia Magdalena .. ...... .

74

70

26

28

16

Fredrik Adolf . . .. . .. . .. . .
Adolf Fredrik .... . ..... . .
Gustcw /Il .............. .
Vusu ................... .

64
74
74
62

62
70
70
60

24
26
26
26

26
28
28
26

16
16

5

Skepp
Skepp
Skepp
Skepp

6

Skepp

l/eclvig Elisabet Charlotta ..

64

62

24

26

7

Skepp

Kronprins Gustav Adolf ..

64

62

26 1

28

8
9

Skepp
Skepp

Fäderneslandet ..... .....•
Ömheten ............... .

64
64

62
62

26
26

1

10

Skepp

Rättvisan

64

62

26

11

Skepp

Dygden ................. .

64

62

26

12

Skepp

Äran ....... . .. . .... •. • • •

64

62

13
14
15
16

Skepp
Skepp
Skepp
Skepp

Försiktigheten ... .... .. ..
Dristigheten .. .. . ........
Manligheten . .. .. . . .. . . ..
Tapperheten ......... ...

64
64
64
64

62
62
62
62

17

Skepp

I V/adislaff

18

Skepp

I

2

3
4

.
.
.
.

... .... . . .. ..... Il

13,2

6,s

50,10

13,st
13,,

6,24

28

1774

1790

Karlskrona

af
af
af
af

Chapman
Chapman
Chapman
Chapman

1774
1775
1777
1778

1825
1825
1825
1827

Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona

af Chapman

1781

1790

Karlskrona

8

556

48,tJ

13,o
13,so

12

567

50,11

13,si

1

8

567

49,o

13,so

5,79

af Chapman

1782

1788

Karlskrona

28
28

1
1

8
8

567
567

49,o
49,o

13,st
13,so

5,79
5,7D

af Chapman
af Chapman

1783
1783

1864
1790

Karlskrona
Karlskrona

1

28

I

8

567

49,o

13,se

5,79

af Chapman

1783

1790

Karlskrona

1

28

I

8

567

49,o

13,so

5,79

af Chapman

1784

1793

Karlskrona

8

567

49,o

13,so

5,10 !! af Chapman Il 1784

1874

Il Karlskrona

8
8

567
567
567
567

49,o
49,o
49,o
49,o

13,so
13,se
13,so
13,se

5,10
5,11
5,10
5,1,

1825
1869
1864

1825

Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona

I 1819 Il

Arkangelsk

1

28

1

28
26
26
26

1

28
28
28

8

8

660 11 52,s I 14,1
74

6,a
6,a
5,79

G. Sheldon

610

76

Gustav IV Jdolf ......... Il 78

567
610

50,s

51,7
51,7

26
26

12

å

m.

593

iu

Sjös., För.. ta"en lorat
P t rustadl.l Konstruktor (k.!' t)' 1
't l! Byggnadsort
span ( kl )
·op s opa
a er
m.
_m~ _
år
år

över
t··
s av

1

30

I

16

I

695 11 55,,

I

af
af
af
af

5,,s JI

Chapman
Chapman
Chapman
Chapman

1784
1785
1785
1785

JI 1788

14,1

6,o

!l af Chapman ll 1799 I 1876 Il Karlskrona

Anmärkningar

Förlorat Yid utbrytningen
1 ur Viborgska viken.
1Slopat 1825.
!slopat 1825.
.
ls1opat 1825.
lså1t 1803, återköpt 1808,
, slopat 1827.
1
,Förlorat vid utbrytningen
•' ur Viborgska viken.
Förlorat efter grundstötn.
utanför Helsingfors.
Slopat 1864.
Förlorat vid utbrytningen
ur Viborgska viken.
Tagel vid utbrytn. ur Viborgska viken och in förliv. med ryska fl.
För!. å li:arlskrona redd
genom expl. i krutd.
Ombyggt till fregatten Göteborg 1839, sålt 1874.
Slopat 1825.
Slopat 1869.
Slopat 1864.
Sålt till republiken Columbia 1825.
Taget från ryssarna 1788,
slopat 1819.
I Kallades 1811 Gustav den
store och 1825 Försiktigheten.
Förlist utanför Öregrund

I

1

Fregatt I Be/lona . . . .......... . ... .

40

26

1

14

342 11 46,3

11,9

5,2

Il af

Chapman JI 1782

I 1809 Il Karlskrona I

2

Fregatt I illinerva .. . ....... ... ... .

40

26

1

14

342 11 46,s

11,o

5,2

Il af

Chapman Il 1783

I 1789 Il

26

1

14

342

11,9

5,2

Il af

Chapman JI 1783

I

3

Fregatt I Venus .... ... ... . ....... .

1809.

40

11

46,3

Karlskrona

{/i/k;,.;-.;,
1789

Il Karlskrona

Förlorad genom våcleld
på Karlskrona redd.
Tagen av ryssarna i
Kristianiafjorden.

6

7
8

9
10

I

11
12

40
40
40

40
40
40

Fregatt I J ~risl~witz .. . .... . .. .. . . · 11
Fregatt Ktldum ..... . ...... . . ....

13

I Fregatt

I Hector

14

I Fregatt

I Ulla

15

I Fregatt

I af

16

I Fregatt

I Fredrika

26 1
26 1
26 1
26 1
26 1
26 1
26 1

40

Diana ....... . .... . ... .. ..
Frö ja . . . ... . . . ... . ... . ...
Thetis . . . . ... . . . . .... . . ..
Camilla .. .. .. ... . . . .. ....
Galatlie ... .. ... . . .. . . ....
Euridice . . . .. ... . .. . . ... .
Zemire .... ... .. . ....... .

Fregatt
Fregatt
Fregatt
Fregatt
Fregatt
Fregalt
Fregatt

4
5

I

32
32

14

14
14

14
14

14

I

I

I

I

I

I

........ . .... ......

Il

I

26

I

I

I

I

I

I

Fersen . .... . ... . . . ..

Il

I

18

I

I

I

I

I

I

Chapman .... . . . . .....

Il

I

40

I

I

I

I

I

22

I

I

I

I

. . . . . . . . .. . .. . .. - Il

I

H

I

I

2s 1

342
342
342
342
342
342
342

14

I

21

I
I

12

I

22

18

Il

Il

205

Il

11

330

Il
Il

I

I

240

5,2
5,2
5,2

af
af
af
af
af
af
af

5 ,2

Chapman
Chapman
Chapman
Chapman
Chapman
Chapman
Chapman

li83
li84
1784
li84
1785
1785
1785

1802
1834
1818
1842
1854
W58
1790

Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona

11 1788 1
1788 1798

Il Arkangclsk
Arkangelsk

46,s
46,3

11..
11,,
11,,

I
I

5,2

41,2

I 10.2 I

3,3

Il

4,o3

Il
Il
Il af Chapman

5,4

46,s

Il

Il

11,,
11,,
11,,
11,,

46,s
46,s
46,s
46,s

I

5,2

5,2

1788

I 1818 Il

Arkangelsk

1789

1807

Karlskrona

11

33,5

I

9,o4

I
i

11

47,s

I

11,os

I

11

28,1

I

7,1

I

Il af Chapman 1803 1825 Karlskrona
I
Il 18O9 I 1833 Il
Il

I

Il

I

Il

I

I

Il

Slopad 1802.
Slopad 1834.
Slopad 1818.
Slopad 1842.
Slopad 1854.
Slopad 1858.
Förlorad vid utbrytningen
ur Viborgska viken.
Tagen från ryssarna.
Tagen från ryssarna, utrangerad 1798.
Tagen från ryssarna, utrangerad 1818.
Förlist utanför Pommern
1807.
Såld till republiken Columbia 1825.
Inköpt från Ostind. komp.
1809, kall. 1813 Orädd.

