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r den franska revolutionens napoleonska slut kris framgick Sverige räddat och konsoliderat.
Räddningsverket hade dock i betänklig grad skett utan det svenska folkets eget ingripande
och utförts aven med svenska traditioner obekant, främmande tronföljare. Finlands förlust
orsakade en bedövning av den nationella känslan och kunde aldrig uppvägas av unionen med
Norge , vilken var och förblev en dynastisk och folkrättslig konstruktion. Tilläggas bör även,
att skilsmässan från Finland egentligen blott var halv: de ekonomiska banden blevo 1809 ej
avklippta. A rysk sida räknade man på att detta skulle leda till ett godtagande av det nya
läget.
»ME LLAN ELEFANTEN OCH VALEN.»
Ar 1814, när freden med Danmark slöts, kunde ingen ana, att därmed för Sveriges del en
alltjämt obruten freds epok skulle inledas; krigsperioder med relat~vt korta mellanrum av fred
hade ju dittills utgjort normaltillståndet. Det vore också missvisande att beteckna de förenade
rikena under 1800-talet enbart som ett politiskt schlaraffenland i lä för stormarna. Vid mera
än ett tillfälle under detta sekel var Skandinavien tvärtom i fara att dragas in i stormakternas
krigiska förvecklingar. »Vi äro ett ringa folk med stora minnen och små tillgångar samt omgivna av mäktiga grannar», yttrade Esaias Tegner år 1842. Genom förlusten av Finland och
föreningen med Norge hade Sverige ryckt närmare både England och Ryssland, vilka efter
1814 befunno sig i en latent inbördes spänning, som ytterst vållades av rivaliteten i Främre
Orienten och Centralasien.
De två första Bernadotternas regeringar kännetecknades i utrikespolitiskt hänseende främst av
balansgång mellan England och Ryssland, mellan »valens och »elefanten» , tidvis med en viss
övervikt för den förstnämnda makten. »Frygten for Rusland er sto p , anmärkte 1824 en klarsynt dansk observatör. »Den gaaer ned gjennem alle Staender [i Sverige]. Alle haefte deres
0ine paa Engelland» Var van Suchtelen (det ryska sändebudet) hos de kungliga, »da sad han
paa Sophaen, altid hos Dronningen etc., og mod Bloomfield [den brittiske ministern] var man
da heflig men intet videre. Var Bloomfield der ikke, da tog Kongen ideligen Suchtelen tilside
og havde 1000 Ting at sige ham ». »Lindansningen var kinkig» som den svenske ministern i
Paris, Gustav Löwenhielm, 1838 uttryckte sig.
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En flod av karikatyrer och pamfletter - de flesta brittiska - göts över Europa, när Napoleons nyordnings-era
närmade sig slutet. På denna gravyr frun 1815 över »början till slutet. se vi korsikanens vasallfurstar i förvirring fly ut i kulisserna, medan de allierade makterna stämma sina instrument till finalen. På högra sidan av
scenöppningen stdr kronprins Karl Johan trakterande fagott; bredvid honom spelar ryske kejsaren basfiol, medan
preussiske konungen OeJI Österrikes kejsare till vänster utgör den andra luiljtet: av kapellet. - »Com m encem en t
du Finale ». Akvatintagravyr av okänd konstnär. Kungliga biblioteket.

Karl Johans hänsynstagande till de bägge rivalerna hade gamla anor. 1813, då tsar Alexanders pålitlighet vid åtskilliga tillfällen var diskutabel, blev det främst till England och dess
lojalare politik som Karl Johan sökte anknytning; den renodlade lantkrigaren hade nämligen
öppen blick för Skandinaviens utomordentliga beroende av den stora handelsmakten i väster,
placerad som halvön var, »politiskt talat, i den brittiska sjön». Att Sverige likväl utgick ur de
napoleonska välvningarna med anseendet att vara en svuren drabant till tsarriket berodde främst
på rent personliga förhållanden. Med iver hade nämligen Karl Johan 1814 eftertraktat en
ledande roll i Frankrike efter Napoleons fall. Om han därvid i viss mån kunde stödja sig på
Alexander I, så väckte å andra sidan hans av denna politik betingade militära overksamhet
undran och slutligen förbittring i London. Följden blev att kronprinsen vid de ömtåliga förFAKSIMIL VID DENNA SIDA. Pd den ryktbara Wienkongressen - som pdgick [rån oktober 1814 till juni 1815
- möttes en lysande skara av furstar o ell statsmän för all dterställa ordningen i det av Napoleonkrigen desorganiserade Europa. Bland de åtta signatärmakternas främsta ombud märktes från österrikisk sida furst Metternich, Talleyrand från fransk, lord Castlereagh och efter honom hertigen av Wellington på engelsk, Hardenberg
och Wilhelm von Humboldt på preussisk, Nesselrode pd rysk etc.; Sverige representerades av Carl Löwenhielm.
Tsaren av Ryssland, kejsaren av Österrike ocli konungarna av Preusseti, Danmark, Bayern och Wiirlemberg följde
pd ort och ställe de olika faserna av förhandlingarna, där världsdelens öden avgjordes för de närmaste decennierna.
Den lysande församlingen kring Wienkongressens gröna bord mdlades av J. Isabey; efter målningen utförde J.
Godefroy 1819 det här dtergivna kopparsticket, på vilket man ser sittande från vånster: Hardenberg, Palm ella,
Castlereagh, de Dalberg, Wesenberg, Labrador, Glancarty, Talleyrand, Stackelberg; stående från »änster ses Wellington, Lobo, Saldana, Löwenhielm, Noailles, Metternich, Dupin, Nesselrode, Rasumovskij, Stewart, Wacken, Gentz,
Humboldt, Cathcart, - Kopparstick. Kungliga biblioteket.
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Tvd världar mötas pd denna bild aven trupprevy pd Ladugdrdsgärdet 1817. Fredrik den stores systerson Karl
XIII hälsar här i sin kalesch adoptivsonen, borgarä111ingen Bernadotte, som snart skall övertaga arvet frän elen
gustavianska regimen och redan har inlett Skandinaviens ldnga [redsepok, Pd Karl Johans vänstra sida rider
prins Oskar i husaruniform, och i vagnen bakom konungens sitter drottningen, Hedvig Elisabet Charlotta. - Oljemdlning av J . G. Sandberg 1818. Privat ägo, Stockholm.

handlingarna på Wienkongressen 1815 hade att räkna med en mycket sval vänskap från Englands sida. Tonen i den brittiska pressen vid Karl Johans tronbestigning 1818 var hätsk.
Motsatsförhållandet till England var dock alltför onaturligt för att bli länge bestående. Under
konflikten 1817-19 angående den andel av Danmarks statsskuld, som Norge skulle åtaga sig,
tog Alexander I kraftigt parti för Danmark och uppträdde därvid tämligen bryskt mot den
unga svenska dynastien. På brittiskt håll valde man en annan taktik. Det blev till stor del
tack vare Londonregeringens medling som tvisten omsider kunde lösas utan alltför svår svensk
prestigeförlust. Resultatet härav blev närmast att Karl Johan åter avlägsnade sig från Ryssland
och närmade sig England. Denna tendens framträdde än tydligare under den sorgligt ryktbara
skeppshandelsaffären 1825, vari tsaren tog sig an det legitimistiska Spaniens sak och uppträdde
hotande mot Sverige.
Med Alexander I:s död inträdde en ny vändpunkt, även den i stor utsträckning motiverad
av Karl Johans personliga egenheter. Med förekommande välvilja gynnade Nikolaj I det diplomatiska fälttåg konungen inledde mot titeln »prlns av Sverige», som vissa makter syntes vilja
tilldela Gustav IV Adolfs son. Genom att vädja till vapenbrödraminnena från 1812 och 1814
lyckades också Nikolaj under 1828 års rysk-turkiska krig återknyta banden mellan hoven i
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Hjuldngaren pd denna livfulla mdlning av hyllningarna vid kronprinsfamiljens återkomst till Stockholm den 12
augusfi 1835 efter en vistelse pd västkusten, är flottans tvd dr fidigare byggda »Iransport- och bogseringsfartyg'
Gylfe, som f. ö. sin ringa storlek och sina begränsade utrymmen under däck till trots kom att flifigt användas
som transportfartyg under dansk-tyska kriget 1848. . Greve Brahe ber att fd veta exakta tidpunkten för vdr ankomst till Stockholm i morgon', skrev kronprins Oskar den 11 augusfi till fadern, medan man ldg till ankars
utanför Oxelösund. »Enår vi i morse nödgades invänta Gylfe, som hade fördröjts i Sundet genom hdrd storm,
blir det omöjligt för oss att hinna till Stockholm före klockan 8 pd kvällen.' Att döma av belysningen pd tavlan inträffade ocksd ankomsten pd aftonen. - Oljemdlning av J. Chr. Berger 1835. Privat ägo, Stockholm.

Stockholm och Petersburg. Främst var det härvidlag tsarens taktik att inviga konungen i sina
rådslag och synas söka stöd i dennes överlägsna erfarenhet, som åter drogo de förenade rikena
inom den ryska inflytelsesfären. • Du vet kanske ej -, yttrade 1831 den svenske ministern i London Magnus Björnstjerna till sin kollega i Paris, »att det icke var Diebitsch, som [1828) förde
ryska armen över Balkan, nej, det var C. J. från sitt kabinett i Stockholm ... och detta måste vi
Tsarens »surprisbesök - i Stockholm sommaren 1838, vilket den gamle konungen kort
före sin död ämnade återgälda med en visit i Petersburg, var den mest eklatanta ryska åtgärden mot Englands växande inflytande i Sverige.

soälja!»

Sveriges anslutning till Ryssland skedde ingalunda oreserverat. Med olust följde man sålunda de omfattande ryska befästningsbyggena på Åland. »Vad kunna», frågade 1830 Georg
Adlersparre, •ryssarna, våra ömma vänner och allierade, svenska tronföljdens mäktiga stöd,
mena med att de förflytta sin flottstation till Åland och bygga där en fästning? Det är väl för
att vara närmare tillhands för vår tjänst och vårt väl, eller hur?
Julirevolutionens efterverkningar i Polen 1831 föranledde åtskilliga antiryska manifestationer; och när den ryskengelska spänningen 1833 hotade att urladda sig i krig, kommo de förenade rikena att plötsligt
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l början av juni 1838 lämnade tsar Nikolaj l Berlin för att dtervända till de stora manövrerna vid Krasnoje Selo. l Stettin gick Iran emellertid ovt'intat ombord pd
dngfartyget Herkules, som skulle föra tronföljaren, storfurst Alexander, till Sverige: Nikola] hade nämlige,n beslutat /rörsamma Karl XIV Johans flera gdnger framförda önskan om ett personligt möte, ocli när Herkules den 10 juni kastade ankar vid Skeppsholmen, skyndade kejsaren i en slup före sin son till slottet, där /ran
överraskade sin gamle granne och allierade. Ett vidlyftigt progrum improviserades för de llöga gästerna, bl. a. den luit avbildade trupprevyn. Samtida frapperades
av Karl Jo/rans benägenhet att varje gdng de visade sig ol/entligt bål!« sig framför tsaren. . Aldrig har jag skddat en mera imponerande personlighet än denne kejsare med den herkuliska, väl formade gestalten, dd han, ett huvud llögre än alla andra, fritt och ledigt kastade sin härskareblick over dem, som omgdvo /ronom.
Annu tydligare framlyste dessa egenskaper ... vid den stora paradering, som för kejsarett anstiilldes », skrev ryttmästaren S. G. von Troll. »La surprise de Stockliolm »
hade gjort sin ejjekt, och redan den 12 juni pd aftonen fortsatte Nikola] sin hemresa till Petersburg. - Oljemd/ning av C. S. Bennet. Drottningholm.

befinna sig i brännpunkten. Starka inofficiella påtryckningar gjordes från brittiskt håll för att
förmå dem att ansluta sig till västmakterna. - Slå till medan järnet är varmt!» uppmanade
den brittiske ministern, lord Howard de Walden, den svenske utrikesministern Gustav af Wetterstedt. - Låt ej, jag bönfaller därom, första tillfället till direkt samråd med lord Palmerston gå
förbi utan att giva honom tillfredsställande försäkringar om Sveriges hjärtliga önskan att ansluta sig till England. - Ryssland å andra sidan skyndade sig att uppfordra Sverige att klarlägga sin hållning vid en eventuell brytning med England. Under dessa förhållanden frångick
den svenska regeringen förhandlingarna om samgående med Danmark och utfärdade på nyåret 1834 en isolerad förklaring om strikt neutralitet. Enligt denna ställdes ett visst antal
svensk-norska hamnar öppna för båda parters örlogsskepp. Av England emottogs förklaringen
med välvilja, men av Ryssland med protester, ty tsarriket, som hade gott om egna hamnar i Östersjön, fruktade att England skulle komma att utnyttja de svenska. Tsaren hade tydligen föredragit att i samråd med de förenade rikena och Danmark spärra Östersjön för alla »r um främmande - makter på samma sätt som redan skett med Svarta havet.
De förenade rikenas hållning förutsatte ett starkt försvar. Häruti brast det dock betänkligt.
Ständer och storting voro mer än njugga med anslagen, och det är ej förunderligt att den
forne revolutionsrnarskalken, som torde ägt föga sinne för fredsövningens betydelse, under
sådana omständigheter omsider begynte tröttna. Vid flottan förekom, anmärkte 1833 Björnstjerna, »pla tt ingen övning -

bevärade ångfartyg har Ryssland redan förträffliga -

vi intet;

ej ens att tänka på möjligheten av anslag i förhållande med behovet. Stockholms inlopp är
alldeles öppet (förbi det förfallna Fredriksborg genom Oxdjupet). Till dess försvar ej en kanon
av större kaliber tillgänglig - erfordras att dem gjuta, om nu penningarna funnes ett par år.
Vid Karlsborg lekes fästningsbyggnad med 50 man, under det den bedrives med 1,500 man på
Åland. Befälet vid indelta armen råkas och ser sitt överbefäl 14 dagar om året - huru kan
förtroende och disciplin därmed upprätthållasj» Oppositionsmannen Karl Henrik Anckarsvärd
skärskådade ur sina utgångspunkter Sveriges ställning under en europeisk kris, »då vi äro utblottade på allt med undantag av självförtroende och högmod. Neutralitet är tvivelsutan ett
alltför vackert ord uti diplomatiska konferenser, varför jag ej tror eller önskar möjligheten för
oss att få bibehålla någon sådan, om det på fullt allvar bryter löst» ... Han önskade därför
att västmakterna måtte »inse nödvändigheten att genom penningebiträden hjälpa oss att iståndsätta vår marin, då huvudattacken på Ryssland tvivelsutan bliver från sjösidan.. . Man vill
här veta att det till en början varit ämnat att i år [1836] sätta ett linjeskepp ... i sjön för att
hava flaggan svajande vid ankomsten av den engelska eskader man omtalat. Men har jag nu
hört sägas att försiktigheten skall vara så stor, att man till undvikande av alla kollisioner anser. " säkrast visa som om man icke hade några skepp, vilket även beklagligtvis torde träffa
det verkliga förhållandet närmast» ...

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Karl Johan står färdig till audiens i sin »in ierieur», iförd den fältmarskalksuniform, som alltjämt förvaras i Livrustkammaren. Han bär sina ordnar, bl. a . riddartecknet av svärdsordens
stora kors, vilket endast utdelas i fält , håller sin plymagerade hatt under armen o cli handskar i handen, ehuru
han vintertid sällan lämnade sina väl uppvärmda rum (se brasan i spiseln). Konungen stöder sig mot ett praktfullt Seures-bord, en skänk av Ludvig Filip. Ledigt kastade framför hans fötter i de . sedvanliga tunna stiiulorna »
ligga några böcker om »Ie canal de Götha., »Plan de l'lzöpital militaire' (Garnisonssjukhuset L Btockliolm) båda storverk från hans regeringstid - samt • Vietaires et conquetes de Bonaparte', den fruktade men omsider
besegrade rivalen. Grnom fönstret synes Fredrik Bloms Panteonliknande Karl Johanskyrka på Skeppsholmeti,
fullbordad ungefär samtidigt med det här återgivna portr ättet, och på cheminåen sid ndgra pjäser från det av
konungen omhuldade Älvdalens porfyrverk.
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Under en svensk-rysk triangelmätningsexpedilion mellan svenska kusten och Åland sommaren 1835 hade den
finskbördige premiärlöjtnanten Abraham Wilhelm Laven förstdtt att skaffa sig goda kunskaper om den under
byggnad varande fästningen vid Bomarsund. Han gjorde senare (1847--48) ndgra befästningsskisser, av vilka en
luir reproduceras, samt beskrev fästningen i en i mars 1854 uppsatt promemoria. - Flottans arkiv, Riksarkivet.

AV Norge stod ej mycken hjälp att påräkna, ty där framväxte nu tendenserna till ökad
emancipation från de ursprungliga föreningsbanden. Det var under sådana omständigheter
naturligt att Skandinavien kom att svedas i sina utkanter; vi skola i det följande få höra å tskilligt om både Gotland, den norska Finnmarken och det danska SIesvig. Att den förstnämnda ön under denna tid livligt sysselsatte opinionen berodde ej blott på dess utsatta läge
utan även på de vittsyftande förhoppningar, som väckts av den 1832 fullbordade Göta kanal.
Gamla planer på att anlägga en frihamn på Gotland i syfte att leda handeln mellan Väst- och
Östeuropa över Sverige uppmuntrades nu av England,
"

som genom den preu.ssiska
tullunionen fann sig utestängt
från handelsvägarna till Ryssland. Den planerade trafiken
skulle sträcka sig från Hull
över Göteborg och kanalen till
Slite hamn på Gotlands östkust.

Från det protektionis-

tiska Ryssland, som befarade
att en dylik frihamn kunde
bliva centrum för smuggling
i stor skala på Östersjöprovinserna, riktades emellertid beAloc.~al

stämda

varningar

till

den

svenska regeringen, och efter
Nikolaj I:s visit i Stockholm
beslöt Karl Johan att skjuta
fr ågan på framtiden; en begäran från 1840 års ständer
lämnades utan avseende. Även
i Sverige självt begynte man
frukta att den projekterade
3.
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Londontraktaten av den 15 juli 1840, som förenade antagonisterna EnglandRyssland och Osterrike-Preussen mot det revanc/l1ystna Frankrike och dettas
äregirige protege i Levanten, Menemed AIi, föranledde ovanstdende engelska
skämtbild av lord Palmerston i skepnaden aven marknadsgycklare med
.performing animals•. - Aven Karl XIV Johan drogs med och avgav svävande utfästelser om en flottdemonstration i Medelhavet. Det stannade dock
vid att en fregatt och en korvett tillika med en norsk brigg under befäl av
kommendörkapten C. R. Nordenskjöld för skyddande av handelssjöfarten
kryssade i levantiska farvattnen. - Samtida litografi.
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handelsplatsen lätt skulle utveckla sig till en allmän brittisk stödjepunkt i Östersjön och draga
med sig militära eller marina anläggningar. Under sådana förhållanden föll frågan definitivt
vid 1847 års riksdag.
ETT HOTANDE SANKTIONSKRIG.
Endast vid ett tillfälle slappnade under denna epok spänningen mellan England och Ryssland. De högtflygande planer på inflytelsesfärer i Främre Orienten, vilka hystes av Ludvig
Filips Frankrike, hotade dem bägge, och därför sammanslöto de sig 15 juli 1840 med de tyska
stormakterna i en kvadruppelallians. Under den allvarliga kris, som nu hotade att kasta Europa
i krig, sökte båda lägren ivrigt efter lämpliga bundsförvanter. I denna situation kunde de
förenade rikenas hållning bli aven viss betydelse, ty tillsammans förfogade dessa ju över icke
föraktliga kofferdiflottor. Målet var att isolera Frankrike, och för att nå detta syfte skulle
Europas mindre stater förmås att dels sända fartyg till Medelhavet, dels avge gynnande förklaringar eller iakttaga en av sanktionsmakterna fastställd neutralitet. Två örlogsfartyg - fregatten af Chapman och en norsk brigg - avsändes att tillsammans med den i Medelhavet redan
kryssande korvetten Najaden, tjäna som skydd för de svenska och norska handelsfartygen. Då
läget i Europa tillspetsades, tog emellertid konungen tillbaka sina utfästelser, vilka förklarades endast ha avsett ett »moraliskt stöd . åt de allierade. Härmed ville emellertid Ryssland ej
nöja sig, utan med lock och pock sökte dess minister förmå Karl Johan att stå fast vid sina
löften. En traktat skisserades, som skulle utlova rysk-engelska garantier av den svenska neutraliteten. Men det enda man slutligen lyckades avpressa konungen blev en halvofficiell, i svävande ordalag hållen välgångsönskan för de förbundnas sak. Till följd av Karl Johans vacklande hållning hade emellertid Ryssland - det blev den allvarligaste följden av denna episod
under hösten 1840 - fått upp ögonen för Sveriges brydsamma läge »mellan hammaren och
städet •.
. ARME RADE PENSEER. .
Om farhågor för Gotlands säkerhet spelade en betydelsefull roll i Sveriges utrikespolitik
under denna tid, så blev detta, som antytt, i än högre grad fallet med en annan av de förenade rikenas utkanter - den norska Finnmarken. De sedan sekler oklara äganderättsförhållandena uppe på den nordskandinaviska kalotten ordnades omsider genom 1826 års gränsregleringstraktat sålunda, att det förutvarande .frellesdistrikteh i Sydvaranger och på Kolahalvöns kust delades mellan Ryssland och Norge, varvid man å rysk sida visade sig tämligen
tillmötesgående. Med åren tilltogo emellertid de lokala tvisterna. Flyttlapparnas vandringar
hade 1751 reglerats i ett avtal mellan Sverige-Finland och Danmark-Norge. Norges union
FAKSIMIL VID DENNA SIDA. I anslutning till 1826 drs uppdelning av de forna gemensamhetsområdena i Finnmarken föreslogs från rysk sida att förkorta gränsen mot Sverige-Norge genom att avstd > pekfingret > upp emot
Lyngfjorden. Man kunde dock ej finna en lämplig svensk-norsk ersättning. På här för första gången reproducerade karta äro fem olika gränslinjer ritade: en röd för ' n y gräns från 1826>, en grön för •gräns, bestämd av
själva naturen », en gill för > gräns , som återstår att få gjord >, en blå för -grän s mellan Sverige och Finland >
ocli en rödprickad för >ny påtänkt gräns >. Norra delen av sistnämnda gränslinje blev sannolikt inlagd llösten
1840, då Karl Johan , i anslutning till förlrandlingarna i renbetesfrågan, föreslog ett byte av den sucnska kronans
tomter i Moskva och Konstantinopel mot «pek finqret» vid Lyngfjorden; Rqssland önskade dock som ersättning
icke tomterna i Moskva och Konstantinopel utan Varangerfjordens norska sydkust. Kravet, som emanerade från
lokala finska myndiglieter, mötte norskt motstånd, o cli Karl Johan frångick projektet, vilket under Krimkriget
skulle anföras som ett bevis för Rysslands traktan efter en örlogsbas vid Varangerfjorden. - Ryska utrikesministeriets arkiv, Moskva.
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Karl Xll' Johan. Oljemålning av Emile MaSeN! 1843. Rosersberij,
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Karta med ryskt förslag till ny gränsdragning i norr mellan Finland och Sverige-Norge.
Ryska utrikesministeriets arkiv, Moskwa.