1 I{anoner av ny modell.

Bilaga 5. TABELL ÖVER FARTYGSBYGGNADER I KARLSKRONA ÅREN 1782- 85.
Skepp

Fregatt

n:r

n:r

1
1
2
2
3
3
4
4
5

I

5

Restes köl

Namn

och stävar

Prins Gustav Adolf ..........
Bellona ............... . ......
Fäderneslandet ...............
1\/inerva .....................
Omheten . . ...... . ......... . .
Venus ......................
Rättvisan ....................
Diana ...... . ...... . .... . ....
Dygden .. . .... . .. . ...... . ....
Frö ja . . . . .. . ...... . . .. .... . .

l8/7 1782
18/7 1782
6 / 11 1782
8/ 11 1782
31/3 1783
31/3 1783
19f7 1783
1•11 1783
1fs 1784
1/5 1784

Gick i sjön

8/ 11
6 / 11

31/3
31/3
19/7
1011
!/ 9

2/ 9

6f1

017

1782
1782
1783
1783
1783
1783
1783
1783
li84
1784

Byggnads tid

Skepp

Fregatt

antal dagar

n :r

n:r

}
}
}

111
145
110
45

1

66

Namn

6

Ärcm .... . ......•...... . .... .

6
7

7
8
8
9
9
10
10

I
I

The/is . ........... . .... . . . ...
Försiktigheten .. . ...... . .....
Camilla .................... .
Dristigheten .... . ...... . .....
Galatlie ..... .......... ......
.11/anligheten ................ .
Eurydice ......... . ..........
Tapperheten ... . .. . ..........
Zemire ................ . .... .

(Konstruktionskontorets skeppsrulla i Sjöförsvarsdepartementets bibliotek.)
C,)1
~
~

Olika källor äro särskilt beträffande bestyckning, besättning och djupgdende ej alltid samstämmiga, hell visst
beroende pd all bestyckning och besättning växlat och djupgdendet uppgivits vid olika necllastning av fartyget.

Restes köl
och stävar

017 1784
017 1784
!8/9 1784
!8/9 1784
23/5 1785
!3/5 1785
'h 1785
8/7 1785
31/9 1785
31/8 1785

Gick i sjön

2s18
!8/9
23/ 10
23/io

'h
'h
a1; 8
31/s
21 / 1a
21 /io

1784
1784
1784
1784
1785
1785
1785
1785
1785
1785

Byggnads tid
antal dagar

1.

J

}

53
56
45

t}

53
51

KÅLLOR OCH LI'f'fERA'fURANVISNINGAR

För närmare bibliografiska detaljer hänvisas till: Bring, S. E., •Bibliografisk handbok till Sveriges historia•
(Sthlm 1934). - Selterwall, K. och Agren, S., • Svensk historisk bibliografi 1771- 1874• (Upps. 1937). - Setterwall, K., »Svensk historisk bibliografi 1875- 1900• (Sthlm 1907 ) ; , Svensk historisk bibliografi 1901- 20 • (Upps.
1923), med dess årliga fortsättningar i • Historisk tidskrift> .
DEN SVENSKA STORMAKTEN OCH EUROPA UNDER PERIODEN 1680-1721.

Almquist, H., Holstein-Gottorp, Sverige och den nordiska ligan i den politiska krisen 1713-14• (Upps. 1918) .
(• Skrifter utg. av Hum. vet.-samf. i Uppsala•. 21: 1). - Arfwidsson, F., • Försvaret av Östersjöpro,·inserna 1708
- 10• . 1- 2: 1 (Gävle 1936). - •Bidrag til den store nordiske Krigs Historie , . Udg. af Generalstaben. 1-10 (Kbhvn
1899- 1934 ). - Bratt, A., • Sveriges yttre politik under preliminära förhandlingarna före freden i Rijswijk• (Upps.
1905 ). - Brulin, H., »Den europeiska jämviktens brytningsperiod 1688-1721•. (•Världshistoria•, utg. av Sv. Tunberg och S. E. Bring. 9. Sthlm 1933 ). - • Carl XII:s död•. Av A. Sandklef, C. F. Palmstierna, N. Strömbom och
S. Clason (Sthlm 1940 ). - Carlson, F. F. och E., •Sveriges historia under konungarne af Pfalziska huset•. 5-8.
(Sthlm 1879-1910 ). - Carlsson, E., • Freden i Nystad>. 1 (Upps. 1932); • lfarl XII och kapitulationen vid Perevolotjna • . (• Karolinska förbundets årsbok •. 1940) . - Chance, J. F., •George I and the Northern war> (London
1909 ). - Clark, G. N., • The Dutch alliance and the war against French trade 1688- 97• (London 1923). - Fdh rceus, R., • Karl XI och Karl XII> (Sthlm 1921 ). (•Sveriges historia till våra dagar•. 8). - Grauers, S., >Arvid
Bernhard Horn. Biografisk studie • . 1. 1664- 1713 (Gbg 1920); •Riksdagen under den karolinska tiden•. (•Sveriges
riksdag• . 1: 4. Sthlm 1932) ; •Tiden 1660-1700. (Världshistorien skildrad i dess kulturhistoriska sammanhang•,
under red. av H. Almquist. 5. Upps. 1933). - Haintz, 0., •König Karl XII von Schweden im Urteil der Geschichte•.
1. (Berlin 1936). (» Preussische Jahrbiicher>. Schriftenreihe. 36). - Hal/endorfl, C., •Bidrag till det stora nordiska krigets förhistoria • (Upps. 1897); •De hemliga förbindelserna mellan Danmark och konung August majsept. 1699• . (• Historiska studier. Festskr. tillägn. C. G. Malmström•. Sthlm 1897). - Hartman, K. J., •Åländska
kongressen och dess förhistoria • . 1- 5: 1- 2 (Åbo 1921-31). (•Acta acad. Aboensis. Humaniora•. 2: 1; 3 : 5: 4, 5;
7, 8). - Heckscher, E., »Sveriges ekonomiska historia• . 2 (Sthlm 1936). - Herlitz, N., »Från Thorn till Allranstiidt. Studier över Carl XII:s politik 1703-06•. 1 (Sthlm 1916). - Hjärne, E., •Från Vasatiden till frihetstiden •
(Upps. 1929). - Hjärne, H., • Karl XII. Omstörtningen i Östeuropa• (Sthlm 19[00-)02). - Homborg, E. , • Sverige
och Ryssland genom tiderna• (Sthlm 1941 ). - Jacobson, G., >Den franska hegemoniens tid 1660-88• . (• Världshistoria •, utg. av Sv. Tunberg och S. E. Bring. 9. Sthlm 1933). - Jägerskiöld, S., •Sverige och Europa 1716-18.
Studier i Karl XII:s och Görtz' utrikespolitik• (Ekenäs 1937). - •Karl XII på slagfältet. Karolinsk slagledning
sedd mot bakgrunden av taktikens utveckling från äldsta tider•. 1-4 (Sthlm 1918-19). - »Karl XII. Till 200årsdagen av hans död •. Under medverkan av .. . utg. av S. E. Bring (Sthlm 1918). - Lagerroth, F., • Statsreglering och finansförvaltning i Sverige till och med frihetstidens ingång• (Lund 1928). (•Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen • . 11 ). - Lundberg, G., • Johan Gyllenstiernas nordiska förbundspolitik• (Upps. 1935). (• Uppsala
univ:s årsskrift>. 1935: 10 ). - llfuntl1e, A., •Karl XII och den ryska sjömakten•. 1-3 (Sthlm 1924-27) . - 01mer, E., • Konflikten mellan Danmark och Holstein-Gottorp 1695-1700• (Gbg 1898-1901). (•Göteborgs kungl.
vet.- och vitt.-samh:s hand!.• . F. 4. Bd 1, 4). - Petri, G., •Karakteristiska drag i Karl XII:s fältherrekonst • .
(• Karolinska förbundets årsbok•. 1937 ). - Rosen, C. v., >Bidrag till kännedomen om de händelser, som närmast
föregingo svenska stormaktsväldets fall •. 1- 2 (Sthlm. 1936). - , Sanning och sägen om Karl XII:s död•. Av S.
Jägerskiöld, N. Ahnlund, G. Hultkvist, B. Göthberg-Edlund (Sthlm 1941). - Schartau, S., •Förhållandet mellan
Sverige och Hannover 1709-15• (Lund 1905 ). - Scliirren, C., »Zur Geschichte des nordischcn Krieges. Rezensionen • (Kiel 1913). - Stavenow, L., • Sveriges politik vid tiden för Altonakongressen 1686--89•. (•Historisk tidskrift• . 15. 1895). - Stille, A., • Carl XII:s fälttågsplaner 1707-09• (Lund 1908) ; •Kriget i Skåne 1709-10• (Sthlm
1903). - Stille, A., »Efter Altonakongressen •. (• Karolinska förbundets årsbok • . 1940). - Svensson, S., •Czar
Peters motiv för kriget mot Sverige • . (• Historisk tidskrift•. 51. 1931). - Thyren, J., • Den första väpnade neutraliteten• (Lund 1885-86). (•Lunds univ:s årsskrift•. 21-22). - Unger, G., •Illustrerad svensk sjökrigshistoria• .
1-2 (Sthlm 1909-23); »Sjömaktens inflytande på vår historia•. 3. Åren 1700-1927 (Sthlm 1929). (• Marinlitteraturföreningen•. 32).
SJÖKRIGSMATERIEL OCH Sl{EPPSBYGGNAD ÅREN 1680-1720 och UNDER FRIHETSTIDEN.
Till den i bd 1 under motsvarande rubrik anförda litteraturen kommer : Lind, H. D., •Kong Frederik den
tredjes S0magt. Det dansk-norske S0vrerns Historie 1648- 70• (Odense 1896). - Vreugdenkil, A., , Lists of menof-war 1650-1700• . P. 4. Ships of the United Netherlands 1648-1702. (•The Society for nautical research
occasional publications•. 5. London 1938). - Detaljerna i fråga om svensk skeppsbyggnadskonst samt skeppsbyggmästarnas liv och gärning återgå på egna undersökningar i Riksarkivet.
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ÖRLOGSBASEH OCH VARV 1680-1720 och UNDER FRIHETSTIDEN samt ÅREN 1771- 1814.
Kar Is krona:

Halldin, G., • Några uppgifter och bilder rörande Karlskrona örlogsvarv i gångna tider• (Karlskrona 1928). • Karlskrona stads historia ... , Utg. av J . Brome. 1-2 (Karlskrona 1930-34). - Ungcr, G., • Förspelet till Karlskrona örlogsstations grundläggande • . (• Tidskrift i Sjöväsendet•. 97. 1934); •Striderna om flottans förläggning på
1680-talet • (lbid. 98, 1935).
Övriga:
T ill dessa avsnitt har uteslutande otryckt material i vederbörliga arkiv kommit till användning.
FLOTTANS ÖVERSTYRELSE OCH LOKALA FÖRVALTNINGAR UNDER DET KAROLINSKA ENVÄLDET och
UNDER FRIHETSTIDEN samt ÅREN 1771-1814.

Bäckström, P., •Svenska fl o ttans historia• (Sthlm 1884) . - Halldin, G., •Några uppgifter och bilder rörande
Karlskrona örlogsvarv i gångna tider> (Karlskrona 1928). - Häggman, J., •Bidrag till den svenska krigsförvaltningens historia under det stora nordiska krigets senare skede• . (•Karolinska förbundets årsbok•. 1922); ,Studier
i frihetstidens försvarspolilik. Ett bidrag till Sveriges inre historia 1721-27• (Sthlm 1922). - Kleberg, !., •Amiralitetskollegium. Marinförvaltningen 1634-1934. Biografiska anteckningar• (Sthlm 1935). - Mellander, K., •Johan
Kristopher Tall som militär och politiker under Gustav Ilh (Sthlm 1933). - llluntlze, A., •Svenska sjöhjältar>.
6-7 (Sthlm 1911-23). - Nikula, 0 ., ,Svenska skärgårdsflottan 1756-91• (Hfors 1933). \> Bidrag till Sveaborgs
historia • . [2.)) - Unger, G., •Svensk sjökrigshistoria•. 2. 1680-1814 (Sthlm 1923). - Wendt, E., • Amiralitetskollegiet. Marinförvaltningen 1634-1934. Några anteckningar till ett 300-årsminne• (Sthlm 1935). - Wrangel, H.,
, Kriget i Östersjön 1719-21> . 1- 2 (Sthlm 1906-07). (•Marinlitteraturföreningen•. 5-6). - Framställningen
bygger dessutom till stor del på otryckta källor, huvudsakligen ur Riksarkivet.
PERSONALFÖRHALLANDEN INOM SVENSKA FLOTTAN ÅREN 1680-1720 och FLOTTANS PERSONAL OCH
NÅGRA AV DESS MÄRKESMÄN UNDER FRIHETSTIDEN samt FLOTTANS PERSONAL OCH NÅGRA AV DESS
MÄRI{ESMÄN UNDER PERIODEN 1771-1814.

Bah/in, G., •Militär statsmakt och individ, särskildt i Sverige på Gustaf III:s tid• (Upps. 1917) . - Bäckström,
>Karlskrona stads historia ... • Utg. av J . Brome. 1 (Karlskrona 1930). - i\lunthe, A., •Svenska sjöhjältar>. 1-7 (Sthlm 1899--1923). - Nikula, 0., >Svenska skärgårdsflottan 1756-91• (Hfors 1933) . (•Bidrag till Sveaborgs historia• . 2). - Sjöstrand, W., •Grunddragen av den
militära undervisningens uppkomst- och utvecklingshistoria i Sverige till år 1792 • (Uppsala 1941); •Kadettskolan
i Karlskrona 1756-92• (Karlskrona 1937). - •Skeppsgossekåren 1865- 1939. Ett minnesverk> (Sthlm 1940). • Sveriges försvar. Historisk översikt av dess allmänna utveckling och de enskilda förbundens liv genom seklerna,. Utg. under red. av C. W. Kleen och E. H:son Björn. 1 (Sthlm 1927 ). - • Sveriges läkare-historia ifrån
konung Gustaf I :s till närvarande tid•. Utg. af .J. F. Sacklen. Afd. 1- 2 och Suppl. (Nyköping och Sthlm 1822
-35). - Unger, G., •Illustrerad svensk sjökrigshistoria•. 1-2 (Sthlm 1909--23). - [Wcndt, E.,J •Amiraliletskollegiet. Marinförvallningen 1634-1934• (Sthlm 1935). - Widen, A., • Underbefälets historia. Minnesskrift på
uppdrag av Försvursväsendets underbefälsförbund> (Sthlm 1938). - Börjeson, Hj., •Biografiska anteckningar om
örlogsflollans officerare 1700-1799•. Utg. av K. Wester (Sthlm 1942). - Otryckta källor: Riksarkivet (Östermalmsarkivet): Zetterstens excerptsamling till flottans historia. Personalen. - Amiralitetskollegiets protokoll 1770.
P. 0., •Svenska flottans historia• (Sthlm 1884). -

LIVET OMBORD OCH I LAND ÅREN 1680-1720.

Axelson, G. E., •Bidrag till kännedomen om Sveriges tillstånd på Karl XII:s tid• (Visby 1888). - Bäckström, P.
0., , Svenska flottans historia • (Sthlm 1884). - Cyrus, A., •Något om marinens ä ldre och nyare exercisreglementen• .
(•Tidskrift i sjöväsendet• . 76. 1913). - Gy/lengranat, C. A. B., ,Sveriges sjökrigs-historia i sammandrag•. 1-2
(Karlskrona 1840). - G[ynther, S. W .J, >Anteckningar rörande svenska flottans spisordningar till sjös•. (•Tidskrift i sjöväsendet• . 1. 1836 ). - Gynther, S. W., •Författningssamling för Kongl. Maj:ts flolla• . 1-9 (Härnösand och Sthlm 1851- 70). - Halmberg, E., •Örlogsflotlans bemanning i äldre tider. Anteckningar>. (•Tidskrift
i sjöväsendet>. 82. 1919). fl[ubenclick]. C. J., ,Skildring af Am :ts krigsmans-kassans uppkomst och öden•
(Karlskrona 1850). (Ur: • Tidskrift i sjöväsendet>. 12. 1849). - Linderholm, E., >De stora trolldomsprocessernas
upplösning i Sverige• . (• Historisk tidskrift•. 33. 1913). - Rabenius, Th ., ,Om båtsmanshållet• (Upps. 1851). • Sjö-articlar som aff Carl den XI ... åhr 1685 förnyade och stadgade äre• (Sthlm u. å.). - Sjögren, 0., >Carl XI
och svenska folket på hans tid. Ett 200-årsminne> (Sthlm 1897). - Tornquist, C. G., • Utkast till svenska flottans
sjötåg• . · 1- 2 (Sthlm 1788). - Ungcr, G., •Illustrerad svensk sjökrigshistoria•. 2 (Sthlm 1923) . Widen, A.,
• Underbefälets historia• . Minnesskrift på uppdrag av Försvarsväsendets underbefälsförbund (Sthlm 1938). Wrangel, H. G., , Kriget i Östersjön 17111-21• (Sthlm 1906-07). (•Marinlitteraturföreningen>. 5- 6). - Otryckta
källor: Riksarkivet : Roteböcker. - Zetterstcns excerpter ur riksregistratu ret.
SVENSKA FLOTTANS SJÖTAG 1680-1721.

Fdhrreus, G., •Stormaktstiden, senare skedet> (Sthlm 1905). (•Sveriges historia intill tjugonde seklet• . Avd. 6).
- Gyllengranat, C. A., •Sveriges sjökrigshistoria i sammandrag•. 1-2 (Karlskrona 1840). - l'tlunthe, A., • Svenska
sjöhjältar•. 1. Gustaf von Psilander. 3. Nils Ehrensköld. 7. Flottan och ryska kriget (Sthlm 1899-1923). Schaffalitzky de ltfuckadell, C., •Haandbog i Nordens Sökrigshistorie• (Kbhvn 1911 ). - Stavenow, L., • Frihctstiden> (Sthlm 1905). (•Sveriges historia intill tjugonde seklet•. Avd. 7); •Den gustavianska tiden • (Sthlm 1905).
(•Sveriges historia intill tjugonde seklet>. Avd. 8). - Unger, G., •Illustrerad svensk sjökrigshistoria •. 2 (Sthlm
1923) ; ,Gustav III vid Viborg och Svensksund• (Sthlm 1932). (•Meddelanden från Marinstabens sjöhistoriska avdelning>. 1); ,Sjömaktens inflytande på Sveriges historia•. 3. Aren 1700-1927 (Sthlm 1929). (• Marinlilleraturföreningen•. 32). - Otryckta källor : För verifiering och komplettering erforderliga handlingar rörande flottan i
Riksarkivet.
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SVERIGE OCH DEN NORDISKA POLITIKEN UNDER FRIHETSTIDEN.

Hal/endorff, C., •Frihetsliden• (Lund 1924). (>Svenska folkets historia•, av H. Schiick ... C. Hullendorlf. 4).
- Malmström, C. G., •Sveriges politiska historia från Karl XII:s död till statshvälfningen li72•. 2 uppi., delvis
omarb. 1- 6 (Sthlm 1893-1906). - Stavenow, L., >Frihetstiden > (Sthlm 1922). (•Sveriges historia till våra dagar>. 9).
SKEPPSBYGGNAD OCH SJÖKRIGSMATERIEL UNDER FRIHETSTIDEN, se ovan motsvarande parti för perioden
1680-1721.
ÖRLOGSBASER OCH VARV UNDER FRIHETSTIDEN, se ovan motsvarande parti för perioden 1680-1721.
FLOTTANS ÖVERSTYRELSE OCH LOKALA FÖRVALTNINGAR UNDER FRIHETSTIDEN, se ovan motsvarande
parti för perioden 1680-1721.
FLOTTANS PERSONAL OCH N..\GRA AV DESS MÄRKESMÄN UNDER FRIHETSTIDEN, se ovan motsvarande
parti för perioden 1680-1721.
LIVET OMBORD I ÖRLOGSSI{EPPEN UNDER FRIHETSTIDEN.

Chapman, F . H. af, >Grunder till kännedom af linie-skepp för den studerande ungdomen vid krigs-academien
1795 > (Sthlm 1796). - Gyntl1er, S. \V., • Författningssamling för Kungl. Maj:ts flotta •. 1- 9 (Hernösand och Sthlm
1851- 70 ). - Rreiiger, J. H., »Sveriges förhållande till barbareskstaterna i Afrika >. 1-2 (Sthlm 1856). - Jllunthe,
A., >Svenska sjöhjältar>. 1- 7 (Sthlm 1899-1923). »Skeppsgossekåren 1865-1939. Elt minnesverk • (Sthlm
1940). - Röding, J . H., • Allgemeines Wörterbuch <ler Marine in allen europäischen See sprachen >. 1--1 (Hamburg och Leipzig 1794- 98). - Unger, G., >Illustrerad svensk sjökrigshistoria>. 1- 2 (Sthlm 1909- 23). - >Kungl.
Maj:ts sjöartiklar 1685•. - >Kungl. Maj:ts sjöreglemente 1741 >. >Sjöreglemente för örlogsflottan 1785>.
Otryckta källor: Riksarkivet: Fartygschefers rapporter och skeppsjournaler, loggböcker och mönsterrullor. Kapten Hj. Börjesons sjöhistoriska excerptsamling.
SVENSKA FLOTTANS SJÖTAG 1721- 70, se ovan motsvarande parti för perioden 1680-1721.
SVERIGES YTIRE POLITIK 1771- 1814.

Clason, S., >Gustaf IV Adolf och den europeiska krisen under Napoleon > (Sthlm 1913 ). - 0dhner, C. T.,
•Sveriges politiska historia under Gustaf III:s regering • . 1--3 (Sthlm 1885- 1905 }. - Stuvenow, L., • Den gustavianska tiden 1772-1809> (Sthlm 1925). (• Sveriges historia till våra dagar•. 10).
SI{EPPSBYGGNAD OCH SJÖKRIGSMATERIEL UNDER PERIODEN 1771- 1814.

Busley, C., >Schiffe des Mittelalters und <ler neueren Zeit>. (• Jahrbuch d. schiffbautechnischen Gesellschaft>.
Berlin 1920). - Bäckström, P. 0., >Svenska flottans historia • (Sthlm 1884). - Chapman, F. H. af, • Tractat om
skeppsbyggeriet . .. > (Sthlm 1775); , Grunder till kännedom af linie-skepp för den studerande ungdomen vid krigsacademien 1795> (Sthlm 1796); >Försök till en theoretisk afhandling att gifva åt linie-skepp deras rätta storlek
och form ... • (Karlskrona 1804); >Physiska rön om det motstånd kroppar lida, som föras rätt fram genom vatnet .. . •. (>Vet.-akad:s handl.>. 16. 1795); >Theoretisk afhandling grundad på försök att gifva kanoner den utvändiga form, att deras styrka på alla ställen är svarande mot krutets sprängande kraft• . (Ibid. 23. 1802). Charnock, J., >An history of marine architecture • . 1- 3 (London 1800-02). - Ehrensuärd, G. J ., >Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof•. Utg. af E. V. l\fontan. 1- 2 (Sthlm 1877-78). - Garde, H. G., >Den
dansk -norske S0magts Historie 1700-1814• (Kbhvn 1852). - Hal/ström, N., • Åminnelsetal öfver Fred. Henr. Chapman ... >, uppläst i Kongl. Örlogsmannasällskapet den 14 mars 1817 (Karlskrona 1817 ). - Hammar, H., >Chap·
mans inflytande på fartygskonstruktionens utveckling > (Göteborg 1921 ). - Halmberg, E., >Ett och annat om de
Chapmanska örlogsskeppen>. (•Tidskrift i sjöväsendet• . 84. 1921 ). - James, W., •The naval history of Great
Britain from the declaration of war by France in 1793 to the accession of George IV > (London 1826). - Jolmson, J., •Studie av Chapmans konstruktionsmetoder >. (> Teknisk tidskrift• . 39. 1909. Avd. Skeppsbyggnadskomt).
- illeurer, A., •Seekriegsgeschichte in Umrissen • (Berlin och Leipzig 1925). - Munt/1e, A., >Svenska sjöhjältar>.
6--7 (Sthlm 1911-23). - Neume!Jer, F., • Chapmans fartyg och Napoleons förberedelser för en Englandsinvasion •.
(•Tidskrift i sjöväsendet>. 105. 1942). - Nikula, 0 ., , Svenska skärgårdsflottan 1756--91> (Hfors 1933). (• Bidrag
till Sveaborgs historia•. [2]). - Paris, E., >Souvenirs de marine conserves ou collection de plans de navires el
de bateaux de tous les pays > (Paris 1877). - Pauli, S., •Till Chapmansminnet den 9 september 1921>. (• Tidskrift
i sjöväsendet>. 84. 1921 ). - Rittmeyer, R., >Seekriege und Seekriegswesen in ihrer weltgeschichllichen Entwicklung • . 2 (Berlin 1911 ). - Schaffalitzky de Muckade[/, C. B., >Haandbog i Nordens Sokrigshislorie > (Kbhvn 1911 ).
- Schwarz, T ., >Die Entwicklung <les Kriegsschiffbaues vom Altertum bis zur Neuzeit > (Leipzig 1909). (Sammlung Göschen. 471 ). - Tersmeden, K., >Memoarer>. D. 5-6. Utg. av N. Erdman (Sthlm 1918--19). - lVill, G.
C., > Skildringar ur sjöväsendets historia •. 8. En lysande epok i skeppsbyggnadskonstens historia. [Om F. H. af
Chapman.) (> Svenska familjejournalen •. 15. 1876). - Otryckta källor: Chapman, F. H. af, >Självbiografiska
anteckningar• (i I{ungliga Biblioteket).
ÖRLOGSBASER OCH VARV ÅREN 1771-1814, se ovan motsvarande parti för perioden 1680-li21.
FLOTTANS ÖVERSTYRELSE OCH LOKALA FÖRVALTNINGAR ÅREN 1771-1814, se ovan motsvarande parti
för perioden 1680-1721.
PERSONALFÖRHALLANDENA INOM SVENSKA FLOTTAN ÅREN 1771-1814, se ovan motsvarande parti för
perioden 1680-1721.
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LIVET OMBORD OCH I LAND UNDER PERIODEN 1771-1814.
Live l o 111 bord (del inledande partiet), se ovan motsvarande parti för perioden 1721-1770.
M i I i lä r a h e d ers le c k e n o c h la p p e r h e t s m e d a l je r.