.r

med Sverige föranledde att
Ryssland inträdde i Sveriges
och detta i Danmarks forna
rättigheter. Finska restriktioner mot norska flyttlappar ledde till norska åtgärder mot finska fiskelappar.
Medan norrmännen envist höllo fast vid sina rättigheter,
önskade man å finsk sida ersätta 1751 å rs fördrag med ett
helt nytt ; i annat fall hotade
man att spärra gränsen.
Det bristande norska tillmötesgåendet föranledde den
ryska regeringen att i ökad
grad taga sig an de finska
kraven, ty det var under

Ehuru Sverige inte stod neutralt i den väpnade konflikten mellan Danmark
och Preussen 184-8, blev Malmö samma dr platsen för förhandlingar om
uapenuila. Av delegaterna vid undertecknandet av konventionen i Malmö
den 26 uugusti 1848 mdlade prinsessan Eugrnie dennu akvarell. Man ser
[rån vänster: major WildenbrucJl, tysk adjutant, friherre Lagerheim, svensk
minister i Köpenhamn, friherre Stierneld, svensk utrikesstatsminister, kammarherre de Retz, byrdchef i danska utrikesdepartementet, kammarherre BilIe,
dansk minister i Stockholm, general Belous, preussisk minister, friherre Manderström, buråclie] i svenska utrikesdepartementet, sir Henry Wynn, engelsk
minister i Kiipenluunn, friherre Utujern Sternberg, rysk mini.~ter i Köpenhamn och C. V. Lobstein, fransk minister i Stockholm. - Privat ägo.

denna tid god rysk politik att
i görlig mån gynna storfurstendömets ekonomiska aspirationer, så mycket mera som
1838 års svensk-ryska sjo fartsavtal gjort slut på det dittills kvardröjande ekonomiska samröret mellan Sverige och Finland. När 1843 nya klagomål höjdes över de norska renhjordarnas skadegörelser i Finland,
krävdes som motprestation ej blott fiskerätt i Sydvaranger för invånarna i vissa gränssocknar
utan även att för dessa få upplåten en mindre kustremsa med möjlighet att uppföra bodar för
förvaring av fiskeredskap m. m. under vintern. I detta krav ville man å svensk-norsk sida se
en första början till en rysk flottbas. Redan åtta å r tidigare (1835) hade Björnstjerna påpekat, att Sveriges och Norges underkastelse under Ryssland med deras »kuststräckor på över
1,000 franska mil, 50,000 goda matroser samt talrika och ypperliga havshamnar, av vilka de
norska aldrig tillfrysa, skulle upphöja Ryssland till en sjömakt av första ordningen. Dess marina etablissement skulle då med ett steg kunna flyttas från Kronstadt, som är infruset 5 månader om året, och från Arkangelsk, som är infruset 8 månader, till Nordsjökusterna och
Norges hamnar (som Ryssland sedan länge eftertraktar) mitt emot Skottlands egna kuster och
inom räckhåll för de holländska och franska ».
Det torde dock numera kunna hävdas, att de ryska kraven ytterst härrörde från nitiska
lokala myndigheter samt att den ryska regeringen länge tvekade att framföra dem, liksom den
också omsider visade sig redo att nedlägga det betänkligaste bland dem. Underhandlingarnas
negativa förlopp berodde i ej ringa mån på osmidighet och omedgörlighet å både norsk och
finsk sida. Några medvetet fattade ryska expansionsavsikter torde knappast ha förelegat vid
denna tidpunkt. Möjligt är dock att ett bifall till det ryska kravet (vilket återkom 1858), skulle
ha kunnat få betänkliga följder, och det kan följaktligen betecknas som lyckligt att underhandlingarna aldrig ledde till en dylik uppgörelse. 1851 strandade förhandlingarna definitivt,
och året därefter spärrades den finska gränsen för de norska lapparna. Den oundgängliga följ-
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den blev en förstämning mel lan Sverige och Ryssland,
vars följder skulle visa sig
under Krimkriget.
Finlands ekonomiska ori entering under 1840- talet mot
öster, vilken paradoxalt nog
sammanföll med den finska
nationalismens

genombrott,

blev naturligtvis ej utan återverkningar på det svenska
näringslivet.
Sveriges egen
ekonomiska förskjutning västerut, accentuerad genom de
1852 nedsatta engelska tullarna på den svenska trävaruexporten, påskyndades av Krimkriget, som spärrade vår export österut. Måhända var
detta en 'bidraga nde orsak till

fl
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Oskar I och prins Oskar pd resa mellan lIlalmö och Hälsingborg en som mardag 1848. Akvarell av F. von Dardel. Privat ägo.

den framväxande politiska
skandinavismen
med des
strävan efter anslutning västerut och drömmar om återtagande av det nu tvåfaIt förlorade Finland.
Förhållandet

mellan

de

förenade rikena hade under
tiden utvecklats i en föga
»skandinavisk s riktning. Ur

1839 års unionskommittes
förslag till ny föreningsakt utbröt Oskar I vid sin tronbestigning vissa betydelsefulla frågor,
som löstes till norrmännens favör. s Morgongåvans föranledde samtiden att påtala konungens
s räddhåga

för norrmännens kraftiga råhet», vilken röjde sig i »un dfallan de samtycke på Sve-

riges bekostnad». Av senare försök till partiella reformer må här blott nämnas ett förslag till
»grunder för ordnande av de förenade rikenas gemensamma stridskrafter».
Liksom annorstädes i Europa så kom februarirevolutionen 1848 åtskillig oro åstad även i
Norden.

Medan det i Stockholm inskränkte sig till tämligen oroliga »marsdagars, så till-

spetsades i söder motsättningen mellan dansk och tysk nationalism. Den senare krävde att
det med Danmark förenade tyska Holstein samt SIesvig, där tyska element ävenså med tiden
fått insteg, skulle befrias från allt danskt »förtryclo : stödda på den skandinavistiska rörelPLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Det betydande inflytande Oskar I förvärvade under sitt »liberala allenastyrande ' vilade ej pd viljekraft eller yttre härskaregenskaper. »Hos honom var ingenting egentligen stort, men i
hans blick låg ndgot fast, ädelt och rent , som ingav förtroende och vänliga känslor' - sddant var Fredrika
Bremers intryck vid hyllningen 1844-. - Staaffs porträtt är mdlat under konungens sista, avtynande dr .

20

Oskar l.

Oljemålning av C. Staaf 1858.

Gripsholm.

»H är rdder gräselig väntan ocli nyfikenhet efter Canrobert»; skrev ståthållarett pd Ulriksdal, Carl Henrik Gyllenhaal till sin vän, general Carl Gustaf Löwenhielm dagen före ambassadörens ankomst, ' och gatorna och Skeppsbron vimla redan av folk och fä, alla pd tvd benl » - • Canrobert . är en liten, corpulent herre, tämmel. fult
ansikte och skalligt llUvud ., fortsätter Gyllen/laal den 15 november 1855, ' ser bestämd ut och är knekt i hela
sin hdllning, är artig och talar vänligt till envar . . . Av tidningarna ser du f. ö. hurusom den [ranske Hjälten
feteras med fog och ofogl Folksdngens avsjungande pd Operan , för h o n o m , var en blunder av första sorten,
men generalen hade nog takt att icke ldtsas taga den dt siq!» Av den franske ambassadörens livligt uppmärksammade uppfart till audiensen hos Oskar 1 den (j november ger en samtida tecknare ovanstdende bild. - Träsnitt. Kungliga biblioteket.

sen fordrade de danska nationalliberala åter för Danmark Slesvig, varur allt tyskt borde utrensas. I den väpnade konflikten mellan Danmark och Preussen ingrep Sverige genom att
överföra en tämligen stor kår till Fyen -

f.

Ö.

de enda trupper som kommo att lämna svenskt

territorium på mer än ett århundrade, nämligen mellan 1814 och 1918. Den svenska politiken avsåg skydd av de rent danska länderna, och det direkta ingripandet begränsades till öarna.
Efter en vapenvila i Malmö 1848 återupptogos fientligheterna följande år, men det kom snart
till vapenstillestånd, varunder bl. a. svensk-norska trupper höllo Nordslesvig besatt. Londonavtalen 1851-52 löste slutligen frågorna så, att SIesvig och Holstein skulle intaga lika ställning inom en dansk helstat. Tack vare en målmedvetet fasthållen kurs lyckades Oskar I genom sin, delvis av Ryssland stödda, intervention öka sitt eget anseende som skicklig

diplom~t.

»Ryska kolossen måste vandra framåt, ständigt växa, om den ej skall upplösas och sönderfalla», yttrade Oskar I år 1855. »1 denna nödvändighet ligger fröet till dess slutliga undergång, så vida gamla Europa ej blivit alltför svag och tandlös. » Av detta uttalande framgår att
konungen delade sina undersåtars tro på tsarväldets ödesbestämda expansion och förutsåg en
avgörande kraftmätning mellan de liberala västmakterna och den reaktionäre jätten i öster.
Konungens återgång till konservativare regeringsprinciper kring år 1848 tolkades som eftergivenhet för ryska påtryckningar, och den gamla spänningen mellan folk och dynasti skärptes åter.
Tillfället att häva denna erbjöds under Krimkriget. När det våren 1854 började mulna kring den
!:.,uropeiska horisonten, nöjde sig konungen ej med att passivt invänta västmakternas upp-
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vaktning. Den neutralitet, som tills vidare iakttogs, ämnade konungen modifiera, så snart
västmakterna kunde erbjuda honom betryggande villkor. Snart begynte också England locka
med allians: kunde ej • Nordens intressen. tillgodoses bättre genom aktiv uppslutning på västmakternas sida? Väl inledd fortgick åsiktsförskjutningen, och Rysslands missnöje med den
svenska neutralitetsförklaringen, krav och påtryckningar från Petersburg, utnyttjades som stöd
för en mångförgrenad antirysk agitation.
Snart visade sig att de svenska utmålningarna av den ryska faran icke förmådde röra västmakterna till annat än svävande utfästelser om bistånd. Konungen fann då på ett nytt medel
att etablera det önskade närmandet: han riktade Englands uppmärksamhet på den fara, som
från Ryssland hotade Finnmarkens isfria fjordar. I London förhöll man sig dock kallsinnig
och menade i stället att utsikten till en återerövring av Ålandsöarna vore något, som borde
locka Sverige till allians. Då de allierade under sommaren 1854 riktade huvudangreppet mot
Ryssland över Svarta havet, svalnade intresset för Östersjön. Först sedan året därefter Bomarsund på Åland samt Sevastopol fallit, lyckades konungen utverka bifall till sin begäran att av
hänsyn till hotet mot Gotland låta den beramade garantitraktaten omfatta ej blott Norge men
även Sverige. På Gustav Adolfsdagen år 1855 ankom Canrobert i utomordentlig beskickning
från konungens napoleonske frände. Oskar I överräckte till generalen en egenhändigt utarbetad plan för de stundande operationerna i Finland, vilken torde föredragits vid en krigskonselj
Paris kort efter Canroberts å terkomst.
Med 1855 års »novembertrnk tats avsåg Oskar I att bilda första stadiet i övergången till
deltagandet i den allmänna offensiv mot Ryssland, som väntades under loppet av år 1856. • Nu
är äntligen den stora frågan avgjord », rapporterade dagen före traktatens offentliggörande prins
Oskar till general Löwenhielm, som var designerad till överbefälhavare för styrkorna östanhavs.
»Det är .. . en särdeles förmånlig garantitraktat, så vitt någon sådan egentligen kan anses garantera riktigt till gagns? Emellertid är den moraliska effekten . . . aven oberäknelig vikt och betyder efter min åsikt härvidlag ännu mer än den materiella garantin. .. För ögonblicket är
ingen förändring i vår yttre neutrala ställning med avseende på orientaliska kriget (ty jag kallar det ännu så). Men moraliska förändringar kunna lätt föranleda förändringar även i yttre
måtto. Sat sapienti.»
Just som konungen stod med händerna fulla av militära förberedelser, kom emellertid åskslaget ; det beträngda Ryssland accepterade utan förbehåll de allierades fredsförslag. Besvikel-

PLANSCH A I1fOTSTAENDE SIDA . Den krigiska hänförelsen i England elter dess (fndra expedition till Ostersjön
sommaren 1855 återspeglas i följande ' Appell till svenska vånner> i «P u n c /Z . den 1 december:
• Vem stal Finland; vem var den bov,
vilken /zembar baltiskt rov?
Skall lian ostörd svälja sill?
Svenske män/ Ert val står frill.

l'aknen ur Er kvalda dröm;
modigt fienden bedöm,
ty med fransmännen ocli oss
nu är stunden för att slåss/ -

Kronstadt nu en lldta ren,
I dtersen!
Sverige ärorikt igen!
Tänken pd det, svenske män/

På den drake , vilken kring
vdrt Europa drog sin ring,
badar huvudet i blod!
Krossa svansen, Nordman god/ >

~veaborg

-

Några krigiska storverk, svarande mot entusiasmen, var de allierades fiol/n med sina 28 linjeskepp ocli närmare
50 smdfartyg inte mäktig i Ostersjön. Den 16 augusti 1854- hade emellertid Bomarsund på Aland fallit efter
bombardemang från sjön ocli landsäl/ning av trapper mot fästningens ryggsida; planschett visar en scen från
däck på flaggskeppet H. M. S. Bulldog, under beskjutningen den 15 augusti; den böjda gestalten till höger, i
matroshatt och med en /dng tub under armen, är vice amiralen sir Charles Napier, de allierade styrkornas överbefälhavare. Fästningens besättning - 2,400 man - togs till fdnga , och fästningen jämnades med marken.
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A SKETCH ON THE QUARTER DECK OF H.X. S .BULLIliOG.
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'VtCl J.1IXI1\AL StACJU.!HAriBR.
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DAYI:;SON,L1TIl"TO THE QUEl!Jl

CROQUllS PRlIS SlIJRLEGMJLJL.AJlm D'ARmERE DU VAlSSEA,1f

DE S.:M.LE BULLDOG,LE 15 AOUT.1854ABOMAR.§1IJND.

De'pose

•
Den brittiska östersjöeskadern till ankars pd Vinga sand och , senare i april, vid Älvsnabben väckte på bdda
ställena stor sensation. »Enqelsk a flottans begapande utgör nu stockholmspublikens högsta mdl ., skrev den 24april 1854- [riherre Carl Henrik Gyllenhaal till general Carl Gustaf Löwenllielm i Värmland, »ocli stundligen avgd
fullastade dngbdtar till Älvsnabben. Greve Puke och jag beskådade dem redan vid ankrandet i fredags kväll och
lördagsmorgonen; de b l o c k s t o ra, fyra tredäckarna frapperade ögat , men eljest tyckte jag icke att clenna sjöfästning var .~d förfärlig eller något ausserordentlichlll •. - Hur en okänd konstnär sdg engelska flottan , när den
ldg till ankars pd Vinga sand, visar ovanstdende mdlning i Göteborg.~ sjöfartsmuseum; i förgrunden till höger ses
lustångaren Halland, fullastacl med entusiastiska resenärer, beskådande eskadern, som räknade inte mindre än 18
örlogsskepp med över 1,000 kanoner och omkr. 10,000 mans besättning under beiå! av den gr dne/de Charles Napier.

sen blev i Stockholm utomordentlig. Utan att förlora ett ögonblick grep sig dock Oskar I an
med att söka rädda en vinst åt Sverige. - Att vinna Ålandsöarnas återförening med moderlandet vore naturligtvis det högsta och dyrbaraste m åb , skrev konungen till envoyån Ludvig

Manderström. vilken sändes att bevaka Nordens intressen vid konferensen i Paris.

- Därige-

nom skulle », fortsatte han,
huvudstadens trygghet befordras; en i själ och hjärta
ännu svensk befolkning frälsas; och svenska regeringen
otroligt stiga i anseende och
kraft. Napoleons
starka
fredstraktan grusade denna
dröm, men minimikravet uppfylldes: Ryssland måste förbinda sig att icke å teru ppföra
befästningar på Ålandsöarna.
En ytterligt svag punkt i
den svenska politiken utgjorde alltjämt den bristfälliga
militära beredskapen. Särskilt
befann sig flottan i ett dåligt
skick; från 1832, då Gustav

Ryssland fiskar i grumligt vatten
l' aranger fj ord en men fdr på kroken de
förenade rikenas med England ocli Frankrike ingångna defensiv- och gara ntitraktat av den 21 november 1855. Längre ut på fjorden skymta några
örlogsfartyg, förmodligen brittiska. - >ElI man som fiskar i grumligt vatten
och fdr en ful fisk att [j ålta.» Litografi i »Illustrerad tidning ' februari 1856.
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den Store efter 7 års byggnadstid utdockades, till 1856, då Stockholm efter tjugofyraårig väntan
utdockades, sjösattes inga svenska linjeskepp. Ett fartyg som Skandinavien kvarstod i dockan
från 1825 till 1860 och förlorade under de trettiofem å ren allt stridsvärde. Hela krigsmaktens
utrustning var undermålig, och med skärpa påtalades detta av ansvariga militärer. »Att vintertid marschera med trupper, förvekligade aven fyrtioårig fred, torde alltid vara tämligen vanskligt », förutsade 1854 ingen mindre än den nyssnämnde Löwenhielm, som även fann att de
militära förberedelserna verkställdes med »apati, ändlösa formaliteter och otrolig trångsinthet ...
Jag inser ej huru, i händelse aven kris, regeringsherrarna skola reda sig med sin tveksamhet
och räddhåga... för ständer, press, opinion och Gud vet vad, sin tröghet, fullständiga brist på
erfarenhet, oskicklighet och framför allt utpräglade motvilja för alla energiska åtgärder».
Syftet med konung askars »armerade penseer» hade alltså ej nåtts. Med oro blickade man
hädanefter mot det tämligen saklöst utmanade Ryssland. Planer dryftades 1858 att anlägga en
fästning mellan Tromsö och Hammerfest; man ängslades 1861 över ryska avsikter att spärra
Lappmarksgränsen även för svenska flyttlappar och uttalade, med anledning av Mariehamns
anläggning 1859, farhågor för att Ryssland önskade undandraga sig förbudet mot remilitarisering av Ålandsöarna.
Hågen att vinna revansch för den diplomatiska motgången å r 1855 låg sannolikt bakom den
kursförändring, som konungen vidtog i den nu åter akuta dansk-tyska frågan. Ännu under
1848-50 års konflikt hade han konsekvent vägrat att engagera sig för annat än det egentliga
Danmark. Nu åter visade sig Oskar I redo till en helt annan orientering. I mars 1857 erbjöd
han Danmark en reell allians till SIesvigs skydd, vilken innefattade en moralisk garanti även
för Holstein.

Därmed förknippades dynastiska planer, vilkas slutmål utgjorde Danmarks in-

träde i den svensk-norska unionen efter den oldenburgska huvudlinjens väntade utslocknande.
Det föreföll som om konungen, i insikt av att hans återstående regeringstid ej skulle bli lång,
var angelägen att snabbt få till stånd ett positivt resultat. -

Men även här synes han ha över-

listats av den ryska politiken. Efter att till en början ha uttryckt livlig tacksamhet avböjde
man i Köpenhamn det svenska alliansanbudet. Sårad drog sig Oskar tillbaka. När en ny dansk
regeringschef kort därpå hörde sig för om anbudet ännu stod fast, var det den svenske
konungens tur att svara nej.

Sjukdomen bröt snart därefter hans krafter, och domen över

konungens skandinaviska tendenser blev ej utan skärpa. »Skondinooismenl » utropade en yngre
svensk diplomat. »En vankelmodig herre, som besluter i morgon vad som skulle skett i dag!
Är det en grundläggare till en stor monarki?»
Det har ofta beklagats att de förenade rikena och Danmark 1857 ej tillvaratoge möjligheten att skapa det drömda nordiska statsförbundet.

En nordisk trestatsunion skulle dock

näppeligen ha bestått provet. Försvaret av den danska helstatens gräns vid Eider-ån kunde ju
lika litet göras till ett svensk-norskt intresse som Ålands- eller Finnmarksfrågorna till ett danskt.

PLANSCH Å MOTSTÅENDE SIDA. Mest känd för eftervärlden är Karl XV kanhända frdn detta stora porträtt
av Georg von Rosen. Det är, skriver Carl Hallendorl], »Karl XV själv, som från tronstolen stiger åskådaren två
steg till mötes, spänstigt värdig men otvungen i ltdIlning, handen utsträckt till hjärtlig hälsning, ansiktet strålande
av hälsa och av erövrande personlig omedelbarhet>. Vid sidan av denna bild ställer historikern ett ögonblicksintryck, givet av den landsflyktige polacken Josef Demontowicz i ett brev till Harald Wieselgren av den 27 april
1864-: .Torftig och djupt nedböjd kom jag för tretton månader sedan till Sverige.. . Och då jag trädde inför
Eder ädle konung, sträckte han som varje annan svensk ut sin hand till mig och sade: 'välkommen, vad kan jag
göra för dig?' ... - Den polske emigranten och den svenske konstnären såga båda, sammanfaltar Hollendorl],
Karl XV i samma konungsliga imposanta attityd, och båda funna däri den varmhjärtade människovännen icke
mindre än den majestätiske statschefen.
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Oljc nuilnituj, kopia av ,L J . G. I'iryill eller ()riyi//tl/ lIV G. VOII Rosen /87:/.
/{1Il1y/iYll

slottet, Stockholm.

Vid fr edskongressen i Paris 1856 var Sverige-Norge såsom icke krigförande ej re presenterat; lIfanderström befann
sig em ellertid i staden för att sd långt möjligt beva ka de nordiska intresse na, av vilka emellertid bestämmelsen att
Älarul icke skulle befästas var det enda soni vi sade sig möjligt att driva igenom. Delegaterna vid [br lumdlinqsbordet aoportriitterades nu konstnären C. Schultz på ovan återgivna litografi; man ser stående greve Walewski;
runt bordet sitt a, m ed utg ångspunkt från lord Claretu l on (vid hans högra sida), Ali Pa scha, lord Cowley , baron
de Bourqueney, Men emed Bei, greve Cavour, markis Villemarina, baron Huebner, greve Buol-Schauenstein, baron
von Brunno w, greve Orlov. - Kungliga biblioteket.

»E N TANKE ÄN EJ FÄRDIGVÄXT
FICK ICKE FÄRDIGT SVÄRDET.»
Ehuru motgångarna i »norska fr ågan» 1859-62 bort övertyga Karl XV om att skandinavismen saknade djupare rötter i unionsländerna, övertog den unge konungen dock entusiastiskt
det skandinavistiska arvet, som ju ej var utan en udd mot Ryssland. Under det andra polska
upproret på nyåret 1863 kom det återigen till häftiga antiryska manifestationer i den svenska
huvudstaden, där man med brinnande intresse följde den polska frihetskampen och krävde att
Sverige jämte 1815 års garantmakter skulle påyrka »konun gur iket Polens å teru pp rä ttan de». Den
unge Snoilskys hyllning till Polen m ålar stämningen:

»Mest fröjdas dock v i, när din boja du sliter.
Vi veta, vi veta vem st ålet biter,
vi tacka dig för vart ärligt tag
på Polens, på Sveriges, på folkens daq »
En äldre statsman betecknade emellertid det för Polens affärer svärmande Sverige som »en
rytande stenskvätta», och på Riddarhuset lyckades utrikesstatsministern Manderström omsider
4.

Sv . F. H. III
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I Trondhjem mol/ogs den nyvordne konung Karl XV ocli hans drottning, berättar postdirektören Johan Hellberg
i sina .Samtida> efter ell brev från Norge, med fyrverkeri ocli illumination. »Det kryper nu fram all den tidigare uppgiften denna sommar om trondhjemsbispens (kröningsförrällarens) avsked kort före kröningen, varit verkligen grundad. Både biskopen och domprosten i berörda stad inlämnade nyss före kröningen sina avskedsansökningar, vilka också genast biföllos. Skiilet skall [hava] varit skruplerna beträffande drollningens kröning, den
grundlagen icke omnämner. Det var vid inhämtandet av dessa skrupler konungen befallde Sveriges ärkebiskop
[att] göra sig färdig till en trondhjemsresa, vilket Ilade till följd all de 'självständiga' norrmännen togo skeden
i vackra handen, så all Reuterdahls resa kunde inhiberas och tre av Norges biskopar lovade lyda.> Kröningen
förräl/ades av kristianiabiskopen. Arup, biträdd av biskopen i Kristiansand, von der Lippe; träsnittet (ur »Illustrertul tidning > 1860), återger det ögonblick, då rikshärolden efter regaliernas överlämnande utropar: ' Nu er Carl den
Femtende kronet iii Norges Kotuje, han og ingen Anden!'

hälla vatten i demonstranternas skummande vin . Vida betänkligare blev det, när
året den dansk-tyska konflikten nådde slutskedet. Denna gång ägde Manderström
Sveriges skickligaste diplomatiska stilister - ej tillräckligt moraliskt mod för att
opimon, som ej blott ville »piska ryssen» utan även »st å lugnt emot hela Europa'.

senare på
- en av
länka en
Med tiden

manövrerades han därför in i en skev och föga hedersam ställning.
Kontrasten mellan den roll, som konung och folkopinion i förening tilltänkte Sverige, och
landets militära resurser var förvisso skärande. Mot Bismareks och von Moltkes preussiska
arme kunde man blott ställa en beväring, som under sin trettio dagars övning ej fick lossa mer
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. Ann u under det oändliga lovsjungandet av den nyss hädangdngne ., skrev Louis De Geer, Karl XV:s statsminister
och konträra motsats, efter konungens död 1872, ' erfor jag . . . en främmande känsla, dd jag tänkte pd huru allt,
som skedde under hans regering av ndgon betydenhet, skedde mot lians vilja . ..j och dd lian häruti gav efter,
icke av god vilja utan av brist pd kraft att strida för eller att själv framhdlla en grundsats, hade jag svårt att fatta
varuti lians storhet såsom regent bestod. . . Däremot kunde jag feirstå, att lian blev älskad för sin person, ty
han hade en i botten älskvärd natur. Den stora allmänheten tycker dessutom icke om några helgon. Det smickrar den tvärtom att se sina egna fel och laster vara kungliga. Uppriktighet o cli öppenilet älskas däremot av alla,
och ingen hade med större fallenhet än han spelat öppen .. .• - Karl XV och lians ministrar i december 1865:
å ömse sidor om kungen justitiestatsministern Louis De Geer (till vänster) och utrikesstatsministern Manderströmj
i undre raden från vänster: finansministern Gripenstedt, sjöministern von Platen, krigsministern Reutersköld och
ecklesiastikministern Carlson. Litografi av H. Strömer. Kungliga biblioteket.