Areen, E. E., • De nordiska ländernas officiella helöningsmedaljer• (Slhlm 1938). - Areen, E. E. och Lewenlwupt, S., • De nordiska ländernas riddarordnar•. Bd 1 (Slhlm 1942) . - Ha/ström, G., • Fredriksha111ns- och
Svensksunds111edaljerna • . (• Tidskrift i sjöväsendet • . 96. 1933).
Ar

I,

e l e n o 111 b o r d f ö r s e g e I m a n ö v e r o c h s I r i d.

Hornborg, E., • Segelsjöfarlens historia • (Slhlm 1923).
B e k I ä d n a d o c h k o s l h å 11 i n o m f I o t t a n.

Bergman, E., • Nationella dräkten • (Sthlm 1938). (•Nordiska museets handlingar• . 8) . - Björlin, G., •Fordomdags. Kullurhistoriska utkast och berättelser•. Ser. (1]-2. Sthlm 1895-96). - Erixon, S., •Studier rörande eldstäder i Blekinge • . (• Blekingeboken• . 1941 ). - Faxe, A., •Afhandling om hushållningen till sjöss• (1782) . - G!fnther, S. W., • Författningssamling för Kongl. Maj:ts flotta•. D. 1-8 (1851-63). - G[ynther, S. W.J, •Anteckningar
rörande svenska flottans spisordningar till sjös•. (•Tidskrift i sjöväsendet>. 1. 1836). - Hägg, E., • Under tretungad
flagga • (Sthlm 1941 ) ; • Sjömännens stad • (Karlskrona 1915). - Keyland, N ., •Svensk allmogekost>. 1- 2 (Slhlm
1919). - Ljunggren, C. J., • Minnesanteckningar från 1813 och 1814 års kampagner i Tyskland och Norge • (Sthlm
1855 ). - T ersmeden, C., • Memoarer • . D. 1- 6 (Sthlm 1912-19). Otryckta källor: Riksarkivet. Skeppsgårdshandlingar, 1500-talet. Göleborgseskaderns handlingar 1778. Generalorder (flottorna ) 1802- 1810. Flottans
arkiv: Reglementen och instruktioner 1674-1808.
H ä l s o- o c h s j u k v å r d.

Appelberg, C. 111., • Om svenska militärläkareväsendet samt armens och flottans sjukvård i framfarna dagar>.
(• Tidskrift i militär helsovård • . 1. 1876). - Döbeln, W . v., •Historisk öfversigt af läkarevården vid flottan •. (Ibid.
19. 1894 ). - Faxe, A., • Afhandling om hushållningen til siös • (Karlskrona 1782). - Hjelt, 0 . v., •Svenska och finska medicinalväsendets historia 1663-1812• (Hfors 1891- 93). - Hult, 0. T., •Forschungen iiber das Auflreten des
Typhns recurrens in Schweden und seine ätiologischen Momente, hauptsächlich bei der Marine 1788-90•. (• Nordiskt medicinskt arkiv• . N. F. 13. 1913); • Några anteckningar om pesten i Blekinge och på örlogsflottan 1710
- 11>. (• Tidskrift i sjöväsendet• . 78. 191 5); •Pesten i Sverige 1710•. (• Hygienisk tidskrift•. 8. 1915 ). - Ni/son, G., • Arvid Faxe. Navalhygienens målsma n under Kun gl. Orlogsflottans sista storhetstid • . (•Tidskrift i sjöväsende t• . 82. 1919) ; >Hälso- och sjukvård till sjöss• (Sthlm 1938); ,Linnreus som medicus vid Amiralitetet i
Stockholm• . (• Svenska Linnesällskapets årsskrift• . 19. 1936); •Mar inens hälso- och sjukvård • . 2 uppi. (Sthlm
1930).
S v e r i g e s f I o t t a o c h S v e r i g e s k y r k a.

Almlund, N., •Ladugårdslandeh. (• Ladugårdslandet. Till Hedvig Eleonora kyrkas 200-årsminne 1737- 1937• .
Sthlm 1937 ). - Brandt, G., • Några blad ur Skeppsholmsförsamlingens historia , (Sthlm 1942). Gierow, A.,
• Bidrag till det svenska militärkyrkoväsendets his toria • (Upps. 1918). - Halmberg, E., • Karlskrona kungl. amiralitetsförsamling. En historik 1680-1880• (Sthlm 1914 ). (• Marinlitleraturföreningen • . 16). Wollin, N. G.,
• Skeppsholmskyrkan eller Karl Johans kyrka i Stockholm och dess föregångare • (Sthlm 1942). (• Sveriges kyrkor •. 53. Stockholms kyrkor. Bd 11. H . 1).
NAVIGATION OCH STYRMANSKONST FRÅN 1600-TALETS SLUT TILL 1800-TALETS BÖRJAN.