än tre skarpa skott. Flottan var under sin hudömsningsperiod alldeles vanmäktig. »Jag vill ej
dölja för Edert, yttrade till den franske ministern prins Oskar, som var chef för den svensknorska eskadern i Kattegatt 1864, »att av mina fartyg är icke ett enda bepansrat, icke ett har
en räfflad kanon»,
Skärpningen av den dansk-tyska konflikten vållades främst av holsteinarnas vägran att acceptera 1855 års helstatsförfattning. Utledsen på deras envisa motstånd ville den danske regeringschefen Hall framtvinga ett avgörande, medan makterna voro sysselsatta med Polen. ~ Marspatentet» år 1863 avsåg att ställa Holstein i personalunion med riket, medan det språkkluvna
SIesvig åter praktiskt taget skulle inkorporeras. Det djärva steget uppkallade Tyska förbundet
till ett ultimatum: antingen skulle patentet återkallas eller tyska trupper inrycka i Holstein. Vad
Sverige beträffade, så voro Karl XV och Manderström ense om att råda Danmark att upptaga
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Sommaren 1862 företog Karl XV en bejublad resa till Danmark. Besö/':et, som föranstal/ades av den ivrige skandinaven, friherre Blixen-Fineeke. åstadkom mycken folklig entusiasm samt demonstrerade de båda konungarnas
personliga vänskap, men dess realpolitiska betydelse blev ringa. De båda konungarna färdas på denna bild av
intåget i Köpenhamn den 19 juli 1862 i vagn förspänd å la Daumont, ty Frederik VII tog sig ej lika väl ut till
häst som den spänstige • bror Carl>. De viktigare kungamötena nästföljande år blev o ej lika vackert förevigade .
Litografi efter teckning av C. Deichmann.

strid först ifall gränsen till SIesvig överskreds. Men följdes rådet, kunde en dansk begäran om
defensivallians med Sverige icke avslås; ja, man hoppades på båda sidor om Sundet, att kännedomen om en dylik allians skulle avskräcka tyskarna från aktion och stimulera andra makter
till en bestämdare hållning.
Genom sina utfästelser till Frederik VII under ett sammanträffande på Skodsborg ställde sig
Karl XV faktiskt så, att det blev han - icke det hotade Danmark - som framkom med
alliansförslaget. Den danska riksdelen norr om Eider skulle försvaras av svenska trupper, som
även skulle få anlitas så snart gränsen till Holstein överskridits av tyskarna. Mötet ledde till
underhandlingar mellan Manderström och Hall, vilken givetvis var angelägen att snarast kunna
publicera allianstraktaten. De övriga ledamöterna av det svenska statsrådet kunde emellertid ej
i längden hållas utanför förhandlingarna, och vid en konferens på Ulriksdal den 8 september
1863 yppades kraftigt motstånd, lett av den personligen oberoende finansministern Gripenstedt. Opponenterna ställde som oeftergivligt villkor för sin medverkan att en av västmakterna skulle biträda alliansen. En förfrågan hos dessa blev givetvis resultatlös. Icke desto
mindre fortsattes förhandlingarna, ty å ena sidan hoppades Karl XV få till stånd en ny, mera
»krigisk» konselj, å andra sidan ville motståndarna av inrikespolitiska skäl ej göra saken till
en kabinettsfråga. Till obenägenheten att avbryta förhandlingarna medverkade fruktan att där-
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igenom försvaga danskarnas ställning. Men sålunda lämnades dessa
i tron att de dock ytterst kunde räkna på alliansen och blevo mindre
böjda för eftergifter än de annars
skulle ha varit.
Vändpunkten kom med Frederik
VII:s död två dagar efter att s marspatentet» accepterats av den danska
regeringen (den 13 november) . Chrislian IX besteg tronen, sedan han,
efter

starka

national-liberala

på-

tryckningar, underskrivit patentet.
Den närmaste följden blev en väl
organiserad tysk opinionsstorm. Kri get

uppsteg vid synranden;

\

man

kunde rentav befara det antiskandinaviskt sinnade Rysslands samverkan med Preussen och Österrike.
När Hall i denna situation yrkade på alliansens avslutande, kom
Manderström i ett dilemma, som
m ålande skildrats av hans kabinettssekreterare. Mot sin vana tog Manderström denne till råds »uppe i sitt
ämbetsrum i skymningen .. " då vi
under ivrigt samtal gingo av och an
på golvet i det stora, alltmer och mer
mörknande rummet ». På en förfrågan fr ån Manderström huruvida han
borde avgå, svarade kabinettssekreteraren frankt med att tillråda avgång, för den händelse Manderström
endast avsåg sin egen person: »Sät-

Redan vid tio års ålder (1839) var prins Oskar på en ,~jöexpedilion
med fregatten Göteborg. Han var sedan så gott som årligen till sjöss.
1 sitt sista brev till kronprins Oskar, skrivet under dennes vistelse i
Bayern, 5 september 1843, yttrar den gamle Karl Jolum om sin då
fjortonårige sonson, just hemkommen från en kryssning i Nordsjön
med fregatten af Chapman: . Jag såg Oskar vid hans återkomst. Jag
var mycket nöjd med honom. Om hun ej kun bli uare sig en DuguayT'rouin eller en Nelson, önskar jag att han blir en Jean Bart - (Bernadotteska familjearkivet). Ovanstående fotografi återger den unge sjö kadetten 21 år senare, då han avancerat till viceamiral och chef för
den svensk-norska eskadern i Kattegatt under dansk-tyska kriget 1864.
Fotot taget å dngkorvetlen Thor. - Sjöllistorisku museet, Stockholm.

ter Eders Excellens däremot fäderneslandet i främsta rummet, så stanna kvar, ty här finnes ingen, som
kan sopa igen spåren så väl som
Eders Excellens ». Efter att ha erh ållit sina kollegers ord på att han kunde kvarstå »som hederlig karl»

tog Manderström

sitt parti och stannade för att verkställa Sveriges »a nständiga reträtt ».
De förhoppningar man tyckes ha gjort sig att tronskiftet i Danmark skulle verka lugnande,
visade sig helt verklighetsfrämmande. Efter att med skärpa ha protesterat mot »novemberförfattningen . såsom utgörande ett brott mot Londonavtalen, genomdrev Preussen ett tyskt förbundsbeslut att igångsätta exekutionen i Holstein. Publiceringen av Karl XV:s löfte att själv
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skynda till Danmarks hjälp med tjugotvåtusen man -

ko-

nungen ville ännu icke släppa drömmarna om en dynastisk
union -

nödvändiggjorde en eftertrycklig dementi från rege-

ringens sida. Därmed brast den skandinaviska bubblan, ty en
ny regering kunde konungen icke bilda. Danmark lämnades
att ensamt utkämpa sin kamp mot övermakten. Den 24 december började den förbunds-tyska inmarschen i Holstein, och
den 1 februari 1864 överskredo preussare och österrikare utan
krigsförklaring Slesvigs gräns.
De förenade rikena inskränkte sig under kriget till rustningsåtgärder; en eskader utrustades, vilken under prins
Oskars befäl kryssade i Kattegatt. Den brittiska sjöstyrka,
med vilken man skulle samverka, uteblev dock. Dybböls fall
den 18 april 1864 (vartill Napoleon III telegrafiskt lyckönskade
konungen av Preussen !), avgjorde det korta fälttåget, och
under sommaren 1864 kom det till en preliminär fred, som
sedan bekräftades i 'Wien. Danmark nödgades avstå båda
hertigdömena till de tv å tyska stormakterna.
1864 års sorgespel blottade murkenheten i den förda poli• Ovanligt ldng till växten, smärt ocli
mager; själfullt allvarligt ansikte oell
lynne; utrustad med mycken förmdga,
som tidigt togs i visst ansprdk för saker av vikt, men snart mdste ägna sig
mera åt vitterhet, konst ocli musik. Sinnesstijrkan ännu oprövad,' blicken riktad [ramåt, » (CarlOtta Palmstierna om
prins Oskar 1870.) - Foto omkr. 1870.

tiken. De förenade rikena, yttrar en norsk historiker, »gikk
ut av årets hendelser med sterkt svekket internasjonal anseelse. Det var blitt åpenbart for verden at de var sunket ned
til en maktfaktor av liten betydning... Manderströms dyktighet fil å avfaUe lange noter kunde ikke dekke over tilhaketoget og maktleshetero. Försvarsovilja framväxte under dessa

förhållanden, nedslagenhet och nervositet bredde ut sig, och
den senare dirigerades som vanligt mot öster. »Mig förefaller det», hade under hösten 1863
en högre officer anmärkt, »att om vi börja kriget i Danmark, så få vi sluta det i Finland» ...
År 1866 alarmerades Manderström av uppgifter från Petersburg att den ryska regeringen övervägde att avträda Ålandsöarna till - Nordamerikas Förenta Stater! Man befarade att en amerikansk flottbas i Östersjön i händelse av ett europeiskt krig skulle vara till stort gagn för
tsarriket, så länge detta stod på god fot med »jätterepubliken». Försiktigtvis undanhölls Karl
XV meddelandet härom. Det torde dock ha varit en överloppsgärning, ty Manderströms sagesman hade säkerligen förblandat Åland (»Alande») med Alaska, som året därpå av Ryssland
såldes till Förenta Staterna.
Att en viss kyla hädanefter utmärkte förhållandet till Preussen var naturligt. Den minskades ej av det sträva sätt, varpå Bismarck under 1866 års krig med Österrike bemötte svenska
bemödanden att föra Danmarks talan i avseende på den i Wienfreden utlovade folkomröstningen
i norra SIesvig angående en eventuell återförening med moderlandet.
När det fransk-lyska kriget utbröt sommaren 1870, kunde ej heller tvekan råda om på vilken
sida den svensk-norska allmänhetens sympatier befunno sig: »Frankrikes nederlag vil for oss
og for all Norden medfete en uoverskuelig rekke av ulykker», profeterade norrmannen J. E.
Sars. Man höll före, att Danmark i så fall var förlorat, även utan att självt ha deltagit i kriget. Trots alla franska eggelser behöll emellertid Köpenhamnskabinettet huvudet kallt. Även
de förenade rikena utfärdade omsider en neutralitetsförklarlng; men hade Karl XV hoppats
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att senare kunna modifiera denna,
såsom skedde med dess föregångare under Krimkriget, så försvunno alla tankar härpå, sedan Ryssland tagit Preussens parti ; inom
kort hade blixtfälttåget till den grad
ådagala gt Preusseris militära övermakt, att all lust till deltagande
blev vederbörande definitivt betagen.
Välvningen i den europeiska maktbalansen kom i stället en äldre generation i Sverige att önska att man
vilIe »a llva rllgt omfatta Karl Johans
ide med föreningen, tänka blott p å
vår halvö men ordna allt där ». Man
noterade att Napoleon III:s fall gjorde djupt intryck på .den familj, som
varit nog oklok att söka stöd i sina
släktskapsförhållanden med honom
och hans talentfulla men alltid egoistiska egenskaper- samt uttalade en
uppriktig förhoppning, att Sverige
»nu äntligen m åtte besluta sig för

ISMABARNSKOLEN .
Lrererlnnen, madame Bjprnson : Vrer nu snlld gut, lille Sflren , og g.1 hen og
kyss dIn bror MIkkel.
Sprensen (hylende) : Uh-hu! Nei, han har tatt min kringle fra mig: dersom
han vII gi mig den igjen så, - uhl
(Träsnitt I "Vikingen" 1875. Efter W . Kellhau.)

att uppgiva all tanke p å vad som ' Pd bordet ligger paragraf 5 i Pragfreden överkorsad. Den ituiehbl!
en bestämmelse att Nordslesvig skulle dtergd till Danmark sedan
åsyft a r offensiv, och blott och bart befolkningen genom fri omröstning uttryckt sin önskan om dter lägga an p å defensiva krafter, men
däremot uppdriva dessa till största
möjliga höjd•.
Försvarsfrågan intog hädanefter
huvudplatsen i den svenska politiken. • Blir Preussen framdeles lika
segerrikt som hittills, så lära nog »,

förening . Björnstjerne Björnson, som under fransk-tyska kriget llyl lat Frankrike, tog tvd dr senare till orda för en försoning mellan
Norden och Tyskland och för samarbete mellan alla som hörde till
J den skandinaoiska, anglosachsiska och germanska stammen' . Tal et
väckte stor harm i de nordiska länderna, ocli han blev kallad förrädare. Men Björnson vidblev att signalerna mdste ändras. Den
gamle skandinaven Henrik Ibsens reaktion var klar. Han skickade
hem en dikt, som var riktad mot skoldebrodertu
»Der er omslag i oente. Klem pd med lalernel
"'ejrhanen paa flojen har [oratulret signa/erne.•

anmärkte man på ansvarskännande
håll, »segrens frukter plockas även på andra ställen än i Frankrike. Vdr uppgift är och förblir: tiga och samla förstörelsemedel ». Med erkännansvärd raskhet antyddes de lämpliga konsekvenserna av vad som skett. Agget mot Ryssland borde bortläggas, ty endast detta rike kunde
nu hindra • Preussen att sträcka sin arm till vår halvö, Göra vi ej detta, finna vi ej gott att
h ålla oss p å god fot med någon annan granne än Danmark, så beror vår framtid på en rörstavs stöd. Skandinavismens hägringar äro nattliga syner, vilkas tid nu synes böra vika för
vakna ögon • .
SVERIGE BLIR ALLSIDIGT NEUTRALT.
Som yngre hade Oskar II brunnit av iver att skynda till Danmarks undsättning; Sveriges
passivitet 1864 blev i själva verket hans . livs sorg». Efter sin tronbestigning glömde han ej
heller tacksamhetsskulden till Krimkrigets Frankrike ; därom vittnade i vältalig korthet inskrip-
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tionen på konungens krans vid ex-kejsar Napoleons bår 1873. Den lydde: »Bomarsund s . Men blicken var »riktad framåt »; hänsyn till vad som varit fick ej stå i vägen för åvägabringande
av ett bättre förhållande till de mäktiga grannarna i söder och öster.
Den nye konungen, ehuru ej fostrad till tronföljare, var väl rustad för sitt värv. De långa

•

utrikesresorna hade stadgat hans omdöme, och han såg ofta tingen mot sjömannens vidare
horisont. Tack vare äktenskapet med Sophie av Nassau - den första tyskfödda drottningen i
Sverige sedan 1818 - underhöll han även inflytelserika tyska släktskapsförbindelser. Det kejserliga Tyskland gick också till mötes på halva vägen; Sverige kunde på eget initiativ verkställa
sin reorientering. Ar 1875 företog konungen en resa till Berlin, varunder grunden lades för en
bättre grannsämja. Betecknande för Oskar II:s koncilians var att vägen dit gick över Köpenhamn. Under sommaren samma år begav sig konungen med fregatten Vanadis till Ryssland
och gjorde ett bejublat intåg i Moskva - på Poltavadagen. Följderna blevo de önskade; vid
tsarens galadiner sade sig konungen »h ava kommit för att trycka handen på en granne, men
hade funnit en väns». Med fotfäste på den allsidiga neutralitetens grund bragtes den svenska politiken sent omsider i bättre samklang med rikets militära resurser.
Tvenne gånger hotade likväl konstellationen från Krimkrigets dagar att återkomma. När
de ryska armeernå våren 1877 bröto in i Turkiet, föreföll det som om man i samband härmed
skulle få bevittna den brittiska flottans återkomst till Östersjön. Sverige förstärkte sin neutralitetsvakt, men molnen drogo förbi, och på kongressen i Berlin 1878 nödgades Ryssland slå av
väsentligt på sina krav. England erhöll i kompensation för sin medling ön Cypern i Medelhavet.
Kort därpå lämnade Ryssland trekejsarförbundet för att i stället söka anknytning till Frankrike, och detta närmande föranledde i sin tur uppkomsten aven helt ny konstellation ryktbara trippelalliansen.

den

Vad som hädanefter alltmera upptog sinnena, blev unionspolitiken - denna hybrid av inoch utrikespolitik. Onekligen hade motsättningen mellan Sverige och Norge undan för undan
skärpts; man kunde numera tala om ett kroniskt ont. Medan Oskar II sökte göra sina och
Sveriges avtalsmässiga rättigheter gällande, ville den demokratiska oppositionen i Norge (Venstre)
samla all makt i stortinget, en strävan, som tog sig starkare uttryck sedan stortingsmötena med
1871 blivit årliga. Omsider nåddes målet, men genom sin seger över konungamakten (1884) försvagade Venstre också på ett avgörande sätt unionen själv. Det var vid en tidpunkt, då dragkampen mellan England och Ryssland åter antog en hotande karaktär. Som 'ett ständigt
Damoklessvärd» betecknades ännu 1883 förhållandena i Finnmarken. Och att, som då även
föreslogs, neutralisera Gotland vore, befarade man, att genast förlora det »liksom Cypern är
förlorat för Turkiet ». Varnat av erfarenheterna från 1854 och 1877 skyndade Sverige att uppföra provisoriska befästningar på Gotland. Den mångomtalade »nyckeln till Slite hamn » visade
sig dock varken tillhöra England eller Ryssland utan vilade, som ett spehuvud i riksdagen uttryckte sig, alltfort tryggt i den gotländske hamnuppsyningsmannens ficka.
Om, såsom uppgivits, 1885 års befästningar vid Fårösund föranleddes av påpekanden från
Berlin, så var detta ett varsel om att Sverige hädanefter hade att räkna med en helt ny maktfaktor i Östersjön -
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den örlogsflotta, som började skapas av det enade tyska riket.

FLOTTAN I FÖRSVARSSYSTEMET, EN ÖVERSIKrr AV SJÖFÖRSVARSFRÄGANS UTVECKLING
UNDER 1800-rrALET.

S

veriges försvarspolitiska läge undergick i 1800-talets början en så genomgående förändring. att en helt ny epok därmed kan anses ha tagit sin början. Med skilsmässan från
Finland 1809 och avträdandet av svenska Pommern 1814 lämnade Sverige alla sina riksdelar
hinsides Östersjön. Det härigenom uppkomna havomflutna och avskilda läget fick sin ytterligare avrundning genom unionen med Norge 1814, då mellanriksgränsen militärt slopades.
Historien om Sveriges försvarsfråga efter 1814 låter sig tämligen tydligt uppdela i två perioder med å ren omkring 1880 som gräns. Den tidigare perioden kännetecknas för både här och
flotta av ett i stort sett fortgående förfall. Det var en tid av svaghet, som berodde på såväl en
tydlig osäkerhet inför årh u ndra dets många omvälvningar i tekniskt hänseende - förorsakande
ihållande och ofta rent tröstlösa försvarsdiskussioner - , som ock ett på sina håll framträdande
tvivel på Sveriges försvarsförmåga över huvud taget.
Vad lantförsvaret beträffar, antogs inom kort efter 1809 centraIförsvaret som ledande princip, vilken vidhölls, trots alla de strider, som stodo omkring densamma och som djupt påverkade även sjöförsvarsfrågan, i stort sett under hela första perioden. Genom kommunikationsmedlens till lands utveckling, industrialismens utbredning och det svenska kustbältets samt
Norrlands större känslighet för anfall blev emellertid centraIförsvarsprincipen alltmera oh ållbar
och den stod på 1880-talet inför sin avveckling. Ungefär samtidigt, noga taget 1875, framställdes ett på den allmänna värnpliktens grund byggt härordningsförslag, vilket kan betraktas som
inledande för de moderna principernas genombrott i Sverige. Utvecklingen gick härefter icke
så fort, men på 1880-talet stod dock vårt land inför det gamla indelningsverkets utbytande
mot modernare organisationsformer och den allmänna värnpliktens genomförande.
Under hela perioden fram mot 1880-talet pågingo meningsbrytningar om och inom SJO vapnet, stridigheter, som i mycket anknöto sig till centralförsvarssystemet och som gällde
örlogs- (linje)flotta eller skärgå rdsflotta, sjögående fartyg eller skärg årdsfartyg. segel-, rodd- eller
ångfartyg, och som delade såväl riksdagsopinionen som sjövapnets egna män i olika åsiktsläger .
Dessa bedrövliga strider avstannade ej, förrän uppkomsten av å ngmask inen och skruvpropellern, järnet och st ålet som byggnadsmaterial samt därefter bombkanonen och pansaret utjämnade skillnaden mellan flottorna och försatte de olika meningsriktningarnas argument ur verkan. Det tidigare begreppet om särskilda fartyg för öppna havet och särskilda för skärgårdarna
ersattes på 1880-talet med en klar uppfattning om behovet aven enhetlig flotta, som var i stånd
att uppträda till sjöss var som helst utanför Sveriges vidsträckta kust, men som även kunde
5.
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röra sig i skärgårdarna. Därmed voro striderna om stora eller lilla flottan äntligen lyktade
efter att hava ytterligt skadat båda två. Åven beträffande flottans bemanningsorganisation
skedde, såsom längre fram kommer att närmare belysas, en fullständig omläggning på 1880talet, då beslut fattades om båtsmanshållets successiva vakanssättande och utbytande mot
värvat stammanskap och värnpliktiga.
En skildring av sjöförsvarsfrågans utveckling rör sig främst om de åsikter, som tid efter
annan framkommit beträffande sjövapnets uppgifter och ställning inom riksförsvaret samt dess
därav beroende fartygssammansättning. Det är fartygsbyggnadspolitiken, som bestämmer en
flottas struktur. Visst icke alltid ha strategiska synpunkter i avgörande mån fått vara bestämmande för flottplanerna, ty i än högre grad ha finansiella förhållanden fällt utslaget, stundom
i så hög grad, att elementen determinerats i omvänd ordning med den strategiska uppläggningen som slutpunkt i stället för upptagspunkt. I några fall har personaltillgång tagits i betraktande vid uppgörandet av flottplaner, vilka naturligtvis i övrigt i hög grad påverkats av
skeppsbyggnadskonstens och vapenteknikens fortskridande utveckling.
Under det att Sverige på 1700-talet ogärna velat övergiva tanken på att återvinna åtminstone något av sin förlorade storhetsställning, så inträdde riket med 1800-talets början - för utom i ett helt förändrat militärpolitiskt läge - även i en ny politisk mentalitet, i en stämning,
som fick sitt uttryck i kronprins Karl Johans uttalande i norska stortinget 1814: ~ Nöjda med
de gränser naturen för oss utstakat och övertygade om den stora sanningen att utöver dessa
gränser finnes Jntet verkligt gott för oss, skall vår statskonst bliva att ej börja krig utan att
heligt bevara det goda förstånd, som nu råder med alla makter».
Sjövapnet bestod i 1800-talets början av dels seglande örlogsflottan, innehållande linjeskepp,
fregatter, korvetter, briggar, skonerter o. s. v., dels seglande och roende skärgårdsflottan, benämnd armens flotta , bestående av galärer, kanonslupar, kanonjollar, mörsareslupar o. s. v.,
om vilka alla fartygsslag närmare talas i nästa kapitel. Såsom i föregående del av detta verk
omnämnts var tanken med armens flotta, att den skulle med sin ena eskader försvara den
svenska skärgården och med den andra operera längs Finlands södra skärgård och där bilda en
föreningslänk mellan armen i Finland och örlogsflottan till sjöss. Om de två flottorna sålunda
från början tänkts som varandras komplement, så ledde utvecklingen till att de blevo varandras
opponenter. Efter det att Finland skilts från Sverige hänvisades hela armens flotta till uppgifter i svenska skärgården. Allt eftersom centralförsvarssystemet vann insteg, fick skärgårdsvapnet följa dess rörelser bakåt och fick nu även uppgiften att till armens hjälp operera på
Sveriges stora insjöar.
CENTRALFÖRSVARSPRINCIPEN.
Inom svensk opmion kvarstod alltjämt Ryssland såsom den huvudsakliga fienden, och invasionen över havet som den anfallsform, mot vilken försvaret främst borde ordnas. Emot de
PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Den svenska flottans uru från chapmanepoken betecknar en höjdpunkt i de
seglande krigsfartllgens utveckling. En ny tid stundade, full av tvekan om sjöförsvarets mål och medel, osäkerhet inför de tekniska nyheter, som elet nya seklet bjöd slag i slag, av oro, stridiga viljor och famlande
halvmesyrer. Men långt fram i seklet levde m ånga av chapmanskeppen kvar som gamla trotjänare med traditioner från gustavianska epokens dagar, i en tid av fortskridande förfall vemodiga minnen från flottans svunna
storhetstid. Sin sista krigsinsats gjorde denna flotta under Sveriges deltagande i napoleonkampens slutskede åren
1812-14, clå eskadrar utrustades för att skydda våra kuster och intressen, och i dessa eskadrar ingick bland
andra det å tavlan dominerande 74-kanonskeppet Konung Adolf Fredrik, följt av .~ysterskeppet Gustav III, med
kommendörsstandert i teten för en kolonn på fyru linjeskepp, just passerande den trängsta delen av Oresund
med Kronborst till vän ster och Kärnans torn i Hälsingborg resande .~ ig över stranden till höger.
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Karlsborgs fästning, belägen d Vanäs udde vid Vätterns västra strand, utgjorde tyngdpunkten i det svenska
försvaret enligt den s. k. centralförsvarsprincipen. Byggnadsarbetet pdbörjades 1820 och fortsattes i huvudsak
enligt dren 1820, 1831 och 1835 fastställda planer. Ännu vid tiden för sekelskiftet pdgingo moderniseringsarbeten.
Over.~t ses det s. k. slutvärnet med ett parti av fästningsvallarna ,' nederst pdgdr skarpskjutninq över Vätterns vatten.

ryska resurserna voro våra stridskrafter till lands för svaga, menade man, för att kunna disponeras p å en så stor front som hela gränsen och kusten. De borde därför dragas tillbaka mot
Vättern för att härunder vinna i styrka, medan den landstigne fienden genom förlängda förbindelser skulle förlora i kraft. Så som principen utvecklade sig, företedde den vissa nyanser
beträffande graden av motstånd under reträtten och arten a v det centrala befästningssystem,
som tillhörde densamma, men hela fr ågan kan anses ha fått sin officiella sanktion 1819 med
beslutet om anläggande aven centralfästning vid Vanäs udde å västra Vätternstranden, vilk en
fästning fr ån 1832 benämndes Karlsborg.
Centralförsvarsprincipen förnekade väl ej att en överskeppning helst borde hejdas till sjoss,
men som våra resurser ej förslogo till en härför erforderlig flotta - det bör erinras om att
vid denna epok förefanns ju icke senare tiders utjämnande vapen såsom minor och torpeder
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samt än senare tillkommet flygvapen -

måste tillgång-

arna samlas till lands och till fästningsbyggena vid Vättern. Om den förmenta omöjligheten för Sverige att hålla
ett tillräckligt sjövapen utgjorde en primär orsak till att
centralförsvarssystemet tillgreps, så skiftades härefter uppfattningen till att just befintligheten av detta system onödiggjorde den sjögående flottan. På så sätt förorsakade
centralförsvarssystemet ett undanskjutande av sjövapnet,
i den mån ej detta såsom ett skärgårds- och insjövapen
kunde inpassas i systemet.
Till en början var minnet av de båda flottornas insatser i Sveriges försvar alltför färskt för att man skulle våga
föreslå uteslutandet av någon av dem, och även senare
hade sjögående flottan sina anhängare även bland dem,
Johan Peter Lejren - död 1862 som general -- centralförsvarstankens våltaligaste ocli
mest dogmatiske representant i landet. Litografi. Kungliga biblioteket.

som eljest godtagit centralförsvarsprincipen. Därför seglade under 1800-talet en maritim försvarsprincip sida vid

sida med centralförsvarsprincipen, ehuru omvårdnaden
om sjövapnet växlade fra n tid till tid liksom också omsorgen om örlogsflottan för sig och
roddflottan för sig.