Collinder, P., •Från Noaks duva till gyrokompassen. Navigationskonst förr och nu• (Sthlm 1943 ). - • Navigationsskolornas historia. Minnesskrift utg. med anl. av de statliga skolornas 100-åriga tillvaro> . Under red. av
0. Traung (Göteborg 1941). - Björkbom, C., • Från Cornelis Anthonisz. till kommendörkapten Bouveng. Några dala
ur våra sjökorts historia•. (•Segel och molor• . Febr. 1935. Sthlm). - Carlsson, H., •Fyrväsendels utveckling
och de svenska insatserna för fyrleknik ens förbättrand e• : (• Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.
Årsbok 1942•. Lund 1943). - Jonson, E., • Johan Månssons uplifvade aska • . (• Segel och motor•. Jan. 1935. Sthlm).
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1918). - Nordcnskiöld, A. E., • Vcgas färd kring Asien och Europa ... • D. 1 (Sthlm 1880) . - Otter, F. W. v.,
•Anförande vid presidii nedläggande i Kongl. örlogsmannasällskapet•. (•Tidskrift i sjöväsendet•. 48. 1885) . Rujalin, Th., •Nödig underrättelse om skiepz-byggeriet ... • (Karlskrona [1730)) . - Siegel, R., •Die Flagge. Geschichle <ler Entwickelung der auf den Kriegs- und Handelsschiffen kommenden Flaggen ... • (Berlin 1912). • Sjöreglemente för örlogsflotlan• (Karlskrona 1785). - •Stockholmsbilder från fem århundraden 1523-1923• . Utgivna under red. av G. Upmark ... och R. Josephson (Sthlm 1923). - •Vort Flag • (Kbhvn 1943). - • Vår flagga.
Historiska meddelanden och praktiska anvisningar>. Red. av K. Nyblom (Sthlm 1926). - Otryckta källor: Rik sa r k i ve I. Flollans arkiv. Amiralitetskollegii inkomna skrivelser. Diverse förordningar till 1766 års slut. Göteborgseskaderns registratur. - U ni vers it e t s bi b I i o te k e t, Uppsala. Handskriftsavd. Nordinska sam!. Vol. 134.
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•PROJECT TILL UNIFORM FÖR GENERALAMIRALER• . Akvarell omkring 1810 av okänd konstnär. Sjöhistoriska museet, Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERTIG KARL I SLAGET VID HOGLAND 1788. Oljemålning av P . Krafft d. y. omkring 1810. Nationalmuseum (deponerad å Sjöhistoriska museet, Stockholm) . ..... ... . . . . . . . . ....................... . .....
PROVER Å UNIFORMSTYGER FRÅN 1700-TALETS MITT. Riksarkivet . .................. . . .. ...........
ROSLAGSSKUTA, APTERAD TILL SJUKFARTYG. Ritning av J. Siöbohm 1797. Sjöhistoriska museet, Stockholm ................ . ......... .. . . .. .. . . .. . .... . .. . . .. .. . ... . .......................... .. ...........
FARLEDEN KALMAR-STOCKHOLM. Kolorerat kopparstick i Peter Geddas •General hydrographisk chartbook
öfwer Östersiön och Kattegatt• (Amsterdam 1694- 95). Universiletsbiblioteket, Lund ............. .. .....
PINNKOMPASS. Sjöhistoriska museet, Stockholm . . . .. . . . .. ...... . ... . .... . ...... . ...... . ...... . .. .. ... . .
KRONKOMPASS. I{opia efter danskt original från 1700-talets mitt. Sjöhistoriska museet, Stockholm . .. .. . .
SIGNALFLAGGOR FOR ÖRLOGSFLOTTAN 1807. Kolorerad sida ur •Signalbref för Kongl. Armeens flotta
Ar 1790 > (Stockholm 1790). Riksarkivet ... . ... .. ..... . ... . .. . ... . .......................... . .. .. . .. ..
SVENSKA FLOTTANS BEFÄLSTECKEN JÄMLIKT 1741 OCH 1785 ÅRS SJÖREGLEMENTEN OCH 1806 ARS
STADGANDEN .............. .. ..... . ....... . ................ . ... . ......................... . ... . ... . .
ORDRES DE BATAILLE, utfärdade av storamiralen, hertig Karl vid flottans utlöpande från Karlskrona den
9 juni 1788. Riksarkivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORDER TILL CHEFEN PA FREGATTEN THETIS, utfärdad av storamiralen, hertig Karl för mötet i Finska
viken med van Dessens ryska eskader. Riksarkivet ..... . .... . ... . ... . . . ..................... . ..... .. ..
SJÖSLAGET VID HOGLAND DEN 17 JULI 1788. Oljemålning av Louis Jean Desprez. Nationalmuseum
(deponerad å Sjöhistoriska museet, Stockholm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SJÖSLAGET VID HOGLAND DEN 17 JULI 1788. Akvarell, tillskriven Louis Jean Desprez. Sjöofficerssällskapet, Stockholn1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SVENSKA OCH RYSKA FLOTTORNAS KRYSSNINGAR UNDER JULI-AUGUSTI 1789. Karta .. . . . ... . .....
SJÖSLAGET VID ÖLANDS SÖDRA UDDE DEN 26 JULI 1789. Kopparstick av E . Akerland efter original
av A. Siöstierna. Kungliga biblioteket ... . ... . .. . ... . ... . ........ . .. . . .. . ............ . ........ . .... . ..
SJÖSLAGET VID ÖLANDS SÖDRA UDDE DEN 26 JULI 1789. Akvarell av J. P. Cumelin. Kungliga biblioteket .. . . .. . .......... . .. .. .. . . .. . .. . .... . . . . ..... . . . .. . . .. .. .... . . ... ............... . ....... .. ..... .
SJÖSLAGET VID SVENSKSUND DEN 24 AUGUSTI 1789. Oljemålning av J. T. Schoultz. Rosersberg ... . ..
SVENSKA FLOTTANS UTSEGLING FRAN REVALS REDD DEN 13 MAJ 1790 EFTER UTFÖRT ANF.\LL
P Å EN RYSK ESK ADER. Oljemålning 1919 av Jacob Hägg. Privat ägo (deponerad i Sjöhistoriska museet, Stockholm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• SPECIALCHARTA OFVER INLOPPET TIL WIBORGS YTTRE REDD .. . SAMT FÖRLOPPET AF BEGGE
SVENSKA FLOTTORNAS RETRAITE • . Akvarellerad tuschteckning, möjligen av Gustav mint. Privat ägo
(Kommendör A. \Vachtmeister, Stockholm) ........ .. . . . . ..... . .......... . ......... . . .. .. ... .. ..... . ..
UTBRYTNINGEN UR VIBORGSKA VIKEN DEN 3 JULI 1790. Oljemålning av L. J. Desprez. Nationalmuseum (deponerad å Sjöhistoriska museet, Stockholm) . . .. ..... .. .. . ... . ..... .. ...... . . . ........ . ... . .
TACKSÄGELSE I ANLEDNING AV SEGERN VID SVENSKSUND. Kungliga biblioteket .... . ........ . .... .
SJÖSLAGET VID SVENSKSUND DEN 9 JULI 1790. Oljemålning av J. T. Schoultz. Rosersberg .... . ... . .
, UTSIGT AF ATACKEN PÅ FREDRICSTAD D. 4 AUG. 1814>. Akvarell av J. F. Heland. Kungliga biblioteket
HARALD CHRISTIERNIN. Oljemålning av Thomas Hickey 1783. Privat ägo (Skeppsredare Anders Smith,
Stockholm ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•ALGERISKT PASS , . Riksarkivet ... . . . .. .. . . . ... .. ... ... . . .... . .. . .. . . .. . ................... . . ... .. ....
STOCKHOLMS STRÖM VID HERTIGINNANS AV SÖDERMANLAND ANKOMST 1774. Oljemålning av Per
Hilleström d. ä. Rosersberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÄLT MED RIKSVAPEN FRAN KUNGLIG FLAGGA. Sjöhistoriska museet, Stockholm . . ... .. . .. . .........
•TABELL ÖFVER ALLA NATIONERS NU BRUKELIGA FLAGGOR AR 1805•. Kolorerat kopparstick av E.
Åkerland. Privat ägo (Intendent G. AIJ.ie, Stockholm) .. .. . .. . . . . . . . ........ . ...........................
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Av textillustrationerna i detta band äro följande dtergivna efter fotografier frdn Suenska Porträttarkivet: Sid.
27, 76 (Siöblad, Snack), 80 (Ruuth, Wattrang), 81--84, 143, 145, 153, 169, 171, 178, 249, 262, 263, 304, 313, 321,

373, 406, 408, 411 (Lagerbielke), 412, 413, 429, 431, 499, 462 (Galm), 468 och 523.
En förteckning över de institutioner ocli offentliga eller enskilda samlingar, uari/rdn bildmaterial i övrigt till
detta band erhdllits, ingdr i efterskriften d motstdende sida.

RÄTTELSER.
Sid. 116, bildtexten, undre raden, och sid. 199, bildtexten, 3:e raden, stdr: 1695, skall uara: 1691.
Sid. 199, bildtexten, 2:a raden, stdr : sid. 48, skall vara: i bilagan vid sid. 36.
Sid. 437, bildtexten, understa raden, stdr: och 4, skall vara: och 5.
Vid sid. -154, 490 och 508, planschunderskrifterna, stdr: Sjöhistoriska museet, skall vara: Nationalmuseum (deponerad å Sjöhistoriska museet, Stockholm).
Sid. 514, planschtexlen, tillägges : - Rosersberg.
Vid sid. 526, plansch underskriften, stdr: Cristiernin, skall vara: Christiernin (eller af Cristiernin).
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E F T E R S [{ R I F T.