ÖRLOGSFLOTTANS OCH SKÄRGARDSFLOTTANS FÖRESPRAKARE.
Som typiska för uppfattningar från 1800-talets tidigaste år kan här anföras dels en underdånig skrift, 1809, av Göta kanals skapare, greve Baltzar Bogislaus von Platen (1766-1829),
i unga år sjöofficer, sedermera politiker och riksståthållare i Norge samt för allmänna förtjänster utnämnd till viceamiral, dels uttalanden från 1817-18 av J. P. Lefren (1784-1862),
ingenjörofficer, föreläsare i krigsvetenskap, guvernör på Karlberg. sedermera general. von Platen
anser att lantförsvaret bör anordnas efter centralförsvarsprincipen, till vilket bör anslutas en
skärgårdsflotta med station i Söderköping, där Göta kanal vore avsedd att passera. För skärgårdsflottan borde emellertid nybyggnader i fredstid begränsas, blott att materialier för båtbygge hölles i förråd.

I stället skulle tillgängliga medel användas till upprätthållande aven

god örlogsflotta till skydd för de öppna kusterna och stöd åt skärgårdsflottan.

För Lefren,

vars åsikter dominerade svensk militäruppfattning till och förbi mitten av 1800-talet, stod centralförsvaret så till den grad i förhand. att varje gränsförsvar nära nog var av ondo och till
gränsförsvar måste även räknas flottan. En stat, som icke med full säkerhet kunde trygga sig
till sin örlogsflottas försvarsförm åga. gjorde därför klokast i att alldeles avskaffa henne. Utan
större värme är Lefren med på en skärgårdsflotta, särskilt med hänsyn till de inre vattnen.
Lefren förbisåg att ett havomflutet lands försvar icke kan baseras på antingen lantstridskrafter
eller sjöstridskrafter utan endast på växelverkan mellan båda hundra år före flygets tillkomst -

denna tid låg ännu inemot

och att försvaret mot överskeppning måste börja redan till

sjöss och där fortsätta, även om en första landsättning lyckats.
Lefrens uppfattning delades i allmänhet av tongivande läntmilitära kretsar, dock ej överlag.
Friherre Sprengtporten (1794- 1875) , sedermera generallöjtnant och överståthållare, skrev att
allt tal om att vi icke borde hålla någon flotta, därför att en mäktig fiende kunde skaffa en
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större vore fåvitskt, eljest skulle vi av liknande skäl
icke heller hålla någon arme. Han satte till och med
flottan främst.
Inom sjö vapnet delade sig uppfattningen i allmänhet så att örlogsflottans män såsom C. R.
Nordenskjöld (1791- 1871) och O. G. Nordensköld
(1780-1861), båda sedermera viceamiraler, kraftigt
framträdde för sitt vapen, medan skärgårdsflottans
mån, ivrigast av alla O. J. Hagelstam (1785-1870),
i

sedermera överste, kämpade för sitt vapen. Undan-
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tag från denna generella uppdelning fanns naturligtvis. Företrädarna för örlogsflottan ställde sina
fordringar på denna olika högt. Medan några höllo
före att den skulle »egalera- grannens i öster flotta
samt kunna stänga Finska viken och erbjuda batalj
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i öppen sjö, inskränkte sig andra till fordran att den
skulle kunna hindra eller oroa en fientlig flotta i
dennas förehavande samt jämte någon allierad flotta
behärska Östersjön.
En försvarskommitte av 1809, sammansatt av
högre militärer från armen och flottorna jämte
några högre ämbetsmän ansåg - detta var innan
centralförsvarsprincipen vunnit insteg - att det säkraste värnet för Sveriges självständighet vore en örlogsflotta, tillräckligt stark att hindra varje fientlig
armes landstigning; skärgårdsflottan borde bibehållas till omedelbart skydd av kusten. Kommitten
upptog i sitt förslag 16 linjeskepp. 16 fregatter och
bortåt 200 skärgårdsfartyg för segel eller rodd jämte
avisofartyg m. m., men planen kunde av medelsbrist

Ovan: O. G. Norilenskiild - uilkcn gjort sina liirospån som sjökrigarc i ctujelsk tjumt, utmårkt sig
under 1808-09 års krig ocli 1814- förl bcliilet på
elen [reqatteskader, som blockerade norska kusten
- försvarade bl. a. som ledamot i kommitten
för reglerandet av sjöförsvarct 1826 ocli i riksdagcn med värme ocli sakkunskap örlogsflottan
mot dess uedersakorc. - Nedan : Carl Reinhold
Nordenskjöld hade en rik erforenhet från in - och
utländsk marintjänst att åberopa i försvarct av
örlogsflottans sak. I den beryktade skeppshandc/n 1825 kom lian att inblandas, då Iran - ovetande om transaktionens innebörd - ålog sig att
föra fregatten af Chapman till Västindien. Teck ningar av C. E. Enqelhart. Blekinge museum.
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alls icke fullföljas. En ny kommitte 1816, bestående
av högre sjöofficerare och civilämbetsmän, förfäktade att Sveriges behov av sjömakt var lika oavvisligt som förut, men att riket icke ensamt kunde
åstadkomma denna »utan sammanhang med de förändringar i defensionsväsendet i det hela », som bli vit en följd av unionen med Norge. A ena sidan
hade behovet av lantstridskrafter på gränsen i väster bortfallit. å den andra kunde Norge med sitt
sjöfolk väl inrikta sig på försvar till sjöss.

Till-

komsten av unionen hade ökat betydelsen av Göta
kanal. »u tan vilken », som von P laten uttalar, »sven ska och norska skärgårdsflottorna evigt aldrig lära
kunna komma att räcka varandra handen ». 1816
års kommitte drog sig i förhållande till kommitten

37

av 1809 något tillbaka från öppna havet: den föreslog 12
linjeskepp och 10 fregatter jämte omkring 220 skärgårdsfartyg samt en byggnadsplan på 40 år. Ej heller denna
plan kunde ens till sina tidigare avsnitt följas . Dels saknades medel, dels blev centralförsvarsprincipen med dess
för flottan hämmande verkan alltmera förankrad i svenskt
försvarsväsende, och i fortsättningen kunde planen naturligtvis alls ej vara vägledande, ty fyrtio år efter 1816,
d. v. s. 1856, gillades ej längre någon enda av de fartygsoch båttyper, varmed man sysslat 1816.
Sedan riksdag och allmän opinion godtagit centralförsvarsprincipen kom mo försvarsfrågorna under 1800-talet
att -

vid sidan av fr ågan om indelningsverkets succes-

siva avskrivning och ersättande med ett kombinerat värnBaltzar Bogislaus von Platen, en av huvudfigurerna i försvarsdebatten under seklets
första fjärdedel - 1809 anhängare aven
stark örlogsflotta, senare upptagande skärgårdsvapnet, centralförsvaret och Göta ka nal på sitt försvarspolitiska program. Litografi av J. E. Cardon efter målning av
Olof Södermark.

plikts- och stamsystem -

röra sig om sjöförsvaret, åtmin-

stone intill dess på 1870 -talet utvecklingen bringade ihop
de två fartygsbestånden till ett enhetligt sjövapen.
Mycket förenklat uttryckt, förordade under tidigare
delen av 1800 -talet allmänna opinionens flertal både en
linje- och en skärgårdsflotta, ett mindretal huvudsakligen

en skärgårdsflotta samt enstaka ytterlighetsröster å ena hållet nära nog endast en linjeflotta
och å andra hållet så gott som ingen flotta alls.
Emellertid förde skärgårdsfartygen i själva verket segel vid sidan av rodden, varigenom
de två flottornas personal i sin tjänst stodo varandra nära.

Skärgårdsflottans taktiska sam-

band med hären var upplöst och som yttre tecken på sin förändrade karaktär förde hon sedan
1813 icke längre den blå flaggan utan den vanliga örlogsflaggan. Det fanns ej längre anledning till att flottorna skulle bilda skilda kårer och att skärgårdsflottan skulle anses tillhöra
armen, och så genomfördes -

såsom i ett annat kapitel härefter omtalas -

år 1824 en orga-

nisatorisk sammanslagning av örlogsflottan och armens flotta till Kungl. Maj:ts Flotta.

KUNGL. MAJ:TS FLOTTA 1824-40. SJÖFÖRSVARSFRAGAN
OCH GÖTA KANAL.
Trots den organisatoriska sammanslagningen innehöll flottan alltjämt de förutvarande fartygsbestånden. linjefartyg och skärgårdsfartyg, och meningsbrytningarna fortsatte. Båda be stånden hade försummats och den väg var redan beträdd, som leder till automatisk nedrustning genom uteblivet underhåll. En utredning om flottans tillstånd anförtroddes åt 1826 års
kommitte med kronprins Oskar som ordförande. Kommitten utgick från ett fartygsbestånd om
10 linjeskepp, 10 fregatter och 12 mindre segelfartyg samt 250 (300) skärgårdsfartyg »avec
les bombardes et les bateaux il vapeur qui seront juge indispensablement necessaire soit en
prenant l'offensive, ou en restant sur la defensive» (Allan Jansson, ~ Försvarsfrågan i svensk
politik från 1809 till Krhnkrlget », 1935). Dessa siffror visa en fortsatt förskjutning från linjebestånd till skärgårdsbestånd. I instruktionen för denna komrnitte sades bl. a. att flottan borde
uppbyggas med hänsyn även till neutralitetsuppgifter -

förmodligen var detta första gången,

neutralitetspolitiken ställdes som bakgrund till försvarsväsendets struktur.
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Göta kanal - som fullbordades 1832, ett livsverk av viceamiralen, ståtllållaren i Norge Baltzar Bogislaus von Platen - spelade en icke obetydlig roll i det tidiga 1800talets försvarsdiskussion, i vilken man bl. a. rälmade med samverkan mellan Sveriges och Norges skärgårdsflottor. På bilden demonstrerar kanalbyggets ledare med
hatten i hand ndgon gång i slutet av 1820-talet slussbygget vid Berg vid Roxen för Karl XIV Johan och kronprins Oskar , åtföljda av konungens rådgivare och gunstling Magnus Bralie och representanter för ständerna. Slussbygget bedrives, som synes, med kommenderade knektar som arbetare. Den dyrbara kanalanläggningen,
om vars räntabilitet samtiden gjorde sig högst överdrivna föreställningar, blev även försvarspolitiskt en besvikelse. - Oljemålning av A. C. Wetterling. Nationalmuseum.

Försvarsstriderna blåstes livligt upp vid 1828-30 års
riksdag. Baltzur von Platen hade vid denna tid fått än
högre tankar om Göta kanals betydelse för Sveriges försvar; dels härigenom och dels genom ångkraftens begynnande utnyttjande å fartyg gled han över att bliva en
inflytelserik talesman för centralförsvaret och skärgårdsbeståndet med tillhörande princip om försvarsmaktens
reträtt »visserligen ej varken till Dovre fjeld eller till
Karlsborg direkte, men en reträtt från sjön till fastlandet »,
skriver 1883 kommendörkapten O. Norrbohm i »T ldskrift
i sjöväsendet », och tillägger: »Det är svårt att frigöra sig
från tanken på Sveriges sannolika tillstånd efter ett krig,
som lämnat större delen av fädernejorden till pris åt fientliga härar». von Platen gör i en broschyr en jämförelse:
för 10 linjeskepp kunde han hålla 640 kanonjollar och
40 små ångfartyg. Man kan dock ställa sig frågan, vilket
01/0 Julius Hagels tam, skärgårdsflottans
energiske förespråkare under decenniers
försvarsdiskussion, hade som ung löjtnant
under finska kriget 1808-09 i ett flertal
fäktningar skaffat sig en ingående praktisk
förtrogenhet med sitt vapen. - Foto. Sjölästariska museet.

som skulle ingiva en dåtida fiende större respekt, 10 rörliga skepp med 740 kanoner till sjöss eller 640 jollar förslagsvis i Göta kanal. Uriger (»Sjömaktens inflytande på
Sveriges historia», del III, åren 1700-1927) skriver om
detta skede, att stora flottans män »på det mest energiska
sätt motsatte sig vårt sjöförsvars omstöpande i kanalforms.

Och samtliga stånden gillade ett utskottsbetänkande, som höll före att sjöförsvaret kunde åstadkommas och borde begagnas i förening med Iantförsvaret: att »likasom det ena vapnet icke utan
fördel undanröjdes av det andra, så måste det ena slags försvaret räcka det andra handen till
förenade bemödanden för ett gemensamt mål ».
Vid 1834-35 års riksdag uppträdde överste Otto Julius Hagelstam (1785-1870) , som fått
hela sin utbildning inom armens flotta , till ytterlighet ivrigt för skärgårdsvapnet, men riksdagen
lade alltjämt stark vikt på båda fartygsbestånden. Den år 1826 fastställda flottplanen skruvades så gott sig göra lät fram till 1840, ehuru med hjälp av uttänjda livslängder för fartygen.
Hjul ångfartygen. som föga lämpade sig för stridstjänst. medförde icke någon revolutionerande
inverkan på flottpolitiken, ehuru de införts i örlogsflottan med två små ångbåtar 1828, två hjulångfartyg 1834, följda aven hjulkorvett 1841. Men däremot förorsakade propellern, som mer
allmänt kom i bruk på 1840-talet, stark inverkan på dittills rådande taktiska och strategiska synpunkter. Härav uppkom modifikationer i sjöförsvarssystemet. vartill ock bidrog uppfinningen
av bomben (sprängprojektilen) och användandet av järn och stål som fartygsbyggnadsmaterial.
Till följd av missnöjet med indelningsverket, vars bördor tryckte ojämnt, sammankopplades vid denna tid försvarstrågorna ofta med allmänt sociala och ekonomiska frågor, vilket
fortsatte ända till och förbi 1880-talet.

KUNGL . MAJ:TS FLOTTA 1840-66. GRYENDE TANKAR PÅ ETT ENHETLIGT SJÖVAPEN.
Grosshandlaren och f. d. löjtnanten af Uhr (1773-1843) utgav 1840 en broschyr, vari
uttrycktes tankar, som skulle bliva verklighet fyrtio till femtio år senare. Man måste, ansåg
af Uh r, åstadkomma en strategisk och taktisk förening och samverkan mellan den sjög ående.
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Ett pd en gdng kuriöst och sublimt uttryck för den framtidsoro och vanmaktskänsla, som besjälade mdnga
fosterländskt kännande deltagare i försvarsdiskussionen kring seklets mitt, var det underliga, mycket lästa »[antasiiska nattsujcke», som litteratören och prästen G. H. Mellin 184.0 gav ut och vars omslag och titel till tredje upplagan här dterges. Fienden - det är vid denna lid ingen annan än Ryssland - har efter ett hjältemodigt men illa
väpnat svenskt motstdnd av män och kvinnor, som i sin nöd mdst tillgripa t. o. m. den kungliga rustkammarens gamla hillebarder och rustningar, ockuperat Sverige; slaveri, censur och andligt mörker utbreder sig, och
det gdr en ström av flyktingar till utlandet. Men det underjordiska motstdndet växer, undertryckt frihetspatos ger desperationens mod, och frihetskämparnas förhoppningar koncentreras kring en ung uppfinnare,
Ferdinand Tollin, som i slutstriden på Stocklioltns ström genom sina märkliga »petarder» och .dykarebdtar.
spränger hela ryska floltan i luften. l kommentaren till den tredje upplagan (1867) av skriften, där liksom i de
tvd första en stor del av det kända Sverige figurerar under sina egna namn, skriver författaren om dessa Tollins
marina • uppfinningar>: »De fantastiska skapelser af hans mekaniska snille, som jag här roat mig med att dikta,
torde numera ha förlorat mycket av sin extravagans, dd man tänker pd vdr tids monitorer, torpeder och andra
förfärliga krigsmaskiner, lioilka dock, i synnerhet av flottans officerare, dr 184.0 ansdgos för otänkbara' .

seglande flottan och det huvudsakligen roende skärgårdsvapnet. För den skull måste örlogsbeståndet flytta sin verksamhet närmare kusten och skärgårdsvapnet upphöra att se sina främsta uppgifter i samband med armen. Båda borde bilda ett sjövapen, som med stöd av skärgårdarna kunde från kusterna avhålla även en överlägsen fiende. Emellertid var ännu på 1840talet fartygsmaterielen inom de båda flottbestånden alltför olikartad för att kunna anpassas
till af Uhrs eljest riktiga principer. Ty man kunde icke åstadkomma en enhetsflotta av två
flottbestånd »av vilka det ena för att operera behöver vindstilla, det andra blåst». Först med
fartygsmaterielens fortskridande omgestaltning kunde af Uhrs tankar förverkligas. Det blev
ångkraften, propellern, järnet, senare bombkanonen och pansaret, som frambringade ett enhetligt sjövapen. Men det dröjde likväl och för vår tid kan det förefalla märkligt att ej nyheterna slogo hastigare igenom - varje epok har sin eftersläpande tradition och de seglande
linjeskeppen hade nu en gång för alla intagit sin plats som mänsklighetens nära nog mest
geniala skapelse.
På 1840-talet hystes i allmänhet antingen tillit till linjeskeppen och misstro mot både ångkraft och sprängprojektiler eller också tvärtom. Det är därför förklarligt att ständerna inför
rådande osäkerhet ej voro benägna att nedlägga kostnader vare sig på nyheter, som kunde
stanna vid blotta experiment eller på underhåll av det gamla, som kanske var dömt att för6.

Sv. F. H. III
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svinna. Och som följd härav kunde flottan år 1850 ej uppvisa i dugligt skick mer än omkring
halva det bestånd, som 1826 års plan avsett.
Vid 1840-41 års riksdag hade försvarsstriderna blossat upp med förnyad styrka och sjöförsvaret kom härvid i skottlinjen. Riksdagen kritiserade flottprogrammet av 1826 och återupptog diskussionen om linjeflotta kontra skärgårdsflotta. Det sistnämnda vapnets envise förkämpe,
överste Hagelstam, trädde fram för sin roddflotta, men fick hårt motstånd från linjeflottans
håll av J. Lagerbielke

(1778-1856, Sveriges förste sjöminister efter departementalreformen

1840), C. Lagerberg (1787-1859) och nyss nämnda O. G. Nordensköld och C. R. Nordenskjöld m. fl. Riksdagen bröt mot sin tidigare tradition och ställde sig nu på skärgårdsflottans
sida, men begärde utredning, vilket föranledde tillsättandet av 1841-43 års sj öförsvarskommitte, I den för kommitten utfärdade instruktionen angavs att sjöförsvarets uppgift skulle vara
att skänka förutsättning för »at t ej mindre fäderneslandet i behovets stund må kunna vara
tryggt från fientliga anfall och bibehålla ett aktat namn bland Europas navigerande nationer,
än ock handeln skyddas». Med beaktande av samverkan med brödrarikets marin borde, ansåg
kungl. maj:t, »utvägar utfinnas för underhåll av den styrka såväl av det seglande som av roddvapnet, vilken för betryggande av Sveriges självständighet fordras». Detta fann också kommitten, som framlade program för en svensk-norsk flotta av såväl seglande som roende fartyg,
praktiskt taget jämbördig med den ryska östersjöflottan. Kommittebetänkandet ledde ej till
påföljd, ty det var just vid denna tid som propellern trädde fram.
En riklig broschyrflod såg dagen på 1840-talet. I en broschyrstrid mellan generalmajor J. A.
Hazelius (1797-1871 ) och kommendör C. Lagerberg framlysa dåtida olika åskådningar för lantmilitärt och sjömilitärt tänkande. Hazelius ansåg att det var armen, som huvudsakligen kunde
värna landet mot fiender, visserligen ej förhindra landstigning, men fiendens kvarblivande i
landet. Lagerberg uttalade att den samlade krigsmaktens uppgift vore att skydda vår jord och
att härför erfordrades två likställda försvarsgrenar, en flotta utanför och vid kusten samt en
arme i landet. Lagerberg tillägger att ända sedan 1824 hade flottan gentemot armens målsmän fått uppträda som svarande; »fr ån flottans sida har armen intet missnöje att befara, men
det ser icke ut som om det förhölle sig tvärtom».

Undantag fanns förvisso: artillerikaptenen

Mauritz Brakel hävdade 1855 att det var på sjön som vi i första hand skulle försvara oss, sjöofficeren och militärförfattaren A. V. Laven (1812-58) tog i krigsvetenskapsakademiens tidskrift till orda för att huvudförsvaret borde grundas på en välorganiserad och övad arme.
Laven var utpräglad vän av skärgårdsflottan, för vilkens kanonjollar han konstruerade särskilda åror.
Generalen greve M. F. F. Björnstjerna hade några starka ord emot skärgårdsflottan vid
1844-45 års riksdag. Hela iden med en roende flotta av otäckta fartyg syntes honom föråldrad, sedan andra nationer så allmänt tillämpat ångkraften; att med människoarmar driva fram
ett fartyg, som mycket lättare kunde röras medelst ånga syntes honom absurt, och att konsumera beväringsynglingar i stället för stenkol vore obarmhärtigt. Häri får man nog giva generalen rätt. Dessutom tyckte han att skärgårdsflottans skärmytslingar och krigslister bakom
klippor voro barnsligheter och ej allvarsamt krig, vari man också måste instämma.
Till 1847-48 års riksdag framlade sjöministern, konteramiralen friherre C. A. B. Gyllengranat (1787-1864) en flottplan, huvudsakligen grundad på ångfartyg ehuru med bibehållande av
befintliga seglande eller roende typer. Sammansättningen var mycket brokig och besättningsstyrkan gick upp till 22,000 man. Förslaget föll i riksdagen.
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Annu 1853, när Marcus Larsson mdlade denna bild aven svensk-norsk eskader pd Stockholms ström , var det seglen o cli dc opansrade tråskrouen, som dominerade
i svenska örlogsfiollan. Men röken ur den länga skorstenen pd den till vänster synliga ängkorvellen Thor vittnar om att en ny lids tekniska framsteg inte gdll den
svenska marinen spärlöst förbi. Till vänster om Thor ligger fregatten af Chapman, till höger briggen Nordensköld bredvid linjeskeppet Karl Xlll, till höger därom
fregatten Josephine och -

intill mastkranen pd Kastellholmen -

norska marin ens Nordstiernen. -

Oljemälning. Privat ägo.

I sin årsberättelse i sjökrigsvetenskap till krigs-
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LDe respektlösa »Bilder frdn vdrt nästa krig med
Rijssland », anonymt publicerade 185i, som utgjorde ett sd originellt bidrag i den ymniga skörden
av broschyrer, tidningsartiklar, föredrag och tal
i sjö- och lantförsvarsfrdgan, vor o utgivna av
ddvarande premiärlöjtnanten B. O. Siackelberq.

flottan. Han återkom som sjöminister tio
begynnande konsolidering utan åstadkom

vetenskapsakademien 1936 framhöll kommendören
friherre Beck-Friis vissa likheter mellan sjöförsvarskriserna omkring 1850 och 1930-35 sålunda: »Åldrande, orustade skepp å varven, konstlad ökning av
skeppens livslängder i samband med minskning av
deras antal, påtaglig oklarhet rörande skärgårdarnas
inflytande på försvarsproblemet samt, icke minst till
följd av sistnämnda omständighet, förbistring ifråga
om flottans strategiska och taktiska uppgifter - allt
går igen ».
År 1849 blev greve Baltzar Julius Ernst von PIaten
(1804-75), son till Göta kanals grundare, sjöminister.
Även han var ursprungligen sjöofficer och utnämndes
med tiden till konteramiral, men han ägnade sig mest
åt politik, industri och Göta kanal. I en plan till
riksdagen 1851-52, däri han framhöll lantförsvarets
primat i vårt försvar, delade han sjövapnet i ett yttre,
bestående av fregatter, ångkorvetter, briggar, skonerter o. s. v., samt ett inre, bestående av 22 bataljoner
kanonslupar och kanonjollar. Befintliga linjeskepp
skulle slopas eller nedhuggas till fregatter. Förslaget
rönte motstånd i riksdagen, som numera förklarade
att linjeflottan borde tillgodoses likaväl som skärgårdsflottan, att linjeskeppen voro omistliga och att
med deras utdömande vore första steget taget till att
tillintetgöra Sverige som maritim nation. von Platen
avgick, dess bättre måste man säga, icke för linjeskeppens skull, men för hans ideer om att uppdela
år senare, och då icke blott hindrade han flottans
dess förnyade uppdelande.

Under tidigare delen av 1850-talet blev frågan om ångkraften avgjord inom vår flotta även
om, efter ångIinjeskeppet Stockholm 1856, ännu så sent som 1860 slutbyggdes segellinjeskeppet Skandinaoien.
Bland de många kommitteer, som i 1800-talets mitt tillsattes i det säkerligen välbehövliga
syftet att stärka unionsbanden, fanns också en unionskommitte 1856 för försvaret, vilken arbetande med de intryck som Krimkriget 1853-56 lämnat - framlade grunder för Sveriges
och Norges gemensamma försvar. Av unionsflottan skulle Sverige svara för 213 och Norge för
1/ 3• Sverige borde lämna i allt 90,000 man, varav 20,000 till flottan, Norge 37,500 man, varav
13,500 till flottan. Den fartygsmateriel, som unionskommitten föreslog, bildade en provkarta av
brokighet i denna brytningstid för örlogsmaterielen, och hela förslaget stannade på papperet,
men ett uttalande om ångkraftens inverkan på sjöförsvarets struktur bör gömmas. »Den hittills brukliga fördelningen i örlogsflotta och skärgårdsflotta (stor och liten flotta), varav den
förra är avsedd att endast strida på havet och den senare att försvara skärgården, är icke
längre användbar. Den förra, försedd med ångkraft, kan likaväl som den senare strida i skär-
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gården, där den i de allmänna farlederna och
-

blott nödig lokalkännedom finnes -

även

m ångenstädes utanför dessa finner tillräckligt
djup och utrymme. Nutidens å ngkanonslupar
äro genom sina större dimensioner och kraftiga maskiner i stånd att med de större skeppen deltaga i krigsoperationerna såväl på
havet som i skärgården och höra därför till
samma klass som dessa.r
Sedan fr ågorna om propellerångmaskiner
och järnskrov blivit praktiskt taget lösta, framträdde fr ågan om pansar i främsta planet, efter
det att bomben (sp rä ngprojek til en) visat sin
förstörande verkan, och mot övergången till
18GO-talet framkom utrikes å tskilliga pansarfartygstyper, alltför stora och dyrbara för att
kunna upptagas i en svensk flottplan.
Broschyrstriden fortsatte energiskt under
1850-talet.

General Lefren kämpar på sina

inre linjer och åtager sig att försvara riket
med en arme, även om det inte skulle finnas
en enda å ra att tillgå - åran var nu emellertid redan ur modet. Kommendörkapten Laven

Baltzar Julius Ernst von Platen - 1849 utnämnd till
statsrdd och chef för sjöförsvarsdepartementet för första
gdngen ,' 1862 för andra gdngen sjöförsvarsminister, kontrasignerade han den 10 juli 1866 det kungliga brev, som
dnyo uppdelade flottan ocli som med sitt gynnande av
skärgdrdsvapnet skulle leda till ett försvagande av vdra
sjöstridskrafter över huvud taget och ett uppgivande av
havet. - Trägravyr.

var en utomordentligt skicklig och flitig militärskribent, men en av skärgårdsflottans ensidigaste anhängare. Dåvarande löjtnanten Julius
Mankell (1828-97), vilken som författare kallat sig . E n infanteriofficer>, utgav ett historiskt
värdefullt arbete om skärgårdsflottan. Han är anhängare av centralförsvarsprincipen, förpassar
de sjögående fartyg, som finnas kvar, till Kattegatt till skydd för handeln och »placera r huvudmassan av skärgårdsflottan till Vaxholm, klar att retirera in i Mälaren» (Norrbohm) .
Ar 1857, då striden om yttre och inre försvar stod skarp, publicerades en liten skrift med
titel »Bilder från vårt nästa krig med Ryssland», som självsvåldigt men med frisk satir gisslade de läror, som centralförsvarets epigoner förkunnade. Där skildras hurusom svenskarna,
»fast beslutna att inte inlåta sig i någon dispyt med våra fiender, förrän de hunnit bliva hemmastadda i våra nejder. - - - »stärkt sitt försvar genom att försälja flottan och förlägga
armen långt inne i landet». Så kom anfallet, fienden intågade i Stockholm och alla kustorter,
tog i besittning omkring tre fjärdedelar av riket, avskar förbindelserna med yttervärlden och
lade beslag på »h ela Ericsonska j ämvägsanläggningen» , allt under det svenska~na samlades
till Karlsborg för att där »f örsva ra nationens ära och sj älvständighets. Det hjälpte inte att
centralfältherren von Hasenskräck segrade vid Motala och Vänershorg, ej heller att skärgårdsmarskalken Krutstam och insjöamiralen Julius organiserade roddbataljonerna, vars rörelser leddes med lergök från domkyrkotornet i Strängnäs, fienden hade bitit sig fast och nationen stod
skrikande på bröd. Då »tog tsaren ett glas Cederlunds guldkrona och proponerade en skål för
centralförsvaret, som han förklarade sig önska lyckligt och väl infört i alla kejsardömet kringliggande länder». Skriften var, som synes, respektlös. Den omnämnes helt kort och bedömes
som obetydlig i L. G. T. Tidanders 1896 tryckta broschyr »Sj öf örsvar sfr ågans utveckling i Sve-
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rige efter 1809», men den hade dock utgivits i ny upplaga så sent som 1894, förmodligen på
tillskyndan från sjömilitärt håll.
Det bör här framhållas att på 1860-talet riktades även från lantförsvaret allvarlig kritik
mot centralförsvarets överdrifter, och så betydande strateger som generallöjtnant J. af Kleen
(1800-1884) och, numera, även Julius Mankell fordra, att försvaret till lands skall upptagas
redan vid gränsen och kusten.
1861-62 ARS SJÖFÖRSVARSKOMMITTE.
Efter en skrivelse 1860 av ständerna tillsattes undersökningskommissioner i Karlskrona och
Stockholm för att utreda fartygsmaterielens tillstånd och brukbarhet - man hade framför sig
en hel flotta från en förgången epok, däribland ännu bortåt 200 roddfartyg. Följande år 1861
tillsattes en blandad parlamentarisk och fackrnannakommitte, som skulle yttra sig om rikets
sjöförsvar i hela dess omfång, och som sedan icke fick någon efterföljare i sin art före 1880
-82 års stora kommitte. I betänkande 1862 förordar 1861 års kommitte full användning av
ångkraft samt införande av pansrade fartyg. Med denna kommitte börjar vanan hos oss att
specificera flottans uppgifter i flera olika avseenden, vilken vana bibehållits ända till dess man
i våra dagar klarlagt och förenklat hela uppgiftsbegreppet med uttrycket att flottan skall i
samverkan med övriga försvarsgrenar försvara riket och dess intressen till sjöss. 1861-62 å rs
betänkande uppdrog flottans uppgifter sålunda:

att åt våra kuster i allmänhet lämna ett kraftigt skydd mot fientliga anfall samt möjliggöra
blockad av fientliga hamnar och andra krigsföretag även utanför kusterna,
att utgöra ett kraftigt, tidsenligt och efter våra förhållanden lämpat särskilt försvar i våra skärgårdar och å våra större insjöar,
att biträda vid blockeringen av fientliga hamnar, upprätthålla aktningen för den svenska flaggan i mera avlägsna farvatten och bistå våra handelsfartyg, då de sådant behöva, ävensom
att bibringa nödig övning åt flottans personal, samt
att underlätta försvaret genom hastig förflyttning av trupper från en punkt till en annan eller
i allmänhet genom sådana krigsföretag, som företrädesvis påkalla snabbhet i rörelserna.
Om man här lämnar åsido den ännu vid centralförsvaret häftande omsorgen om insjöarna
samt talet om personalens övning, som väl mera utgör en förutsättning än en uppgift för flottan, så befinnes övriga uppgifter kräva en flotta, användbar till sjöss ända intill en motståndares hamnar, ävensom vid kuster och inom skärgårdar. Betänkandet förordade, som närmare
omförmäles under annat kapitel, pansarklädda ångfregatter för det yttre försvaret, ångkor vetter för handelsskydd, ångskonerter för hastiga trupptransporter, ångkanonbåtar av järn för det
inre försvaret o. s. V., en uppdelning av olika fartygsslag för olika uppgifter, som icke stod i
överensstämmelse med ångk raft ens utjämnande verkan och förm åga att sammanföra olika erforderliga fartygsslag till gemensamt uppträdande i en enhetlig flotta.
FAKSIMIL A MOTSTAENDE SIDA. Kanonaden pd Hampton Roads den 9 mars t862 mellan sydstaternas fruktade 1Iferrimac ocli nordstaternas, av John Ericsson konstruerade Monitor gav genljud ocks å i vdrt land, där
flottans materielanskaffning under mdnga dr kom att gd i monitorbyggenas tecken. Over striden, där den
betydligt kraftigare bestyckade 1Iferrimac sdg sig maktlös mot den eldsnabbare och mera lättmanövrerade
1Ifonitor och efter resultatlösa ramningsförsök till slut fick rymma fältet, utgavs bl. a. den här dtergivna litografien, som visar också ndgra detaljer av Monitors inre, bl. a. tornet med de bägge tt-tums Dahlgren-kanonerna,
som - bättre riktade - otvivelaktigt skulle ha sänt sydstaternas pansarvidunder i djupet redan under denna
världshistoriens första, dramatiska drabbning mellan pansarfartyg. - Kungliga biblioteket.
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Striden mellan Monitor och Merrimac den 9 mars 1862. Litografi efter original av C. Parsons. Kungliga biblioteket.

1862 å rs betänkande ledde in te till någon å tgä rd, ty vid denna tid n åddes Sverige av meddelanden om John Ericssons pansrade tornfartyg med ringa m ål yta, Monitor, som under nordamerikanska inbördeskriget och ingående i Nordstaternas flotta den 9 mars 1862 å Hampton
Roads besegrade sydstaternas pansarkasemattfartyg lIferrimac. Svenska flottplaner togo intryck
härav och för ett drygt decennium räknade man i vårt land icke med andra egentliga stridsfartygsslag än monitoren och kanonbåten. Om dessas egenskaper m. m. talas i ett följande
kapitel.
Men vad som nu närmast hämmade flottans utveckling var ett sjöministerskifte 1862, då
greve Baltzar Julius Ernst von Platen ånyo blev sjöminister.

VON

PLATEN

SJÖMINISTER

1862,

GENOMDRIVER FLOTTANS

UPPDELNING

1866.

Under uttalande att 1861-62 års kommitteförslag, grundat på äldre erfarenhet, icke längre
vore tidsenligt vad sjökrigsmaterielen beträffar, vilket onekligen var riktigt, skred von Platen,
utan att föreslå n ågon materielförbättring, till sin gamla plan om flottans organisatoriska uppdelande på ett yttre och ett inre försvar med den i hög grad konstlade skiljegränsen att det
förstnämnda skulle innehålla fartyg om tio fots djupgående och däröver, medan det inre sjöförsvarets fartyg skulle vara av mindre än tio fots djup. Med ett uttalande om flottans allmänna behov, vilket kunde tydas litet hur som helst, medgav 1862-63 års riksdag att flottans
övningsanslag finge uppdelas i två poster, för övningar dels med grundgående och dels med
djupgående fartyg - gränsen var tio fot - och härmed hade von Platen fått en första inteckning på sjöförsvarets delande. Han gick vidare.
Den 12 maj 1865 offentliggjorde von PIaten med nådigt tillstånd sina »Grun der för ombildning af Sveriges sjöförsvar>. Detta borde utgöras av flottan, bestående av större sjögående
krigsfartyg, och av skärgårdsartilleriet, som skulle försvara våra skärgårdar och inlandsfarvatten. Eftersom sjökrigsmaterielen förändrades dag från dag, åtföljdes förslaget icke av någon
byggnadsplan - von Platens intresse låg mer för organisationen - men det uttalades att det
yttre försvaret borde innehålla snabbgående ångkorvetter samt, om monitorsystemet utvecklades,
pansarklädda tornfartyg av detta system. Det inre sjöförsvaret skulle bestå av grundgående
pansarklädda å ngfa rtyg, ej större än att de kunde passera slussarna i Göta- och Trollhättekanaler. Så skulle vi ha små »Iät tr ör liga båtar för fortskaffande av ett landstigningsartilleri,
vilket fr ån våra talrika inre vattendrag kunde landsättas och användas i en terräng, där icke
något annat av anspann beroende artilleri kunde röra sig- (P. O. Bäckström). Först genom
att skärgårdsartilleriet, von Platens ögonsten, erhölle sin egen personal kunde det vinna en utveckling, som enligt hans mening svarade mot dess uppgifter. Flottan skulle förläggas till Karlskrona, skärgårdsartilleriet till Stockholm och Göteborg.
Om allt detta uppträdande på kanaler och landsättande av artilleri på inre farvatten skulle
man med goda skäl kunna tillämpa general Björnstjernas uttryck från 1845 om »bamsligheter
och ej allvarsamt krig - o Förgäves varnades i tal och skrift, i broschyrer och press mot sjövapnets delning, som endast skulle splittra försvarskrafterna till sjöss, försvåra samverkan dem
emellan och leda till vårt försvagade sjövapens ytterligare skada. Men von Platen fick sin
vilja igenom vid vår sista ståndsriksdag 1865-66, som m åhända fångades av slagord om »arbetstördelning s och löften om personalindragningar.
1866 utfärdades författning om Kungl. Maj :ts Flottas omorganisation till Kungl. Flottan
och Kungl. Sk årg årdsartilleriet, varom närmare talas i annat samband. Men här kan p åpekas
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flottan, men sjökarteverket till skärgårdsartilleriet.
Vidare bör här tydligt betonas att detta von PIatenska skärgårdsartilleri ej får förblandas med det
år 1902 uppsatta och för kustfästningarnas bemannande avsedda kustartilleriet.
Den sjömilitäre skriftställaren, kommendörkapten Norrbohm säger (år 1883) att skulle nu delning
nödvändigt ske, så hade fästningar och positionsförsvar i skärgården antagligen utan olägenhet
kunnat överlämnas åt en särskild kår, med villkor
att denna icke befattade sig med något rörligt skärgårdsförsvar, ty detta måste förbliva sammanfört
med och omhänderhavas av övrigt rörligt sjöförsvar.
I en senare, år 1893, utkommen broschyr »Konsekvenser af konsekvenser af en som söker vara

...... .-nYClUa&.

konsekvent» (W. Dyrssen) sägs om den epok, som
lett fram till 1866 års delning följande: »Att i ett
Titelsidan till von Platens 1865 utgivna förslag till
centralförsvar någon plats ej finnes för en sjö gåombildning av Sveriges sjöförsvar, vilket ldg till
ende flotta ligger i öppen dag. Karlsborgs fästning
grund för omorganisationen 1866.
uppstod och flottorna förföllo. Till detta senare
bidrog emellertid kraftigt den olyckliga striden mellan stora och lilla flottan, en strid, som utkämpades med ihärdighet och bitterhet. Sinnena söndrades, nationens intresse förspilldes, man
var ej benägen att offra någonting på ett vapen, vars målsmän själva ej visste, vad de ville.
Grunden till striden låg väl till en början i beskaffenheten av landets finanser, vilka efter förlusterna i våra sista krig mot Ryssland ej tilläto att i lika mån upphjälpa de båda, lika behövliga flottorna, den stora såväl som den lilla. Början av stridigheterna äro nämligen fullt skönjbara vid 1790-års fredsslut. De förvärrades sedermera därigenom att centraIförsvarsprincipen
grep omkring sig även hos flottans män och komma många av dessa att i slupar och jollar se
det nödvändiga, emedan dessa fartyg kunde på våra insjöar stöda armen och biträda vid Karlsborgs försvar. - Först med ångans allmänna införande på örlogsfartyg föllo vapnen dem ur
händerna, som stridde om stora eller lilla flottans företräde, men just vid denna tid skildes
genom en ödets ironi ännu en gång de förut sammanslagna flottorna. Man förvånar sig blott
över att sjöförsvaret ej gick under vid det bakslag, som betecknas av ett skärgårdsartilleri och
en flotta».
SKÄRGÅRDS- OCH INSJÖ FÖRSVARETS SISTA VAPENDRAGARE.
Under sju år förblev sjövapnet kluvet genom von Platens förvållande eller »ödets ironi»
som Dyrssen mer vänligt säger. Härunder ökades osäkerheten om sjövapnets struktur, den
ena planen efter den andra såg dagen för att snart nog förkastas och omkring 1870 fanns
ingen plan alls. Både arme och flotta vara misskötta, den sistnämnda nära nog till förfall
med ett brokigt fartygsbestånd av gammalt och föga dugligt nytt. Vad skulle väl denna provkarta av mindrevärdiga fartyg kunna uträtta och vad skulle det kosta att utbyta allt detta mot
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>S jö-Beväringen manna dror lör H. M. Konungen > - en idyllisk manöverbild [rån skärgdrdsllottans sommarövningar i Mälaren 1845, en tidpunkt, dd roddvapnets vara
eller inte vara utgjorde löremdl lör envisa debatter och mycken elak kvickhet. - Blyertsteckning, visande >Can onjollarna och sjöbeväringen vid Gripsholm den 9 juli
1845 >. av A. C. IVetterling. Nationalmuseum.

På sina tull! gav fartygsmaterielens snabba tekniska utveckling upphov till ganska yrvakna framtidsllägringar av
den sort, på vilken luir ett par lätt överspända exempel i . N y illustrerad tielning ' 1862 signerats av ..1c1wrius,
el. v. s. arkitekten F. W. Scholaruler. Till vänster: »Pon sarsk eppen s kraft ocli fart ökas så att de gå tvärs igenom
linieskeppen », Till llöger , överst: »En flottas ankomst förkunnas endast genom ångan ur de flytande slanqboiarne ».
Därunder: »At tillertets otroliga utveckling qo äser monitorer ocli merrimackut»,

effektiv materiel, var en fråga, vars besvarande ytterligare försvårades inför osäkerheten om
vad som vid denna brytningstid kunde betraktas som effektivt.
En ytterligare svårighet för flottan att resa sig ur vanmakten låg i den frenesi , med vilken
skärgårdsvapnets gamla vapendragare kämpade sina sista strider. Överste Hagelslam var ännu
på ålderns dagar i elden. Han ville slopa hela Karlskrona örlogsstation, och Stockholms skärgård skulle han försvara med 6,000 minor och 300 kanonjollar. Märkligare var majoren vid
skärgårdsartilleriet, sedermera kommendören C. G. Lindmarks (1826-92) inställning, därför
att han eljest var en så kunnig man, riksdagsman och anlitad i allmänna värv. I en skrift
1873 på Militärlitteraturföreningens förlag framhåller han, riktigt nog, att ett innerligt samband
måste finnas mellan flottan -

en kustflotta -

och armen i ett system, där armen vore den

förnämsta och flottan den andra faktorn. Kustflottan måste kommenderas och till stor del
bemannas av sjömän, men befälet måste först å en armes taktiska och strategiska uppgifter.
Kustflottan vore att betrakta som armens avantgarde, frontbetäckning och flankstöd och skulle
därtill verka som en gerillak år : den skulle ombesörja rekognosceringstjänsten utanför havsbandet för att i tid lämna armekommandot underrättelse om fientliga flottans rörelser, i skärgården attackera och oroa inträngande örlogs- och transportfartyg, besätta och envist försvara
viktiga pass, utföra minkriget samt på våra inlandsfarvatten ordna transporttjänst och lämna
armen allt möjligt stöd.
Lindmarks
varje begrepp
förut nämnde
flottan riktad

skrift lämnar ett beklämmande bevis på avsaknad inom skärgårdsartilleriet av
om självständig sjökrigföring. Flottan hade sannerligen spolats upp i land. Den
broschyrförfattaren Tidander säger att i början av 1870-talet gjorde sig en mot
lantmilitär opposition gällande, som inom riksdagen företräddes av kapten Julius

Mankell. Denne vidhöll sin tidigare inställning emot flottan, vars uppgifter, enligt hans motion
1870, begränsades till att medverka vid försvaret av Stockholms och Göteborgs skärgårdar samt
underlätta för armen att draga nytta av våra stora insjöar.
Då von Platen 1868 avgick som sjöminister, efterföljdes han av dåvarande generalmajoren
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Karl Magnus Thulstrup (1805-81), som 1870 efterträddes av dåvarande generalmajoren friherre Broder Abraham Leijonhufvud (1823-1911), båda kunniga och insiktsfulla män,

SOIU

om-

sorgsfullt förvaltade sina ämbeten, men som av givna skäl ej voro i stånd alt å teru ppliva eLt
slocknande begrepp om ett riksförsvar till sjöss.