På grund av omständigheter, som till största delen legat utom förlagets eller redaktionens
kontroll - främst beredskapsinkallelser bland den tekniska personalen - har utgivningen av
föreliggande band 2 blivit några månader försenad i förhållande till den beräknade utgivningstiden. Men i gengäld har volymen till följd av omfattningen av det för verket sammanförda
bildmaterialet, belysande vår flottas 1700-talshistoria, blivit vidlyftigare och antalet planscher,
faksimil, folders och textillustrationer avsevärt ökats mot vad ursprungligen var avsett. Föreliggande band innehåller - opaginerade planschbilagor och överläggsblad medräknade - över
800 sidor, och inalles lika många bilder äro, i färg eller svart, återgivna i boken.
De i bandet återgivna bildoriginalen eller foton av dessa ha med stort tillmötesgående
ställts till förfogande av nedan angivna svenska institutioner och enskilda, till vilka härmed
förlagets och redaktionens tack framföres: Antikvariskt-topografiska arkivet (Vitterhetsakademien), Artnåmuseum, Byggnadsnämndens arkiv, Kammararkivet, Konstakademien, Krigsarkivet,
Kungliga Biblioteket, Kungliga Lantmäteristyrelsen, Kungliga Livrustkammaren, Kungliga Marinförvaltningen, Kungliga Medicinalstyrelsen, Kungliga Myntkabinettet (Statens historiska museum), Kungliga Sjökarteverket, Kungliga Sjökrigsskolan, Marinstabens bibliotek, Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksarkivet, Sjöhistoriska museet, Sjöofficerssällskapet, Stadsmuseet
och Svenska Porträttarkivet i Stockholm samt Drottningholms, Gripsholms ocli Rosersbergs
slottj Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs museum och Sjöfartsmuseet i Göteborgj Amiralsbostället (konteramiralen greve G. Ehrensvärd), Blekinge museum, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Örlogsvarvet, Örlogsvarvets museum, Varvslaboratoriet och Varvschefsbostället (konteramiralen N. Wijkmark) i Karlskrona; Lunds Universitetsbibliotek och Lunds Universitets
Konstmuseum; Kungliga Södermanlands pansarregementes officerskårs bibliotek i Sirårujnås;
Södertälje kulturhistoriska museum, Uppsala Universitet och Uppsala Universitetsbibliotek
samt Östergötlands och Linköpings stads museum i Linköping m. [l.; amiralen, greve C. A.
Ehrensvärd, Stockholm, fröken Thomasine Ehrensvärd, Tosterup, överste Th. Jakobsson, Stockholm, fru Marja Hedberg, Bjärsjölagård, kommendörkapten Erik af Klint, Stockliolm, fru Grosserer Koch, Gentojte, Danmark, fil. d:r, friherre C. F. Palmstierna, skeppsredare Anders Smith,
viceamiral F. Tamm, Stockholm, konstnär l. Törnström, Nättrabyhamn, kommendör A. WaclItmeister, Stockholtn, greve A. Wachtmeister, Yambåsa, direktör Steti Westerberg och överintendent Erik Wettergren, Stockliolm. Något mer än en femtedel av de i bandet återgivna bilderna
stammar ur nyssnämnda Sjöhistoriska museets samlingar.
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Bildmaterial har dessutom tacksamt mottagits från museer och institutioner, dels i grannländerna, nämligen i Danmark: Det Kongelige Bibliotek och Den Kongelige Kobberstikksamlinq i
Köpenhamn, Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg, Orloqsoceritet, Riqsarkioet, SÖkortarkivet, Sö-Lieutenant-Selskabet i Köpenhamn och Söfartsmuseet, Kronborg, samt i Finland: Sveaborgs Museum, Helsingfors Universitetsbibliotek och Finlands Nationalmuseum, dels
eljest inom utlandet: Nederlandsch Historisch Scheepoaart Museum, Amsterdam, Science Museum, London, Stralsunds Museum samt Museo Naval, Madrid.
Orlogskaptajn P. Holck i Köpenhamn har välvilligt ombesörjt det ur danska offentliga och
privata samlingar härflutna bildmaterialet; motsvarande bistånd har i Finland godhetsfullt lämnats av fil . d:r O. Nikula. Förlaget och redaktionen är dessutom stor tack skyldiga Orlogskaptajn Holck ävensom fil. d:r Eirik Hornborg i Helsingfors för värdefulla upplysningar särskilt i vad avser Danmarks, respektive Finlands historia berörande avsnitt.

Värdefulla an-

visningar om bildmaterial i Uppsala Universitetsbibliotek ha lämnats (IV professor G. Ekholm.
Till sist må [romliållas, att respektive författare i regel ej äro ansvariga tör vare sig bildurval eller bildtexter; i några fall har deras medverkan härutinnan varit lika nödvändig som
värdefull.
Arbetet med sammanförandet av det omfattande bildmaterialet, nu ingående i förlagets marina bildarkiv, har omhänderhafts av verkets illustrationsredaktör S. Artur Svensson.
Juli 1943.
REDAKTIONEN OCH FÖRLAGET.
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ANDRA BANDETS INNEHÅLL-

•
ÅREN 1680-1721.
FRÅN KARLSKRONAS ANLÄGGNING TILL STORA NORDISKA KRIGETS SLUT.
•

Sid .

Den svenska stormakten och Europa under perioden 1680-1721. Av rektorn, fil. d:r Sven
Grauers

11

Fredsverket 1679 och dess följder, sid. 11. - Den nordiska vä nska pen, sid. 12. Nyortenteringen år
1681, sid. 14. - Den holstein-gottorpska krisen 1684-89, sid. 17. - Sveriges st ällning till den europeiska
politiken 1689-97, sid. 19. - Sveriges diplomatiska inringning 1697-99, sid. 20. - De siridandes föruts ättningnr, sid . 21. - Det stora nordiska krigels första skede 1700--09, sid. 22. - Del stora nordiska krigets senare skede, sid. 25. - Det görtzska spelet 171l>-18, sid. 27. - Karl XlI:s död och dess följder,
sid. 29.

Sjökrigsmateriel och skeppsbyggnad åren 1680-1720. Av kapten Hjalmar Börjeson . . . . . . ..

33

Karl XI bygger upp en ny flotta , sid. 33. - Karl XII:s flotta, sid. 34. - Byggnadsmetoder vid 1600-lalets
slut, sid. 3(;. - Det gamla byggnadsmaneret utd ömes, sid. 42. - Inredningen i skeppen, målning och utstyrsel m. m., sid. 43. - Artillcrl och handvapen, sid. 46. - Skeppsbyggmästare, sid. 46. - Utländska
sjömakter. sid. 49. - Galärbyggnad i Sverige från Gustav Vasas tid till omkring 1750-lalel, sid. 49.

Örlogsbaser och varv 1680-1720. Av konteramiral Gunnar Unger (G. U.; sid. 57-58, 6872) och marindirektör Gustaf Halldin (G. H.; sid. 58-68)
Furtygsmaterielens uppdelning på förband och dessas basering, sid. 57. baser och byggnadsorter, sid. 68.

Karlskrona, sid. 58. -

57

Övriga

Flottans överstyrelse och lokala förvaltningar under det karolinska enväldet. Av arkiorådet,
fil. d:r Einar Wendt

73

Amiralitetskollegiet återfår sill inflytande, sid. 73. - Kollegiet får av Kungl. Maj:l auktoriserad instruktion, sid. 74. - Ekonomiverkel granskas. Ett stats- och kammarkontor inrättas, sid. 77. Den nya
organisationen i funktion. Amiralitetskollegiets ledamöter, sid. 79. Karl XII reformerar. Skiftande
organisationsformer prövas, sid. 80. FIollans styrelse i Stockholm, sid. 84. FIollans styrelser i
Kalmar och Karlskrona, sid. 84. - Amiralitetet i Göteborg, sid. 85.

Personalförhållandena inom svenska flottan å ren 1680-1720. Av fil. mag. Holger Wichman

86

Hans Wachtmeister och andra karolinska märkesmän, sid. 91.

Livet ombord och i land å ren 1680-1720. Av amanuensen, fil. kand. Anders Lindahl .. ..

99

Beklädnad. Mathållningen ombord, sid. 103. - Rättskipning, sid. 108. Om hälsotillståndet ombord.
Pesten i Karlskrona 1710-11, sid. 110. - Själavård, sid. 112. - Amiralitetskrigsmanskassan, sid. 115.