SJÖVAPNETS STUPANDE KURVA NAR EN VÄNDPUNKT. KUNGL. FLOTTAN 1873.
Från omkring 1870 kom. sjövapnet alltmera på tal i riksdagen, i motioner, utskottsbetänkanden och kammardebatter m. m. Man framhöll att sjöförsvaret hade för vår självständighet
lika stor betydelse som lantförsvaret, att man borde undvika krig i eget land o. s. v. Några
talare ville på sjövapnet lägga huvudvikten av vårt försvar. Men alltjämt kunde man icke
komma ifrån att betrakta öppensjöförsvaret och skärgårdsförsvaret som två skilda begrepp.
Sjöministern själv å r 1871, det var Leijonhufvud, ansåg att Sverige m åste avstå från anspråken
på öppna sjön, men att sjöförsvaret i stället skulle bidraga till skyddet av Stockholm och två
eller tre andra viktiga ställen på kusten, samt »försäk ra oss herraväldet å våra större insjöar».
Förtroendet för 1866 års organisation med två skilda sjövapen hade dock börjat svikta.
1870 väckte kaptenen vid flottan Folke Adolfsson Palander i riksdagen motion om sammanslagning av vapnen, 1871 tillsattes en kommitte för att utreda frågan och 1873 följde så en
proposition, för vilken konung Oskar II personligen torde hava varmt intresserat sig, som bifölls,
varpå i september sistnämnda år de tv å sjövapnen, såsom i annat kapitel närmare omtalas,
sammansloges till Kungl. Flottan. Härmed var första förutsättningen vunnen för att flottans
sedan årtionden stupande kurva skulle kunna böja av och åter resa sig.
Nästa förutsättning var att meningen med och uppgifterna för den nya, enhetligt organiserade flottan blevo klarlagda. 1874 blev dåvarande kommendören, sedermera amiralen och
statsministern Fredrik Wilhelm von Otter (1833-1910) sjöminister. Efter en proposition 1875,
som mycket rörde sig om ett rammfartyg, vartill von Otter syntes hysa stark tilltro, framlade
von Otter till 1876 års riksdag ett program för sjöförsvarets ordnande, som tydligt visade strävan att förena de uppgifter, som tidigare ålegat å ena sidan den sjögående flottan och å andra sidan skär-
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gårdsflottan, och som fordrade att
flottan i händelse av över havet mot
vårt land riktade anfall skulle kunna : utestänga fientliga flottor fr ån
våra viktigaste hamnar, försvåra om
icke förhindra landsättandet av överväldigande

fientliga

härmassor

tuellt landstigen fiendes förbindelser
med eget land samt slutligen genom
operationer å våra insjöar och andra
understödja

egen

och motverka en fientlig härs framträngande. -
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våra kuster, varhelst en landstigning
försökes, oroa och försvåra en even-

inlandsfarvatten
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Uttrycket »varh elst en
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_

I •Tidskri]t i sjöväsendet . 1905 återfinnes denna - icke helt verklighetstrogna - ' grafisk a framställning af svenska flottans styrka
åren 1522-1905 ., som vill försöka åskådliggöra . llU r u .~ o m dess båda
nollpunkter sammanfalla med D. D. M. M. konung Gustaf I:s ocli
konung Oscar II :s tillträde till regeringen ', Därefter går kurvan dter
uppåt, och tidskriftens redaktör kommenterar: »Den kraft och det outtröttliga nit, med huilket dessa båda regenter vetat att från så godt
som intet arbeta upp den svenska sjömakten till en plats inom värdens
mariner. skall för alla ticler utgöra ett ärofullt minnesblad i de båda
monarkernas historia'.
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landstigning försökes» angiver klart flottans ställning såsom ett led i riksförsvaret, befriat från
begränsningen till skärgårdarna. Med uttrycket »f ör svå r as motståndarens »förbindelser med eget
land» angives sjövapnets fortsatta verksamhet, även om landstigning skett. Uppgiften att operera
på insjöarna är ett rudiment, som ännu hänger kvar och som utgör ett offer åt centralförsvarsprincipen, vilken alltjämt är vid liv, om ock detta är försvagat, och som ej kan anses helt och
formellt övergiven förrän genom 1897 års befästnlngskommitte.
Om man sålunda giver sitt erkännande åt von Otters strategiska uppläggning, så ställer sig
omdömet annorlunda om hans fartygsbyggnadsprogram, vilket vittnar om den omdaningsprocess,
som sjökrigsmaterielen vid denna tid alltjämt var underkastad. Där förekom olika fartygsslag
i rätt brokig blandning. Debatterna i riksdagen dessa år 1875 och 1876 rörde sig ganska
mycket om flottans ställning och uppgifter. »Ha de icke vårt sjöförsvar till ändamål att värna
hela vår kust, så finnes för detsamma intet ändam ål », hävdade von Otter och fick häri instämmande av förutvarande sjöministern, general Leijonhufvud.
Emellertid föll von Otters flottplan i riksdagen 1876. Riksdagen ville ej binda sig, innan
den fått till prövning ett fullständigt förslag även till lantförsvarets ordnande. I alla fall fördes
frågan framåt, ty år 1879 tillsatte Kungl. Maj:t en kommitte av fackmän för att utreda spörsmålet om de fartygsslag (certer), som med hänsyn till rikets tillgångar och sjökrigsvetenskapens
ståndpunkt bäst främjade de i 1876 års proposition angivna ändamålen. Detta att i en flottplan fastställa flottans fartygsbestånd och byggnadsprogram utgjorde ju tredje förutsättningen
för sjövapnets återupprättande. Detta skedde genom nyssnämnda certkommitte av 1879, vilken,
innan den slutfört sitt arbete, följdes av de två stora grundläggande kommitteerna, 1880-82 års
sjöförsvarskommitte och samma års lnntförsvarskommitte, samt riksdagens därefter fattade beslut. Lantförsvarets stora fråga vid denna tid, vilken ju också i hög grad berörde sjöförsvarets
personal, gällde indelningsverkets utbytande mot moderna, på den allmänna värnpliktens grund
fotade organisationsformer. Sjöförsvarets stora fråga gällde flottplanen.
Senare tiders forskare i 1800-talets sjöhistoria måste ju hålla i minnet att omkring år 1880
förefanns som flottans vapen huvudsakligen blott artilleriet och den på 1860-talet tillkomna
minan. Rammstäven gjorde sitt inträde i vissa mariner på 1870-talet för att efter några decennier övergivas. Däremot fick det på 1870-talet utkonstruerade torpedvapnet. som 1877 infördes i svenska flottan, en betydelse av den art, att flottans hela struktur och ställning inom försvaret samt uppgifter därav rönte inflytande. Sjöförsvarsfrågan efter 1880 påverkades härav
liksom senare av ubåtens framträdande och ännu senare av flygvapnets.
Tiden 1815-1880 kännetecknas, som vi sett, av försummelser mot försvaret, och dessa gällde
även armen. De berodde på den defaitism, som utbredde sig i vårt land inför Sveriges förmenta omöjlighet att försvara sig mot sin väldige östra granne. Centralförsvarsiden var ett
utslag av denna modstulenhet, som blott ökades av alla försvarsdispyter. Dessa utkämpades,
säger Unger, »genomgående efter tvenne linjer, dels rörande härens och flottans inbördes be tydelse i och för riksförsvaret och dels om stora eller lilla flottans större berättigande inom sjövapnet. Att denna strid på två fronter skulle verka återhållande på flottans utveckling var ju
självfallet », Bidragande till all obeslutsamhet var också, som tidigare sagts, århundradets slag
i slag följande tekniska uppfinningar, som verkade helt revolutionerande på sjökrigsmaterielen.
PLANSCH Å MOTSTÅENDE SIDA. De bägge fartygen d denna bild [rån 1870 markera tvd av de stora tekniska nyheterna i övergdngstiden till den moderna svenska flottan, som är årsbarn med 1880-talet. Till vänster
ses moni/oren Jolm Ericsson, vdrt första pansarfartyg (1865), och till höger vår första skruvångkorvett, Gefle
(1848), i sitt slag en av de första i världen. - Lavering (IV Jacob Hägg 1870. Sjöhistoriska museet, Stockholm .
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FRÅN SEGEL TILL ÅNGA, FR,ÄN l~R,Ä TILL JÄRN
FARTYGSMArrERIEL OCH VAPEN 1815 - 80.

U

n der 1700-talet hade visserligen förändringar i byggnadssätt ägt rum å den seglande krigs-

fartygsmaterielen, men i stort sett förblevo de huvudsakliga fartygsslagen bestående, och

de förbättringar, som åstadkom mits, inneburo blott en fortskridande utveckling av dessa. Roddfartygsbeståndet hade på 1770-80-talen tillförts kanonslupar och kanonjollar. De förändringar
å ter, som flottorna undergingo under 1800-talet, närmare bestämt i seklets mitt, voro helt omgestaltande. Omvandlingen berodde främst p å att å ngmask inen infördes som framdrivningsmedel i stället för segel och rodd, som väl i tusen å r tjänat nordiskt sjöväsende, men därtill
kommo också seklets många andra tekniska uppfinningar. Järn och stål infördes som byggnadsmaterial i stället för trä, räfflade bakladdningskanoner, avsedda att skjuta bomber och
granater, trädde efter olika utvecklingsskeden i stället för slätborrade framladdningskanoner
med fullkulor, pansar framkom till skydd för skrov och artilleri, och som nya eller åter
bruk tagna vapen framträdde minan och rammen, snart följda av den helt nya torpeden.
Ehuru 1800 -talets tekniska uppfinningar sålunda helt revolutionerade fartygsmaterielen, så
skedde inom alla flottor övergången med en viss eftersläpning, och den vidare utvecklingen
skred också fram rätt försiktigt, kännetecknad av ett förklarligt famlande. Aldrig tidigare har
väl framkommit en sådan mängd mekaniska projekt av olika slag, kombinationer och varianter av typer och detaljer. Men omkring år 1880 skedde en stabilisering, utvecklingen fann sin
linje och kunde därmed fortgå i oavbrutet stegrat tempo.

RELIKTER FRÅN GUSTAVIANSKA PERIODENS FLOTTOR.
De fartygsslag, som funnos i flottorna omkring å r 1815 jämte tillgång av varje slag (första siffran inom parentes) och behov enligt 1816 å rs tidigare omnämnda sjöförsvarskomrnitte
(andra siffran), framgå av följande: linjeskepp (11-12), svåra och lätta fregatter (5-10),
korvetter - en kring sekelskiftet framkommen variant av den lätta fregatten - , briggar och
skonerter (11-11), kanonslupar (110-96), kanonjollar (45-96), mörsareslupar (6-24) och
galärer (18-0). Härtill kommo chefs- och trossfartyg av olika slag. Det framgår härav, att
1700-talets bombkitsar och skottpråmar m. m . ej vidare nämnas, liksom ej heller sk ärgårdsfra-

gattemu (hemmema o. s. v.) samt att galärer, varav inte så fä, ehuru under avskrivning,
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Ldngt fram i seklet fortsatte en rad av Chapmanslartyg från Gustav IlI:s dagar att göra trogen tjänst i svenska
flottan. Här ses fyrtiokanonfregatten Euridice under kronprins Oskars (I) hemresa från Petersburg till Stockholm
1830 kämpa en hård kamp i den grova sjön. - Tavlan är, de vilt romantiskt brytande sjöarna till trots, -m ålad
efter naturen - av kronprins Oskar och «ao Högst densamme gifven till sin gemål kronprinsessan Josephine »,
I H. 111. Konungens ägo.

ännu funnos kvar i Stockholm, ej längre betraktas som erforderliga. Det befintliga fartygsbeståndet var i behov av iståndsättande i rätt stor utsträckning, men i det stora hela kunde
den svenska flottan ännu vid denna tid mäta sig med övriga östersjörnakters.
Den tillgång, varmed man räknade, utgjordes i huvudsak av rester av Gustav III:s stolta
flottor, af Chapmans verk med enstaka inslag av Sohlberg och Gilbert Sheldon. Där märktes, vad beträffar seglande flottan, - om skeppen Göta Lejon (1746) och Vladislafl (1777),
som stodo inför slopande, ej medräknas - 74-kanonskeppen Konung Adolf Fredrik (1775)
och Konung Gustav III (1777), 62-kanonskeppen Prins Fredrik Adolf (1774), Tapperheten
(1785) och Försiktigheten (l) (1784), vilka fem såldes eller slopades inom närmaste decennium
- Tapperheten bortauktionerades i New York efter den famösa skeppshandeln 1825 - samt
60-kanonskeppet Vasa (1778), som - sålt 1803 till Ostindiska kompaniet men återtaget 1808
- ändrades till 50-kanonskepp och slopades 1827, jämte 60-kanonskeppen Fäderneslandet
(1783), Äran (1784), Dristigheten (1785) och Manligheten (1785). Härtill kom 74-kanonskeppet
Gustav den store (l) (1799), som intill 1811 burit namnet Gustav IV Adolf och 1825 fick övertaga det då slopade skeppet Försiktighetens (l) namn.
Om fregatterna Jaramas (II) (1754) och Thetis (1784), vilka slopades 1818, samt Orädd
(l), inköpt 1809 och intill 1813 benämnd Fredrika (1785), som var i bristfälligt skick, uteslutas, så räknade fregattbeståndet omkring år 1815 40-kanonfregatterna Fröja. Camilla, Galatlie
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Några fartygstyp er inom svenska örlogsflottan från de seglande skeppens sista storh etstid: i mitten linjeskeppet
St ockli olm , till vänster fre gatt en Eugenie och till höger korvetten av Chapman ('f I) och briggen No rdenskj åld .
Oljemålning av J. Hägg 1866. Privat ägo, Stockholm ,

Vid sidan av örlogsflottans seglande enheter tog sig armens flottas materiel allt annat än imponerande ut . Att
den likväl någon gång kunde komma ifr åga tör representativa uppgifter visar denna samtida skildring av Karl
XIV Johans återkomst till Stockholm från kröningen i Norge 1818. På Strömmen ligga knnotijollar (till vänster)
och k an onslupar och ge salut för Hans jlJajestät. - Gouache av A. F. Cederholm. Nationalmuseum

och Euridice (från 1784-85) samt 44-kanonfregatten af Chapman (1) fr ån 1803, bortauktionerad 1826 tillsammans med Tapperheten. Jfr band II , bil. 4.
Briggarna voro Svalan (1) (1797), 1817 ändrad till korvett, Diana (1776), tidigare skonert,
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Linjeskeppet Karl XIV J olum frun ur 1824, enligt ett foto från 1856. Ritningarna till linjeskeppet GlIstav den
store (Il) frun ungefär samma lid riterges Ii faksimilet vid denna sida. - Sjöliistoriska museet, Stockholm.

Glommen, Delfin (1801), Vänta Litet (1803), La Coquette (1814) och La Badine (1815). De
buro från 6 till 18 pjäser. Bland skonerter böra nämnas Snappopp (l) (1796), senare ändrad
till brigg, L'Aigle (1813) och den väl seglande Experiment, inköpt 1813 från Amerika
Dessa fartyg voro tiII största delen förlagda tiII Karlskrona, där också följande däckade
kanonslupar stationerats: Nauckhof], Cederström, Curt von Stedingk, Wrede, von Essen, Ehrenskiöld, Hökenflycht, Esbjörnsson, Viktor von Stedingk och Löschern. Roddflottan i övrigt, fördelad tiII Stockholm, Göteborg och Karlskrona med huvudparten å förstnämnda ort, bestod av
bortåt 10 däckade kanonslupar från 1805-09 (Jupiter, Pluto, Niord o. s. v.) samt omkring 90
öppna (Froste, Gylfe o. s. v.) från 1789-1814, 6 äldre mörsarefartyg (Fredrikssund o. s. v.)
samt 45 kanonjoUar från 1808 eUer tidigare (Anka, Dag, Edda o. s. v.). HärtiII kom olika slag
av bataljonschefsfartyg, rekognosceringsfartyg, galeaser, kuttrar, jakter, patruUbåtar, lastdragare- och transportfartyg, kokslupar, mjöl- och andra proviantgalärer. vattenskutor, däckade
artiIIeripråmar, öppna pråmar, mudderfartyg, avföringspråmar och andra »travaljfartyg», jämte
kungliga gondoler, salslupar, espingar, barkasser, båtar, slupar, giggar, joIIar, snipor, ekstockar
och andra tiII olika ändamål avsedda farkoster.
Som en fläkt från Gustav III:s sirliga hov möta oss namnen på kungliga skonerten Amphion
(1778) och kungliga jakterna Amadis (1782) och Esplendian (1782).

NYBYGGNAD AV SEGEL- OCH RODDFARTYG 1815-80.
Ehuru åtskillig nybyggnad av segel- och roddfartyg ägde rum under perioden 1815-80,
så motsvarade tiIIskottet icke avgången. Antalet dugliga fartyg minskades därför snabbt, särskilt efter århundradets mitt, något som i och för sig icke betydde så mycket, då det omkring
1860 var uppenbart, att dessa fartyg fuUständigt saknade stridsvärde. Det skedde då ett rollombyte, de gamla segel - och roddfartygen lämnade plats för ångdrivna kanonbåtar och monitorer av järn, vilka under 1860-70-talen bildade, vad man skuIIe kunna kalla, en övergångsflotta, tiIIs grunden till Sveriges moderna flotta lades i 1880-talets början. Åren kring 1860, då
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Ett linjeskepp
från 1800-talets förra hälft.
68-(74--)kanonskeppet Gustav den store (Il), byggnadstid 1824-32. Galjonsritning, signerad av af Bornemann den 9 november
1831, samt inredningsritning, undertecknad 14 augusti 1858 av
A. H. Couleur, och uppgjord i samband med att skeppet dren
1856-60 var intaget i docka för reparation.

--~-_.;......;~

nJ

Ett 18oo-talsskepp hade i förhållande till ett skepp från 1700-talet skarpare bog, diagonalförbindningar hade
tillkommit för att hindra riggbrytning, förskeppet var höjt i tur med skrovet i övrigt, helt däck var inlagt mellan back och skans, relingarna voro högre och krönta med träbastingeringar, vari kojer stuvades, inredningen
var bekvämare, hyttskott uppsatta i stället för segelduksskärmar, gångspel och pumpar hade fått bättre konstruktion, ankartågen av hampa utbyttes 1835 mot kättingar av järn, som lades direkt om spelkransen, seglen
under bogsprötet, mesanbommen och avaterbommarna (vaterblinda, skjuvblinda, vaterdrivare, vaterledsegel) hade
försvunnit, liksom några mellanstagsegel, mesanen hade blivit ett gaffelsegel, råseglen knopades med råliken till
en längs råns överkant sträckt lejdare, underrår och märsrår blevo längre fram så fast anordnade, att de ej
som tidigare kunde hastigt firas till relingarna, resp. märskanten, ej heller svåra stängerna att vid överhandsväder kunna revas, skeppssidorna målades svarta med vita bälten utefter portraderna, inombords användes företrädesvis vit färg, kopparförhydning kom i bruk i stället för tidigare kalfatreringssätt, dävertar kommo till an vändning för de lättare båtarna, kommandobrygga uppsattes för om mesanmasten att användas i stället för
akterut placerade kommandopallar. Medan ett skepp i 1780-års program i allmänhet hade följande dimensioner: L. 49,8 m., Br, 13,8 m., Dj. 5,8 m., Depl. 1700-1800 ton, bestyckning 62 kanoner, besättning 600 man, från gick man efter 1790 års krig kravet på ringa djupgående och kom till något större dimensioner, börjande med
det av Chapman konstruerade skeppet Gustav IV Adolf av 1799 och fortsatt med Karl Xlll och Karl XIV Johan
med ungefär följande dimensioner: L. 55,8 m., Br, 14,7 m., Dj. 6,8 m., Depl. 2500-2600 ton, bestyckning 74
kanoner, besättning 700 man. Skeppet Stockholm, färdigt 1856, hade dimensionerna: L. 56 m., Br, 15 m., Dj.
7 m., Depl. 2850 ton.
Linjeskeppet Karl XIV Johan av 1824 hade från början a0-36-pundiga kanoner i undre batteriet, 3024-pundiga i övre batteriet samt 10-12-pundiga kanoner och 14-24-pundiga karronader på back och skans.
Det undergick ombestyckning två gånger, andra gången i samband med förändringen till ängskepp. Det var
på sin tid konstruerat av Borneman och försågs 1852-54 med en 600 hkr maskin från Motala och trebladig propeller. L. från hackbräda till galjon var 64 m. (216 fot), i vattenlinjen 53,8 m. (181 f. 9 t.), Br, 14,7 m.
(49 f. 6 t.), Dj. akter 6,8 m. (22 f. 9 t.) och för 6,3 m. (21 f. 1 t.), höjden av midskeppsportens underkant
över vattnet 1,8 m. (6 f. 5 t.), Depl. 2,608 ton (99,650 kb.-Jot], segel area 2,413 kvm. (27,417 kv.sf.}, bestyckningen
efter ombyggnaden: 24-36-pundiga kanoner av 175 kulors vikt och 4- 7 tums bombkanoner i undre batteriet,
aD-24-pundiga kanoner av 175 kulors vikt och 1D-24-pundiga karronader på back och skans, besättningsstyrka
före och efter ombyggnaden var 658 resp. 735 man. En sänkbar skorsten placerades akter om stormasten och
bland moderniteter för den tiden kan nämnas åskledare, vattendestilleringsapparat och svensk ankarkätting. Vid
prov under ånga i augusti 1854 gjorde skeppet 6,8 knop ' emot laber bramsegels kultje och smult vatten'. Vid
segling med råsegel under gynnsamma betingelser nåddes 9 knop, vilket ansågs tyda på att propellern ej så
ringa hindrade farten. Linjeskeppet besökte i september 1854 Stockholm, där besökande i mängd togo Sveriges
första ånglinjeskepp i beskådande med känslor av stolthet över ' ett eget fullkraftigt och tidsenligt örlogsskepp '
som händelsen beskrevs i Tidskrift i Sjöväsendet - lärdomen från Sinope hade ej ännu tillräckligt beaktats. Här liksom eljest i detta verk användes relationssiffrorna: 1 svensk- eller verkfot = 297 mm., 1 kv.-fot = 0,GS8
kvm., 1 kb.-fot = 0,020172 kbm.

I

I

I

mr.;;;·#

t

I

J

JJI

OIfTj!!!T..fJ

Tackelritning till linjeskeppet Fäderneslandet av 1789. Ritningen utförd 1895.

Sjöhistoriska museet, Stockholm.

,

~

' . o.· ..

.:-

I

" ..

~.

O"

j

,

r' ,

<

" 0' . ,..

o

~ ,

.. ..

..

~

~,Jl-- .,..L-.JlL......PH ' I---i-I---":::~~-l

..:
~

,r t
~ lllL l-:

- 1-: - t ;r l
I "WL
l:j

T '

-:-. r

. .
r

,~

.l ~.

r

l - _:_~

JR
1

.:.
I.

o _

.

.

~

~

;

.

1

~

'

~

~.

I

~ ,

G

=

~{ l

~~

.,

,~

r-

,

d

:~

p:

-

.

. t'

l

---l----I

.

.l-

11:;

-

Ett par av örlogsflottans vid mitten uv seklet största enheter ligga för ankar vid Vaxlwlms fästning på denna bild
frdn 1854-. Den mäktiga bredsidan i mitten är skruvlinjeskeppet Karl XIV Johan; till Ilöger därom ses linjeskeppet Karl XIIl med akterspegeln, fregatten Eugenie med styrbordssidan och linjeskeppet Prins Oskar med
stäven mot åskådaren. - Litografi uv okänd konstnär i kalendern . Svea' 1854-.

den gamla flottan var utdömd och övergångsflottan knappast påbörjad, saknade vårt land praktiskt taget rörligt sjöförsvar.
Allt som allt byggdes under denna period 6 linjeskepp, tvådäckare. som alla kölsträcktes
och så när som på två färdigställdes under 1800-talets första tredjedel efter 7 till 14 års
byggnadstider - de två efterliggarna lågo kvar på dockbäddarna till över seklets mitt.
Fregattbygget omfattade också 6 fartyg. men utsträcktes över en längre period från 1830talet till 1862. Korvettbeståndet ägnades största omsorgen. Förutom att fyra av de under perioden nybyggda segelfregatterna nedhöggos till korvetter - i allmänhet på 1850-60-talen - ,
nybyggdes under 1820-40-talen fem segelkorvetter samt under 1840-70-talen fem ångkorvetter - de sista av dem tillkomna för övningsändamåI. Under 1830-talet byggdes fyra skonertar, under 1840-50-talen tre briggar och på 1860-70-talen tre små övningsbriggar.
Inom roddfartygsbeståndet bildade den öppna kanonslupen och den öppna kanonjollen de
huvudsakligaste typerna. 1830 byggdes på galärvarvet i Stockholm en bombkanonslup, som
efter sin konstruktör fick namnet von Sydow och som fick tjäna till förebild för 24 bombkanonslupar, vilka byggdes åren 1844, 1849 och 1855. Dessa 24 jämte 16 äldre öppna kanonsiupar (Fornhjorten o. s. v.}, som på 1840-talet ombyggdes till bombkanonslupar, bildade ett
bestånd av 40 sådana slupar, vilket i huvudsak fanns kvar till dess roddflottan 1871 avfördes
som stridsmaterieI. Ungefär samtidigt med nämnda ombyggnad ändrades 12 öppna kanonslupar
(Laxen, Makrillen o. s. v.) till landstigningskanonslupar, ett antal, som även kvarstod till 1871.
På 1850-talet ändrades tre däckade kanonslupar (Achilles, Aeolus, Neptunus) till mörsarefartyg.
Beståndet i övrigt av kanonslupar, öppna och däckade, som till omkring 1840 nedgått till 70
-BO, sjönk därefter dels genom nyss nämnda ombyggnader, dels genom efter hand skeende
kasseringar. De däckade kanonsluparna försvunno 1863. Däremot ökades trots några slopningar kanonjollarnas antal från 45 år 1815 till 112 år 1840 genom nybyggnad av 3 däckade
1822-31, 54 öppna 1827-31, därav 30 på Karlskrona varv och 24 på galärvarvet, samt på
sistnämnda varv ytterligare 16 år 1833 och 12 år 1836. Något in på 1840-talet räknades med
100 kanonjollar, ett antal som höll sig till omkring 1860, då det började sjunka till omkring
60 år 1871. De däckade kanonjollarna avfördes på 1850-talet. Mellan 1822-33 byggdes 6
mörsarefartyg, vartill kom nyssnämnda 3 ändrade kanonslupar. 1870 fanns ännu kvar några
få mörsarefartyg. För roddflottan byggdes under seklet också en del chefs- och specialfartyg.
8. Sv. F. H. III
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Sålt till ett privatvarv 1923, gick Stockliolm, vdrt sista linjeskepp, kort därefter förintel sen till mötes vid Hallands
Väderö. Innan dess togos bl. a . dessa foton av akterspegeln och förskeppet med dess galjonsbild, föreställande
huvudstadens skyddshelgon, S:t Erik, som bildsnidaren utrustat med skägg . - Sjöhistoriska museets bildarkiv.

Både segelflottan och roddflottan med dennas väldiga hjälpflotta av trossfartyg voro dömda
att i olika etapper försvinna under den period, varom nu är fråga, om också de gamla skroven såsom utrangerade lågo länge kvar på varven och först efter hand gingo ur tiden. Första
varningen fick ett fartyg, när det förklarades ej vidare vara värt att underhållas, så avfördes
det från förteckningen över stridsfartyg för att i sinom tid nedsjunka till skol-, sjuk-, logements- eller kasernfartyg, till »arbetspluts», »upplagsplatss eller kolhoj och slutligen säljas, slopas, sänkas som spärr- eller kajfyllnad, eller upphuggas vid varv eller sönderbråkas av storm
och sjö, vanligen mot ett litet skär vid Hallands Väderö, eller också att uppoffras vid vapenförsök. Mången gammal ärekrönt långseglare har så mött sitt slutliga öde. Kungliga jakten
Esplendian var nog lycklig att få fortsätta sin lysande bana som fyrfartyg 1865. Kungliga
skonerten Amphion från 1778, som fört Gustav III:s flagga i strid, flöt på ålderns dagar som
kasernfartyg i Stockholm och upphöggs 1884, då 106-årig.
STAPELSÄTTNING AV LINJESKEPP UPPHÖR OMKRING 1830.
I förhållande till förslaget fr ån 1816 innebar ett betänkande fr ån 1826 års sjöförsvarskommitte för linjebeståndet en minskning med 2 linjeskepp och 1 brigg, men en ökning med 4
korvetter samt för roddfartygsbeståndet, som i det stora hela gynnades, en ökning med ett 80-tal
roddfartyg. Artilleriet å linjebeståndet skulle räkna 1,400 12- till 30-pundiga kanoner och karronader och å skärgårdsbeståndet 800 pjäser. Detta förslag blev vägledande för fartygsanskaffningen till fram på 1840-talet, ehuru flottans styrka ej kunde upprätthållas utan med bibehållande av åldriga fartyg.
Färdigbyggda intill omkring 1830 blevo följande skepp : 78-kanonskeppen Karl XIII, ritat
av af Chapman, stapelsatt 1805 och färdigt 1819, och Karl XIV Johan, konstruerat av Borneman, färdigt 1824, båda på 2,610 ton, samt 68- (74-)kanonskeppen Prins Oskar, ritat av Ringheim,
färdigt 1830, och Gustav den store (II), konstruerat av Borneman, färdigt 1832, båda på 2,200
ton. Skeppet Karl XIII liknade det skepp, som 1799 sjösatts med namnet Gustav IV Adolf.

58

Denna praktfulla modell uv skruvlinjeskeppet Stockholm är - i skalan 1: 16 - utförd av flaggskeppare \"·id·
holm under amiral Jacob Häggs ledning åren 1908-26. lIIed sina 2,846 tons deplacement var Stockholni vid
periodens slut vår örlogsflottas största enhet; den förde då 66 kanoner. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
-- .::
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På denna samtida målning över sedermera drottning Sojias ankomst till Stockholm som prins Öskars (/1) brud
1857 är det skruvlinjeskeppet Stockholm - då alldeles nyss färdigt efter en byggnadstid av ett kvarts sekel som dominerar i myllret av roddbåtar, vevslupar och flaggprydda sm åångare, fulla med hyllande människor.
Oljemålning av C. G. Plagemann. Vaxholms kustartillerircqemente ,
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Linjeskeppet Karl XIlI:s galjonsbild frdn 1818, en seyergurlinna med luqerkrunsar i Iriinderna, var gnljonsbildJJUggaren Johan Törnströms sista större verk (i mitten). Hans son, Edvard Törnström, var mästare till Gustav den
stores galjonsbild (till höger). Till vänster synes linjeskeppet Stockholms S:t Etiksbild. - Alla tre ha [ätt sin
förvaringsplats i svenska flottans minnestempel, galjonslunden d Karlskrona örlogsvarv.

Linjeskeppens antal 1830 var nio. Därutöver hade i Karlskrona 1825 stapelsatts 78-kanonskeppet Skandinavien på 2,200 ton, och 1832 sträcktes kölen till 84-kanonskeppet Stockholm, båda
konstruerade av Borneman. Det var dessa två skepp, som låga kvar på bädden till 1860 respektive 1856, efter en byggnadstid alltså av 35 respektive 24 år.
Den år 1826 bortauktionerade fregatten af Chapman (l) ersattes 1830 av 36-kanonfregatten
af Chapman (II) på 1,000 ton. Nytillkomna fartyg vara dessutom 20-kanonkorvetten Jaramas
(III), 1821, byggd av Borneman, samt skonerterna Falk, 1831, och L'Aigle (II), 1832, vilka
byggts efter uppmätning av Experiment. L'Aigle (I) slopades.
De sex under åren 1826-31 byggda mörsarefartygen fingo namnen Nifflung, Slungaren,
Blixten, Fenris, Surtur och Risanöt.
Fartygsbeståndet hade nu samlat sig huvudsakligen till linjeskepp, fregatter, korvetter, kanonslupa r, kanonjollar och mörsarefartyg, om vilka olika slag här skall nämnas några ord.

LINJESKEPPET, FREGATTEN, KORVETTEN, KANONSLUPEN, KANON.JOLLEN
OCH MÖRSAREFARTYGET.

Skeppsbyggnadskonsten i 1800-talets början stod ungefär på samma ståndpunkt som på af
Chapmans tid. Den frejdade skeppsbyggaren, som ännu på ålderns dagar sysslade med vetenskapliga försök, hade med skeppet Gustav IV Adolf (Försiktigheten II) av 1799, fregatten af
Chapman (I) av 1803 och skeppet Karl XIII, kölsträckt 1805 och färdigställt 1819, gjort sina
sista skapelser, men hans teorier från sekelskiftet förblevo dock ledande för lång tid framåt.
Linjeskeppen, hos oss tv ådäckare. behöllo till mitten av 1800-talet sin rangplats som mätare
på en flottas styrka. Genom att sänka anspråken på det högt uppställda artilleriet kunde
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Linjeskeppet Karl XIV Johans galjonsbild var, som sig liåodes, en bild av konungen med lagerkransat huvud och i
' rom ersk> dräkt; den är, ganska porträttlikt, utförd av Edvard Törnström. Fregatten Göteborgs galjonsbild
- ocksd den i galjonslunden i Karlskrona - har en ndgot oklar förhistoria; efter allt att döma är den ett verk
av Törnström d. ä. och har ursprungligen tillhört en av 4-O-kanonfregatterna frdn af Chapmans tid, sannolikt
Diana; skölden är dock troligen senare tillkommen som ersättning tör ndgot annat attribut, bättre anstdende
jaktens gudinna.
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Bilden till vänster visar fregatten, sedermera korvetten af Chapmans (Il) galjonsbild: Chaptnans lljälmkrönta vapensköld, flankerad av fartygets båda med lejonhuvuden prydda kranbalkar. - Till Ilöger fregatten Gamillas
galjonsbild, en kvinnofigur, sårande sig med en pil, allt syftande på den mytologiska sagan. Galjonsbilderna äro
uppställda i galjonslunden å Karlskrona örlogsvarv.

fordringar på formstyvhet efterskänkas till förmån för skrovformer. som gynnade välsegling.
1800-talets skepp voro något större än de typer, som byggdes under de livliga byggnadsåren
1782-85. De förändringar i byggnadssätt och rigg m. m., som kunna påvisas, bero icke på någon
tvär omkastning vid sekelskiftet, utan få mera betraktas såsom led i en fortskridande utveckling
från 1700 -talet i dess helhet. Bilden (vid sid . 56) visar skeppet Gustav den store och bildtexten
redogör i allmänna drag för utvecklingen. De långa byggnadstiderna berodde till en del på avsikten att giva ekvirket tid att grundligt torka -

af Chapman lär själv hava förordat fyra år härför

- till en del också på medelsbrist; vad beträffar Skandinavien och Stockliolm dessutom på
tvekan om det med hänsyn till sjökrigsmaterielens omdaning över huvud taget vore skäl att
färdigställa dem. Två av våra 18DO-tals segellinjeskepp förändrades till ångskepp och försågos
med auxiliär maskinanläggning: Stockholm år 1856, medan det då ännu stod på stapeln, och
Karl XIV Johan år 1852-54. De allmänna förbättringar, som linjeskeppen undergått, tillämpades även på fregatter och korvetter, vilka, liksom briggar och de för rapporttjänst lämpade

skonerterna i allmänhet voro goda seglare. Intresset för välsegling blev på l800-talet stimulerat genom klipperskeppens märkliga prestationer. En fregatts nedhuggning till korvett gick
så till att bestyckningen på däck slopades och relingarna sänktes, varmed vanns större och
ledigare däcksutrymme för segelmanövern, backs- och skansportar igenbyggdes och masterna
kapades något. Ingen segelfregatt eller segelkorvett hos oss ändrades till auxiIiär ångdrift; vår
enda ångfregatt och våra ängkorvetter nybyggdes som sådana. Enär propellern var hinderlig
för farten under segling, hade dessa fartyg, som alltjämt hade seglen till huvudsakligt framdrivningsmedel. en brunn upptagen akterut, vari den tvåbladiga propellern med bladen ställda
i vertikalled kunde lyftas ur axelkopplingen och hissas vid segling, men åter firas och kopplas till propelleraxeln, när skepparpipan ofta till stor glädje ombord drillade och påbjöd: »vaktens eldare i maskinb. För byggnadsdetaljer ombord å träfartyg såsom däcksbalksknän, dia-
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Kanonslupar och

kano~jollar.

Konsirukiions-, tackel- och inredningsritningar omkring 1820.
Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Kanonslupar och kanonjollar sammanfördes
alltjämt till bataljoner om 3 (eventuellt 4) divisioner el 2 plutoner el 2 slupar eller jollar, och
till varje bataljon avsdgs ett chefsfartyg. De
stredo med stäven mot fienden och riktades genom hela farkostens rörelser. En enda träff pd
denna med dess inom trdnga relingar inpressade
besättning kunde naturligtvis bli av förödande
verkan.
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RITNINGARNA A IIfOTSTAENDE SIDA: Kanonslup (överst). De flesta kanonsluparna voro öppna, bestyckade med 2 24-pundiga kanoner, en i
vardera stäven, 0c11 4 nickor. Skroven voro fylliga, omkring 21 m. (70 fot) ldnga, 4,5 m. (15
fot) breda och av 1,! m. (4 fot) djupgdende. De
roddes med 14-15 par dror och förde pd tvd
fällbara master och i vissa fall ett peke antingen
2 galärsegel eller 2 spri- eller loggertsegel och
en klyvarc. Tält medfördes för att besättningen
skulle kunna kampera i land. De däckade kanonsluparna hade ndgot större dimensioner, voro
skonerttacklade och förde 2 24-pundiga Icanoner
och 6 12-pundiga korronader. Den övre av de
här dtergivna bägge ritningarna visar 'en öppen kanonslup sddan den enligt anställda rön
i augusti mdnad 1822 bör vara inrättad för att
kunna medföra cabyssa samt kokprovision för
60 mans besättning i en mdnad samt vatten för
sju daqar», ävensom av ammunition .200 st. 24.pundiga kulor samt 40 st. grovt rundskrd, 80
st. 9-pundiga kulor samt 80 st. d:o blyskrd•.
Ritningen är 1822 ingiven av O. G. Nordenskiöld
(1841 friherre Nordensköld) och pd nddigste
befallning gillad av Rudolf Cederström.
Kanonjoll (nederst). Ocksd de flesta kanonjollarna voro öppna - antalet däckade var ytterst
litet. Bestyckningen bestod av 1 24-pundig kanon, skjutande akteröver, samt ndgra nickor.
För att akterskeppet skulle kunna bära pjästyngden var kanonen - i midskeppslinjen placerad ett slycke in frdn akterstäven och för
all den i detta indragna läge skulle fd behdlla
sitt skjutfält var jollens akterparti, akter om pjäs läget, nedhugget, bildande ett ldgl, däckat stjärtparti. Totala längden var i allmänIlct 12,5 m.
(42 fot), varav 3,. m. (11 fot) kom pd stjärtpartiet, bredden var 3 m. (10 [ot) och djupgdendet 0,75 m. (2,5 fot). Jollen hade tvd fällbara
master med loggertsegel. De jollar, som nybyggdes 1890 0c11 senare voro 3 m. (10 fot) längre
än de äldre, hade 10 par dror och 24 mans
besältning. Den ritning lill en kanonjoll, som
här dlerges nederst d planschen, är uppgjord i
april 1826 av A. Wiggman och d Kungl. Förvaltningens vägnar gillad av Clas Cronstedt.
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RITNINGARNA A DENNA SIDA återqe tacklingen pd respektive öppen kanonslup 1826, däckad kanonslup 1817, mörsareslup 1821 och
kanonjoll 1826.
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Kanonjollar ingingo i mycket stort anta l i skär(Jårdsflottan. En mycket åskådliq bild av hur en kanonjoll tog
sig ut, m ed den 24-pundiga k anonen stickande ut öv er det nedsänkta, spet siga akterpartiet, den 21 man starka
besättningen uppställd till mönstring vid relingarna, unionsflaggan bldsande i aktern o ch en cliefsgaljadett i fören,
Nationalmuseum ,
får man å ovcrn dterfJivna blad ur en crv arti sten C. TJI. Staaffs skissböcker från 1840-tulet.
Jollarna frein omkring 1830 ocli senare hade 10 par dror och voro .'1 m. längre än de tidigare.

Minnespenningar, som lagts ner i k iilparti et vid by ggandet av flottans fartyg ocli tillvaratagits vid deras slopande: 1 från linjeskeppet Skandinavien (1860), 2 linjeskeppet Prins Oskar (1830), 3 fregatten Desieee (1 843 ), l,
skonerten Am iral Puke (1839), 5 fregatt en Jos eph ine (1837) ocli 6 lin jeskeppet Försiktiglieten (1) (1784). - Orlogsvarvels museum, Karlskrona.

gonnlförbindningar, skott o. s. v. användes järn redan innan detta kom

allmänt bruk som

fartygsbyggnadsmaterial.
Helt allmänt sett voro under 1800-talet byggda linjeskepp på 2,200-2,800 ton, fregatterna
på 1,200-2,200, korvetterna på 600-1,200 och briggar och skonerter under 600. Besättningsstyrkan å linjeskepp var 600-700 man, å fregatter växlande fr ån 300-550 samt å korvetter
110-130 man. Till korvetter nedhuggna fregatter behöllo i stor utsträckning sin tidigare besättningsstyrka.
Även 1800-talets seglande fartyg pryddes med galjonsbilder, skulpturer och snidade emblem.
Hallen ikarlskronavarvets galjonslund bevarar alltjämt galjonsbilderna fr ån linjeskeppen Karl
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Kanonslupar i Stockholtns

•

.~kärg d r d .

-

Oljemdlning, enligt uppgift

(IV

Oskar l.

H. M. Konungens samling.

XIII och Karl XIV Johan samt fregatten Göteborg (f. d. Äran) vid sidan av galjonsbilder från
1700-talsfartyg, som ännu voro i tjänst på 1800-talet. Galjonsbilden till Karl XIII snidades av
Johan Törnström, å Karl XIV Johan, Prins Oskar och Gustav den store (II) samt fregatten af Chapman (II) av dennes son Edvard Törnström, även han bildhuggare på Karlskrona
varv. Skulpturer målades numera i svart eller vit färg, någon gång grå. Å senare 1800-tals
svart- eller vitmålade ångkorvetter målades galjonsbilden gärna gul. Efterhand som seklet
skred framåt nedbringades ornamentikens överflöd. Från 1700-talet levde in på 1800-talets
mitt seden att vid kölsträckning lägga in några mynt i k ölpartiet, förmodligen för att försäkra
sig om lyckosam färd.
Den öppna kanonslupen och öppna kanonjollen bildade roddfartygsbeståndets talrikast företrädda typer med huvudvikten under åren förskjuten från slupen till jollen. Kanonslupen var
lättmanövrerad, jämförelsevis rälbestyckad och erbjöd ringa målyta, men den hade också svåra
brister. Den saknade möjlighet att någotsånär snabbt göra längre förflyttningar, drog mycket
folk och ett otal av trossfartyg samt saknade förläggningsutrymme ombord. En variant var
bombkanonslupen och en annan landstigningskanonslupen. Kanonjollen var ett ännu egendomligare krigsinstrument för nutida ögon, men blev föremål för rätt omfattande nybyggnad.
Mörsarefartyg furmos blott till ett ringa antal. De, liksom däckade slupar och jollar, buro
namn redan vid denna periods början, men eljest hänför sig namntilldelningen vid sidan av
den äldre nummergången till omkring 1820, då en provkarta av benämningar utletades, hämtade ur mytologi och djurvärld. Roddfartygsbeståndets talrika uppsättning av chefs- och rekognosceringsfartyg voro vanligen skonerttacklade och byggda med tanke på snabbsegling. TrossRITNINGAR A lIfOTSTAENDE SIDA. Mörsarefartygen buro i regel, förutom en mörsare, en kanon och ndgra
niekor. De under dr en 1823-31 byggda mörsarefartygen - exempelvis Blixten, vars ritning luir dterges efter en
kopia frdn 1852 av det von sydowska originalet [rån 1823 - hade ungefär samma dimensioner som kanonsluparna: längd 19 m. (64- fot), bredd 4-,5 m. (15,5 fot) och djupgdende 1,5 m. (5 fot). De roddes med 15 par
tiror. - Bombkanonslupen var bestyckad som den öppna kanonslupen men förde vanligen en 72-pundig bombkanon förut i st. f. en 2.~-pundig kanon. Sluparna förde i regel 2 galärsegel eller 2 loggert- eller sprisegel samt
ev. klyvare. Däckade kanonslupar voro skonerttacklade. Ritningen är utförd av P. W. Cedergren 1855; konstruktör var J. G. von Sydow. Landstigningskanonslupen var bestyckad som bombkanonslupen, med det undantaget
likväl att dennas aktra 24--pundiga kanon ersattes med 2 landstiqninqsknnoner. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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Landstigningskanonslupen Ilade liksom des s systertyper ett fylligt skrov. Den var bestyckad som bombkanonslupen, men dennas aktra kanon var utbytt mot 1 (eventuellt 2) I2-pundig landstigningskanon. - Modell av landstignin gskanonslupen Hyenan. 1840-talet . Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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En impression av hur en kanonslup tog sig ut i verkligheten dteryer tecknaren C. Th. Staaff pd detta skissboksblad frdn I800-talets mitt. I stäven ser man den grova kanonen; tält är rest över däck . - Nationalmuseum.

fartygen voro hoptimrade alltefter sina olika ändamal eller ock användes uttjänta stridsfarkoster till tross- och transporttjänst.
Bilderna a faksimilet vid sid . 60 visa olika slag av 1800-talets roddfartyg. Om deras inredning talas i kapitlet Livet ombord.
9.

Sv. F. H. III
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Denna modell av Josephine som fregatt - i skalan 1 : 12 och med en längd över allt av 428 cm. - är samtida
med bygget och har under lång tid använts som dskddningsmateriel i exercisskolan i Karlskrona. Däcksinteriörer
frein modellen dterges i kap. om Livet ombord. - SjöllistorisJ.:a museet, Stockholm.

ANGFARTYG BILDA ETT NYTT INSLAG I FARTYGSBESTANDET OMKRING 1840.
Sammanfattningsvis hade följande huvudsakliga förändringar i fartygsbeståndet inträffat till
omkring 1840. I gott stånd befunno sig de jämförelsevis nya skeppen Karl XIII, Karl XIV Johan,

Prins Oskar och Gustav den store (Il), tjänstbara voro Dristigheten och Fäderneslandet, medan
Försiktigheten (II) och Manligheten fordrade reparation. Efter goda erfarenheter, som man
utrikes vunnit med att förändra mindre linjeskepp till fregatter, nedhöggs Äran 1834-39 till
fregatt med namnet Göteborg. Av fregatterna hade Fröja slopats 1841. Tillkommit hade fregatterna Göteborg, enligt ovan, på 44 kanoner, 40-kanonfregatterna Josephine (1831-34), ritad
av Borneman, och Eugenie (1837-44) samt den stora 50-kanonfregatten Desiree (1831-43)
med 500 mans besättning. af Chapman (II) kvarstod i gott tillstånd.

Korvettbeståndet hade

ökats med 18-kanonkorvetten Najaden (I) (1831-34) och hennes systerfartyg Karlskrona (1837
-41), båda byggda av Martin Gynther; sistnämnda korvett förolyckades i Västindien 1846.
Briggen Diana av 1776 hade slopats. Vänta Litet av 1803 såldes 1845. Skonertbeståndet hade
tillförts Falk (1830-32), Aktiv (1838-40) och Puke (1838; sjösatt först 1863).
Kanonsluparna (kanonskonerterna) Curt von Stedingk och Löschern samt kungliga jakten
Amadis hade utgått ur rullorna. 1844 bestämdes, att däckade kanonslupar skulle benämnas
PLANSCH A IIIOTSTAENDE SIDA. af Chapman (II) - det andra fartyget inom svenska flottan, som burit den
store skeppsbyggarens namn - var i likhet med några andra 18GO-talets seqelkoruetter ursprungligen en fregalt ,
som senare nedhöggs till korvett. - Bilden - en sepialavering av Jacob Hägg - återger af Chapman som
korvett omkring 1870. Till höger korvetten Svalan. Sjöhistoriska museet, Stockliolm.

6G

Tvd av flottans fregatter: till vänster Desiree, liggande för ankar pd Karlskrona redd, mdlad i akvarell av J.
Chr. Berger 1848 (Nationalmuseum), till höger fregatten Josephine i Öresunä, utsnitt ur oljemdlning av J. Hägg
1860 (privat ägo).

Hjuldngkorvetten Thor - med sina 1,068 ton , sina 8 kanoner ocli sin 220 hkr. maskin sd där tämligen respektingivande - representerade med sin skooelltjuldrijt en snart passerad stdndpunkt i sjöförsvarets tekniska utveckling. - Bilden är en lavering frdn 1860-talets början av Jacob Hägg. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

kanonskonerter och däckade kanonjollar kanonkuttrar; chefsfartygen Tyko och Brynolf färdigbyggdes detta år.
Man hade sålunda något så när sökt upprätthålla fartygsbeståndet, som dock åldrats och
som icke var mycket att uppvisa mot de flottor, som femtio år tidigare gått till sjöss för att
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Med den lilla 18-kanonkorvetten Karlskronas namn är förbundet minnet aven av de största katastrofer, som i
fredstid drabbat den svenska örlogsfiolIan. Under en expedition till Västindien gick den i Floridagolfen, överraskad au en tornado, på e. m. den 30 april 1846 under med 115 man av den 132 man starka besällningen.
Denna modell är en av de fd bevarade bilderna av korvetten Karlskrona, en gdng beundrad för sin snabbsegling
och sina vackra linjer och under ett besök i Gibraltar hedrad med namnet -le bijou de la rade», reddens pärla.
Orlogsvarvets museum, Karlskrona.

kämpa om herraväldet i Östersjön. Men fartygslistorna från åren omkring 1840 tala också om
något helt nytt: kungliga hjulångfartyget Gylfe (en bild se ovan sid. 14) och hjul ångkorvetten TItor. Och därmed komma vi in på nyheterna.

FRÅN SEGEL TILL ÅNGA, FRÅN TRÄ TILL JÄRN.
Det är ju allmänt bekant, hurusom hos oss i Sverige Samuel Owen (1774-1854) efter
tidigare försök fick i gång och i trafik sina ångfartyg Amphitrite år 1818 och Experiment år
1820 och hurusom hjulångare kort därefter kom i bruk på kust- och inre farvatten. Sidohjulen voro emellertid mycket utsatta för artilleriverkan och upptogo dessutom en stor del av fartygssidan, varför ångkraften senare kom till allmännare användning inom krigsflottorna än
inom handelsflottorna. Ett »ångbatteri» hade dock varit på tal hos oss redan 1820.
Örlogsvarvet i Karlskrona byggde 1822-24 två ångfartyg Svenska Lejonet (senare kallat

Constitution) och Preussiska Ornen, vilka under örlogsflagg förrättade posttrafik Ystad-s-Stralsund för svenska postverkets räkning. Omedelbart för flottan stapelsattes som förstlingar 100
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IJtigge dessa teckningar [iirskrioa sig [rån Marcus Lurssons besök i Karlskrona 1851. Han har roat .~ig med al/
pd ett par skissboksblad i blyerts dterge ndgra avtacklade skrov av [lottans icke rustade skepp i Karlskrona. På
den övre bilden ser man frdn vänster linjeskeppet Gustav den store (med dess galjonsfigur överst i hörnet),
fregalten Desiree, linjeskeppen Manlig11eten och Fäderneslandet,' pd den undre bilden ser man frdn vänster fregat ten Göteborg, hjuldngkorvelten Thor, dngkorvelten Gelle och linjeskeppet Dristigheten. - Norrköpings museum.