Svenska flottans sjötåg 1680-1721. Av konteramiral Gunnar Unger. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 117
Taktik, signaler och befälstecken, sid. 117. - Det stora nordiska kriget 1700-21. Vår örlogsflolta går
därur obesegrad, sid . 120. - Handelsskydd. Del svenska kaparväsendets högsia blomstringstid, sid. 154.

Återblick på perioden 1680-1721. Av konteramiral Gunnar Unge r

159
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AREN 1721-1770.
DEN SVENSKA FLOTTANS ODEN UNDER FRIHETSTIDENS STÄNDERVÄLDE.
Sid .

Sverige och den nordiska politiken under frihetstiden. Av lektorn, fil. d:r Jean Häggman .. 165
Horns fredspolitik och oppositionen mot denna, sid. 166. - Hallarnas politiska program. Nya utrikespolitiska signaler, sid. 169. - Allmänna förutsättningar för en mot Ryssland riktad politik, sid. 171. Nyll uppsving för krigspolitiken. Kriget mot Ryssland 1741--13, sid. 172. - Intermezzon med Danmark
och Ryssland på grund av tronföljarvalet 1743. sid. 176. - Det pommerska kriget 1757-62, sid. 179. Det rysk-danska förbundet förnyas, sid. 181.

Skeppsbyggnad och sjökrigsmateriel under frihetstiden. Av kapten Hjalmar Börjeson . . . . .. 183
FIollan under Ulri ka Eleonoras och Fredrik I:s regering, sid. 183. - FIollan under konung Adolf Fredrik, sid. 186. - Nya metoder införas, sid. 192. - Krav ställes på förbällrade byggnadsmetoder. sid. 195.
- Inredning i skeppen, målning och utstyrsel m. m. , sid. 197. - Skeppens bestyckning. Artilleriets konstruktion och uppställning. Handvapen, sid. 198. - Krutet, sid . 204. - Kanonportar och deras konstruktion, sid . 205. - Skeppsbyggmästare, sid . 207. - Utländska sjömakter, sid. 213.

Örlogsbaser och varv under frihetstiden. Av konteramiral Gunnar Unger (G. U.; sid. 229230, 240-246) och marindirektör Gustaf Halldin (G. H.; sid. 230-240)
229
Fartygsmaterielens uppdelning på förband och dessas basering, sid . 229. baser och byggnadsorter, sid. 240.

Karlskrona, sid. 230. -

Övriga

Flottans överstyrelse och lokala förvaltningar under frihetstiden. Av arkiorådet, fil . d:r Einar
Wendt
247
Flottans överstyrelsefråga i stöpsleven, sid. 247. - 1735 års instruktion för amiralitetskollegiet. sid. 250.
- Kommendantskapsfrågan. Amiralitetskammarrådens befogenheter, sid. 2;;1. - Växlande ledamolsuppsättning i kollegiet, sid. 252. - Ständerna och kollegiet. Kommission tillsättes för nyordning, sid . 253.
- Armens flotta skiljes från örlogsflottan. Armens flottas överstyrelse, sid. 254. - FIollans lokala förvallningar, sid. 256.

Flottans personal och några av dess märkesmän under frihetstiden . Av fil. mag. Holger
lVichman
258
Livet ombord i örlogsskeppen under frihetstiden. Av generallotsdirektör Erik Hägg

267

Fartygens utrustning, sid . 267. - Männen ombord, sid . 268. - Sjöartiklarna, sid. 271. -- Var mans skyldigheter. sid . 271. - Hur man bodde ombord, sid . 275. - Mathållningen, sid. 277. - Hälso- och sjuk.
vård samt beklädnad, sid . 278. - Ankararbeten, sid. 279.

Svenska flottans sjötåg 1721-70. flu konteramiral Gunnar Unger

281

Taktik, signaler och befälstecken, sid. 281. - Kriget mot Ryssland 1741--13. Det bedrövligasle av alla
våra krig, sid. 284. - Det pommerska kriget 1757-62. De svenska vapnen skörda allljämt inga lagrar,
sid . 288. - Handelsskydd. Barbaraskstaternas sjöröverier olidliga, sid. 293.

Aterblick på perioden 1721-1770. Av konteramiral Gunnar Urujer

297

AREN 1771-1814.
DEN SVENSKA FLOTTANS ÖDEN FRAN FRIHETSTIDENS SLUT TILL FREDEN I KIEL.

Sveriges yttre politik 1771-1814. Av lektorn, fil. d:r Jean Häggman

301

Regementsförändringen 1772 och dess närmaste följder inåt och utåt, sid . 301. - Nya planer på erövringen av Norge, sid. 302. - Den nya faran från Ryssland, sid . 305. - Brytningen med Ryssland. Anjalaförbundet och krigsh ändelserna. sid. 306. - Förmyndarstyrelsens yttre politik 1792-96, sid. 310. Gustav IV Adolfs närmande till Ryssland och 1800 års väpnade neutralitet, sid . 311. - Brytningen med
Frankrike och Sveriges deltagande i koalitionskriget mot Napoleon, sid. 312. - Finska kriget 1808-09,
sid . 315. - Karl Johan övertar ledningen av Sveriges utrikespolitik. Orientering åt ös ter, sid. 318. Planerna på Norge och deras förverkligande, sid. 319.

Skeppsbyggnad och sjökrigsmateriel under perioden 1771-1814. Av marindirektör Gustaf
Halldin
323
Skärgårdsflottan (armens flotta], sid. 323. - Sjögående flottan (örlogsflollan), sid. 338. - Skeppsbyggmästare, sid. 366. - Utländska sj ömakter. sid. 376. - Översikt av sjökrigsmaterielens utveckling, sid. 384.
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Sid.

Örlogsbaser och varv åren 1771-1814. Av konteramiral Gunnar Vnger (G. V.; sid. 389390, 398-403) och marindirektör Gustaf Halldin (G. H.)' sid. 390-398)
389
Fartygsmaterielens uppdelning på förband och dessas busering. sid. 389. baser och varv, sid. 398.

Karlskrona, sid. 3UO. -

Övriga

Flottans överstyrelse och lokala förvaltningar åren 1771-1814. Av orkiurådet, fil. d:r Einar
Wendt
404
Ytterligare reformer 1776. Kollegiet förflyttas till Stockholm, sid. 405. - Generalamirulsämbetet 178084, sid. 406. - Generalamiralen avlöses aven överamiral 1784-90, sid. 407. - Splittrad ledning. AmiraliIetskollegiet upphör, sid . 408. Storamiralsämbeten för fIollorna inrättas 1794, sid. 410. - Armens
flottas överstyrelse 1772-94, sid. 410. - Förändringar i flottornas överstyrelse efter 1794, sid. 412. Flottornos lokala förvaltning, sid. 413.

Personalförhållandena inom svenska flottan åren 1771-1814. Av fil. mag. Holger Wic11man 415
Några av den gustavianska flottans ledare, sid. 421.

Livet ombord och i land. Av generallotsdirektör Erik Hägg (E. H.; sid. 433-438), fil . d:r
Eirik Hornborg (E. Hbq.; sid. 439-446), kommendör Carl Ekman ( C. E .; sid. 446-460),
förutvarande marinöverläkaren, med. d:r Gunnar Nilson (G . N.; sid. 460-465) och förutvarande regementspastorn, teol. d:r Arvid Gierow (A. G.; sid . 466-472)
433
Besättningarna, sid. 433. - Ett nytt sjöreglemente, sid. 434. - Krlgsartiklarna, sid. 435. - Hedersbetygelser, befälstecken m . m., sid. 437. - Arbeten ombord för segelmanöver och strid, sid. 439. - Sjöfolkets beklädnad och uniformer, sid. 446. - Kosthåll och kvarter, sid. 454. - Hälso- och sjukvård, sid.
460. - Sveriges fIolla och Sveriges kyrka, sid. 466.

Styrmanskonsten i Norden 1680-1814. Av docenten} fil . d:r Erik Jonson

473

Svenska flottans sjö tåg åren 1772-1814. Av konteramiral Gunnar Vnger

485

Taktik, signaler och befälstecken, sid. 485. - Kriget mol Ryssland 1788-90. Sj övapnel i förgrunden.
Den svenska krigaräran återupprättas, sid. 488. - 1808--09 års krig. Finland förloras efter ett tapper t
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