I'

69

Angkorvetten Gejle från 1848, lecknad under expeditionen till Afrikas västkust 1864-65, den första ett svenskt
örlogsfartyg företagit till västafrikanska hamnar. - Träsnitt 1867 efter original av J. Hägg.

Ar 1862 färdigställdes å Karlskrona örlogsvarv ångfregatten Vanadis på 2,120 ton, 400 hkr., 11,5 knops fart, 16
kanoner och 316 mans besättning. vid denna tid betraktad både som stridsfartyg och övningsfartyg. Vanadis
blev senare ett utmärkt kadettfartyg för den tidens [ortlritujur, slutade sin tjänst som kasern- och förrådsfartyg, men flöt, ehuru för länge sedan utrangerad, på Stockholms ström ända till år 1943, då den, över åttio-ärig,
Jlöggs upp . Denna litografi från 1860-talet visar fregatten, vars förnäma, långa linjer av tecknaren något
överdrivits, till ankars på Stockholms ström, omgiven av ångslupar och småbåtar, fulla med beundrare av ett
av vår örlogsflottas vackraste fartyg. - Litografi av okänd konstnär. Stocklioltns stadsmuseum.

hkr:s hjulångfartygen Oden 1833 och nyss nämnda Gylle 1834. Oden förolyckades redan 1836
på jutska kusten; Gylle däremot omtalas ofta - den mötte 1838 kejsaren av Ryssland vid
Landsort, men förolyckades, 1854, även den. I Karlskrona byggdes 1839-41 bogserångfartyget
Heimdal och 1838-41 förut nämnda hjul ängkorvett Thor på 1,068 ton, med 8 kanoner och 220
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Rutt naturligt håmtades under nygoticismens stora decennier under 1800-talet en mängd namn till svenska örlogsfartyg [rån den nordiska mytologien och ofta formades galjonsbilderna som framställningar av motsvarande motiv. Det skäggiga asahuvudet till vänster har en gång prytt hjuldngkorvetten TItors förskepp (Galjonslunden, Karlskrona örlogsvarv); ur våra nordiska förfäders olymp Iuimtades också ångfreyatten Vanadis' namn och galjonsbild, den sköna kärleksgudinnan.

Det monumentala gjutjärnsstativet för hjuldngkorvetten Thors 220 hkr maskin är ännu bevarat i Galjonslunden
pd Karlskrona örlogsvarv - som ram kring galjonsbilden och med sin kon sthistoriskt intressanta, nygotiska
formgivning ett originellt arkitekturminne frdn ett av vår örlogsflottas tidigaste ångfartyg.
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Tu å av flo//ans briggar vid seklets milt: /iII IJåns/er den 1846 byggda Nordenskjiild ocli till höger den p å varvet
i Karlskrona 1857 färdiga Gladan, som ett par gånger utsträckt sina färder ända till Spetsbergen.

hkr:s maskin (om byggdes 1863). Vår första skruvångkorvett och en av de första av detta
fartygsslag i världen var Ge/le av 1848 på 1,278 ton, barktacklad, 300 hkr., 9 knop, 8 kanoner. Härefter byggdes ej stridsfartyg med sidohjul. Vårt första ånglinjeskepp blev Karl XIV
Johan, som tidigare nämnts, och vår första och enda ängfregatt blev Vnnadis av 1862 på
nära 2,200 ton, 16 kanoner.
Vid ångfartygens första framträdande användes pannor med lågt ångtryck samt långsamt
gående maskiner med str ålkondensorer, I mitten av 1850-talet konstruerades kompoundmaskiner med ytkondensorer, men det dröjde in på 1870-talet, innan dylika maskiner ansågos
praktiskt användbara. Nästa steg togs med införande av trippelexpansionsmaskiner och forcerat drag, men därmed äro vi inne på 1880-talet.
Ångfartygen möttes till en början av misstro, åtminstone att döma av ett föredrag i Kungl.
Örlogsmannasällskapet 1833 med följande ämne: »Huruvida är det troligt eller kan det anses
möjligt att i en framtid krigsfartyg, drivna av ånga , kunna tillvägabringa en så huvudsaklig
förändring i stridssättet till sjöss, att linjeskepp, sådana de nu organiseras, kunna undvaras».
Föredragshållaren är skeptisk; huru hantera dessa fartyg i svår sjö, frågar han, huru ersätta
den skada en enda kula kan åstadkomma i maskineriet och - om skada uppstår - huru
undvika att bli överseglad. Likväl kunde ångfartyg komma till nytta inom skärgårdsvapnet, som ej riskerade sjögång eller översegling och där en ångslup, som fått maskinskada,
ej kom i sämre läge än en roddslup, som tappat årorna. Även inom linjeflottan kunde ångfartyg finna användning för bogsertjänst. »Men trävallarna, en linjeskeppsflotta, är för varje
av havet omgjordad stat dess fastaste värn», sammanfattar han sitt anförande och tillägger
patetiskt: »Och det är mot dessa (linjeskeppen), som ångbåtarna skola våga mäta sig på
havet, på det element, som så länge uteslutande varit deras herravälde. Må ångbåtarna taga
sig tillvara ». Det gjorde de också, ty det dröjde in på 1850-talet, innan den uppfattningen
blev allmän, att krigsfartyg utan ångkraft ej längre kunde hänföras till krigsduglig materiel.

PLANSCH A I1fOTSTAENDE SIDA. En förnämligare bild av Vanadis än denna oljemålning, visande den vackra
ångfregatten vid norska kusten, existerar knappast. Den målades år 1900 av Herman af Sillen, som under tidi gare expeditioner själv gjort tjänst ombord å fartyget. Mest bekant är Vanadis för sin världsomsegling 188385, den andra och senaste ett svenskt örlogsfartyg varit med om.
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Korvetten Vanadis ulanför nors/w kusten. Oljemålning av Nermall af Sillen 1900.
Privat ägo (Skeppsredare B. Carlsutul, Stockholm),

Korvetten Svalan byggdes 184-5 i Motala , ursprungligen som segelbrigg, ocli var vdr örlogsflottas försia järnfartyg. Den ses hår (i mitten) tillsammans med bl. a. Jljuldngkorvetten Thor pd en akvarell frdn 1866 av Jacob Hägg.
Privat ägo, Stockholm.

Och våra präktiga fartygschefer från 1800-talets mitt, erfarna sjöbussar, som med suverän
skicklighet manövrerade sina segelfartyg, voro till en början skygga för ångma skinerna. Det
berättas om en chef, som, å ngan de med sin korvett hem mot Karlskrona, just vid inloppet,
där bränningar hota och farvattnet blir trångt, stoppade maskin och satt segel, varmed han
kände sig mera trygg. Eller fann han det kanske värdigare att länsa in på redden vid Kungshall för fulla segel och inte ånga fram med en rykande skorsten.
Ungefär samtidigt med övergången fr ån segel till ånga skedde under 1800-talets mitt också
evolutionen från träfartyg till järnfartyg. De första järnfartygen i världen hade sjösatts redan på
1820-talet, och tanken att bygga krigsfartyg av järn framkom under följande decennium. Men
länge trodde man, att järnplåt skulle vara svårare att täta efter skador och läckor än ekvallarna, tills man efterhand blev övertygad om motsatsen och därtill fann, att järnfartyg hade
större varaktighet och drogo mindre underhållskostnad.

Förvaltningen av

sjöärendena an-

mälde 1845, att ett stigande förtroende för järnfnrtyg kunde konstateras. Efter bombkanonens
allmänna införande och alldeles särskilt efter erfarenheterna från Krimkriget 1853-56 var
träet som material för fartygsbyggnad dömt att vika för järn och stål, om man också ännu
på 1850-talet byggde fartyg av trä, som även därefter kom till användning ensamt eller i
kompositsystem, d. v. s. med träbordläggning p å spant av järn. Svenska handelsflottans första
fartyg av järn var å ngaren Samuel Owen fr ån 1840. Örlogsflottans första järnfartyg över huvud
taget var segelbriggen Svalan (Il), byggd 1845 i Motala som ersättning för den äldre Svalan (l),
som slopades, och senare ändrad till segelkorvett, och dess första maskindrivna järnfartyg var
ångslupen Pilen av 1861. De första krigsfartygen av järn varierade både till storlek, utseende
och byggnad; några särskilda slag eller typer förekommo ännu ej och variationerna gällde
också propellersystem och maskintyp.

Med övergången till järn förlorade Karlskrona varv sin

dominerande ställning som leverantör av fartygsmateriel åt flottan.
10.

sv.

F. H. III
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ETT BHORIGT FARTYGS BESTÅND 1850.
Vid riksdagen 1840-41 hade en skarp kritik riktats mot den då ännu gällande 1826 års
sjöförsvarsplan. Ständerna begärde en ny plan och framhöllo, att i avvaktan på dylik plan
skulle all nybyggnad av linjeskepp inställas och befintliga skepp i viss utsträckning nedhuggas till fregatter. Ständernas ställningstagande var förestavat av både kostnadsskäl och hänsyn ' till hela sjöförsvarsfrågans läge. En kommitte tillsattes nu, såsom tidigare är nämnt,
och denna föreslog en flotta om 15 linjeskepp, 14 fregatter och korvetter, 8 briggar och skonerter, alla seglande, samt 120 kanonslupar, lika många kanonjollar, 8 mörsarefartyg, ett 40tal kanonskonerter m. m. jämte 11 ångfartyg för bogsertjänst e. d. Detta förslag, som just
icke offrade mycket åt ångan, framlades aldrig för ständerna. I stället fingo dessa vid 184748 års riksdag granska ett annat förslag, som framlades av sjöministern friherre Gyllengranat
och som i hög grad gick i ångkraftens tecken : ångskepp, ångfregatter, ångkorvetter, ångbogseringsfartyg, men därjämte också segelfregatter, segelkorvetter och segelbriggar. 8 av varje
slag, jämte 72 kanonslupar, 120 kanonjollar, 8 mörsarefartyg och 16 chefsfartyg. Om ' ständerna inför de olika buden stått villrådiga, så kunde de ha blivit än mera osäkra, när greve
Baltzar Julius Ernst von Platen, omnämnd i ett föregående kapitel, såsom sjöminister framlade för riksdagen 1850 sin plan för sjöförsvarets ordnande: linjeskeppen slopas helt och hållet, sjöförsvaret uppdelas till yttre försvaret med 9 segelfregatter. 3 segelkorvetter, 6 briggar
och skonerter, 6 ångkorvetter och 4 blockskepp, samt för det inre försvaret 270 roddfartyg
av olika slag och 24 bestyckade ångbogseringsfartyg. Denna plan med sin provkarta av fartyg skulle sträcka sig över en period av 40 år - man tänke sig, att vi ännu 1890 skulle ha
försvarat riket med roddkanonslupar och jollar. Planen förkastades av ständerna, som nu intog en helt annan ståndpunkt än tio år tidigare : linjeskeppen vore oumbärliga och ett utdömande av dem skulle betyda ett första steg till Sveriges tillintetgörande som maritim nation.
Där stod man nu tämligen villrådig i 1800-talets mitt, i brytningstiden mellan gammalt
och nytt. Linjeskeppet Dristigheten förändrades 1856 till sjukskepp (se ritning, återgiven nedan
i kapitlet om Hälso- och sjukvård ombord) och slopades 1869, Manligheten och Fäderneslandet
närmade sig slutet av sin bana - de slopades 1864. Av fregatterna slopades Camilla 1842,
Galathe 1854 och Euridice 1858, medan af Chapman (II), Josephine och Eugenie nedhögges till
korvetter. Korvetten Lagerbjelke om 16 kanoner och 130 mans besättning färdigställdes 1849.
Tidigare är nämnt om hjulångkorvetten Thor, 1841, och skruvångkorvetten Gefle 1848. Bogserångfartyget von Sydow om 70 hkr. byggdes 1850. 1853 sjösattes ängkorvetten Orädd (Il)
på 810 ton, vilken 1866 i december på hemfärd från Le Havre, dit den fört en del effekter
till världsutställningen i Paris 1867, strandade och förolyckades vid Dungeness på engelska
kusten. 1852 blev chefs (transport) ångfartyget Valkyrian på 409 ton och 140 hkr. färdigt å
Karlskrona varv. 1852-54 insattes. som tidigare anförts, maskineri i linjeskeppet Karl XIV

Johan och 1857 färdigställdes Stockholm som ånglinjeskepp med 350 hkr:s maskin, långt in
på 1900-talet använt som skol- och logementsfartyg och - som allra sista linjeskepp i vår
flotta - sålt för skrotning 1923. 1855 hade förordnats att även linjeskeppen Skandinavien
och Gustav den store (Il) skulle förändras till ångskepp, men beslutet återkallades. SegelfreRITNING A MOTSTAENDE SIDA . Av dessa bägge ritningar till korvetten Najaden (1831-34-) - som i det
väsentliga gälla även för systerkorvetten Karlskrona - är inredningsritningen (kopia) uppgjord 184-7 i sam band med fartygets utrustning till expedition. Tackelritningen är däremot samtida med bygget; man observe rar, att de frdn början alltför höga masterna efter korvettens [ärdigbyggnad genom skrivelser [rdn Förvaltningen
av sjöärendena tvd gdnger avkortats. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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Korvetten Norrköping ansdgs som ett av de vackraste seglande fartyg vdr flotta ndgonsin ägt. Dess välformade skrov
och höga, eleganta rigg, i vilken även inuingo anordnitrjar för s. k. ledseqel, voro ocksd värda den lIeundran,
som kom korvetten till del bdde h år hemma och i de mdnua utländska JJamnar, den JJann besöka under sin
ldnga tjänst. Norrköping, 1858 färdig som fregatt och 1866 ändrad till korvett, förde som sddan 18 kanoner,
hade ett deplacement av 1,439 ton, en segelarea av 1,661 kvm. och 302 mans bcsåttninq.
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Dessa bägge galjonsbilder ha tillhört de lulull i den liV fransmännen besuttu stailen Liibeck tagna briggarna LII
Badlne (till vänster) o cli La Coquette, vilka, ursprungligen beställda från Ryssland, där stodo på slip och fördes
i delar över till Karlskrona, där de dter hopsattes. Den förra bilden återqer en kvinna med grekisk frisyr och
naken överkropp, sittande över en mörsare med en viskare i högra handen. La Coqucttes galjon är ocJ.·.~å en
antikiserande kvinnofigur med blottade briist och fry!!isk hårklädsel. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Ursprunget till dessa båda akterspegelsornament - 119, respektive 240 cm. breda - från svenska örlogsfartyg är
ej klart; möjligen härstamma de från briggarna La Badine och La Coquette. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

gatten Norrköping på 1,439 ton, 32 kanoner och 340 mans besättning blev färdig 1858, ned höggs 1866 till korvett och användes länge som kadettfartyg efter den tidigare härtill brukade
af Chapman (Il). Briggarna Delfin, La Coquette och La Badine ha slopats, men af \Virsen och
Nordensköld tillkommit 1845, respektive 1846 byggda på varven i Stockholm och Karlskrona.
Tidigare har redogjorts för förändringar inom roddfartygsbeståndet. Fartygslistorna upptoge
också några äldre skonerter, kungliga jakter och nybyggda ångfartyg av mindre dimensioner för
transport- och bogsertjänst.
FRÅN FULLKULOR TILL BOMBER, FRÅN SLÄTBORRADE FRAMLADDNINGSKANONER
TILL RÄFFLADE BAKLADDNINGSKANONER. PANSAR.
Sådan den var systematiserad vid 1700-talets början förblev flottans bestyckning

stort

sett bestående ett gott stycke in på 1800-talet. Fartygsartilleriet 1815 utgjordes alltså av slätborrade framladdningskanoner av tackjärn, som sköto massiva rundkulor samt olika slag av
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Till vänster: Nugrcr skråkappur uv Meck, fyllda med rundkulor. De tvrl vänstro är 12-pundiga och har en dillmeter av 11,5 cm . De bägge sJudna till höger äro pd 5,63 tum, respektive 7 tum. - Bilden till höger visar en
30-pundig stdngkula av järn, konstruerad av amiral J. F. Elirenstum. Denna st årujkula är i stort sett av traditionell typ - en efterbliven företeelse i den svenska flottans arsenal ännu framemot mitten av 1800-talet. Orlogsuaroets museum, Karlskrona.

Till vänster en vdgbalans med skålar av koppar, antagligen använd vid svartkrutladdningarnas uppvagmng till
karduser eller sprängladdningar. Örlogsvarvets museum, Karlskrona. - Till höger en krutkanister av koppar för
lösa skott till 24 cm. kanon m l69 (höjden är 684 mm.) och en krutkardus till 17 cm . kanon m169. Sjöhistoriska
museet, Stockholm .

• redlösskjutningprojektilers mot riggen. Kanonerna benämndes alltjämt efter fullkulans vikt.
Omkring sekelskiftet hade framkommit en kort, slätborrad och tämligen lätt pjäs, karronaden,
använd bl. a. å back och skans. Vidare fanns mörsare.
Ett för unionsländerna gemensamt kalibersystem antogs 1831, som gav åt flottan följande
artilleri: 30-, 24-, 18-, 12-, 6- och 3-pundiga kanoner, där för olika pundigtal pjäserna kunde
vara av 225, 200 (fullgoda kanoner), 175, 150, 125 (medelgoda), 100 (lätta) eller 75 (karronader) kulors vikt.
Fullkulans verkan mot dåtidens kraftigt byggda ekskepp var, trots att man använde glödgade kulor och sköt dubbelt skarpt, ej tillräcklig, och därför sökte man öka effekten genom
att göra rundkulan ihålig och fylla den med spräng- eller brandladdning.

De första pjäser,

avsedda för dylika bomber, konstruerades 1822 av franske generalen Paixhans, som till förargelse för mången gammal god sjöman spådde att hans uppfinning skulle leda till linjeskeppens
avskaffande.

Bombkanonens överlägsenhet visade sig under rysk-turkiska kriget 1828, och

bombkanonen prövades därefter allmänt.

Förvaltningen av sjöärendena anmälde 1842, aH

bombkanonen »bla nd krigsmaskiner intagit sitt rum, som den förskräckligaste något land äger>.
Dess förödande verkan mot träfartyg bestyrktes ytterligare vid Sinope 1853. Hos oss infördes

77

a

b

c

e

d

Projektiltyper från 1820-70-talen: a 56 punds mörsarbomb till 10 tums sjömörsare, konstruerad av J. G. von
Sydow 1823, iiven kallad "Crevad Bomb", försedd med två uron fur projektilkrok och slätborrat, svagt koniskt
bratulhål; diametern iir 290 mm., b 27 cm. fint skrå till 9 tums orefflad bombkanon m/67 (lröjd 495 mm.), c 27
cm. granat m176 (höjd 720 mm.), d 96-pundig mörsarbomb 1834- (diam. 450 mm .), e 24 cm. massiv projektil m 169,
försedd med 5 st. runda och 5 st. avlånga stödknappar av koppar; höjden är 560 mm. - Sjöhistoriska museet.

n

b

c

d

e

l'rojektiltyper frdn 1850-80-talen: a skråkappa till 12-pundig kanon 1857, b 23 cm. (ursprungligen 72-pundig) oval
spriirujbomb, tillverkad 1855 (höjd 295 mm.), c 7 tums branclrörsbomb 1859 (diam. 220 mm.), d 15 cm. granat till 24pundig, räfflad framladdningskanon 1868 (höjd 350 mm.), e 12 cm. granat m 173. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

en 22,6 cm. (7-tums) slätborrad bombkanon på 1840-talet, först å kanonslupar, innan bombkanonerna flyttades upp även å seglande flottan, t. ex. å ångkorvetten T hor, fregatten Göteborg
och korvetten Ge/le. Men ännu 1843 fick den stora fregatten Desiree vanliga 30-pundiga kanoner, av 175 kulors vikt i undre och 100 kulors vikt i övre batteriet. Den enda sjömörsare, som
flottan använde under denna period, var mörsarefartygens 30 cm. (lO-tums, 56 skålpunds) pjäs.
Nästa steg i fartygsartilleriets utveckling kännetecknades av strävan att giva projektilen säkrare bana och större skottvidd. Förvaltningen anmälde 1850, att man utrikes gjort försök med
projektiler »till formen liknande en sockertopp, endast något spetsigare mot pynten, varpå en
slaghatt fästades, och räfflade utåt sidorna för att bringa projektilen att under sitt lopp till
målet rotera kring sin axel och sålunda hindra den välvning, avskjutna runda bomber erhålla»,
Det blev sedan ej projektilen utan kanonens lopp, som fick räfflor, och projektilen knappar,
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Morshallslaoetten, som under perioden började undantränga den gamla fyrarul/alddan, var toådelad. Dess bröstlavett, svängbart fästad till fartygssidan under kanonporten, hade en klyka, vari kanonröret vilade, och dess svanslavett släpade vid rekylen på däck, var igenom bromsning uppkom. Vid tillbordssättning lyftes svanslavetten pd
rullar (Ehrenstatns förbättring) . Det är en Marshallslavett man ser på denna bild aven modell över ett komplett batteri med styckeport. Närmast förgrunden (med skaften avskurna) ses redskap för laddning och rengöring av loppet. Till vänster om transportlavetten ses bl. a . en stdngkula, ett krutkoger och ett kulplan med rundkulor. Under kanonen äro riktkilarna för kanonrörets elevation tydligt synliga. - Orlogsvarvets museum.

Detta foto är taget ombord pd korvetten Ge]le under dess Idngresa 1876-77. Vid kammaren ser man till vänster
löjtnant Ekelöf och till höger löjtnant C. O. R. Christettson. Bakom kammaren stdr löjtnant O. G. R. von Fei litzen. Till vänster ses en ID-pipig 12 mm. kulspruta m l1875 ilandstigningslavettage m11875. - Det hörde till den
tidens, sårskilt av sjöofficerare och sjöfoJf: i allmänhet, omhuldade mod att bära skägg och mu.~tascJler av olika
IIvighet eller ocksd polisonger, ett mod som senare så [folt som helt övergivits.
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senare blyklädsel och slutligen

koppargördlar. Martin
von
Wahrendorff vid Åkers styckebruk framställde 1846 en räff'lad bakladdningskanon. Under
1850-60-talen infördes räfflade artilleripjäser allmänt inom
marinerna, om också slätborrade framladdningskanoner
dröjde kvar här och var. SvenModell aven 7-tums bombkanon i skeppslavettage med kursör. Dylika
pjäser förekommo under 1840-talet pd roddkanonslupar samt, i annat
lavettage, d hjuldngkorvetten Thor och fregatten Göteborg. - Sjöhistoriska museet. Stockholm.

ska flottans första räfflade pjäs
var en

6,7 cm.

(21/ l

tums)

framladdningskanon m/63 uvsedd som landstigningspjäs.
Ungefär samtidigt med de
räfflade kanonernas framtrådande skedde också övergången
från framladdnings- till bakladdningskanoner, om det också härvidlag dröjde länge, innan nyheten genomfördes. Ar
1867 fattades hos oss det betydelsefulla beslutet att övergå
till räfflade bakladdningskanoner enligt franskt system. Med
modellbenämning ml69 infördes då räfflade bakladdningskanoner av 27,4, 24 och 16,7
cm. kaliber, förorsakande om -

Bakladdningskanon i vallavettage av Wahrendorffs patent. Den förekom
d sjöfästningar. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

bestyckning av l:a kl. kanonbåtar, respektive 2:a och 3:e kl.

pansarbåtar, respektive Vanadis, Stockholm m. fl. Närmast följde 27,4 och 24 cm. kanoner
m/76 samt 12,2 cm. m / (79)81.
Ledande på det artilleristiska området redan i slutet av 1850-talet hade varit Sir W. Armstrong i England, men förvaltningen omtalar dessutom en »fabrikant vid namn Krupp» i Tyskland. Framträdande i Sverige hade utom Wahrendorff varit bl. a. kommendören C. C. Engström, som 1866 vann pris. för en bakladdningsmekanism med enhetspatron (»gesvindta skotts} ,
vilken återfanns i hans 45 mm. snabbskjutande kanon m /83 (relingspistol) , konstruerad redan
på 1860 -talet. Kulsprutor kommo på 1870-talet till användning inom flottan av H. Palmcrantz'
modell av 12,7 och 25,4 mm. kaliber. Med Torsten Nordenfelts och Th. Winborgs konstruktioner av kulsprutor och maskinkanoner ledas vi över till nästa period.
Allt krut, som hittills använts som driv- eller sprängladdning, var svartkrut.
Projektilmaterialet var givetvis järn. Men som kuriositet kan nämnas, att ännu 1850 ansågs stenkulor, som voro »r unda och släta, samt väga 2 å 3 skålpund eller hava fullt en
knytnäves storlek », lämpliga för mörsare på nära håll vid fästningars belägring.
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24 cm. kanon m/69, tillverkad vid Finspangs Stuckebruk dr 1873. Den har en vikt av 14,760 kg. ocli har varit
uppställd pd 3 kl. pansarbdten Gerda rlren 1873-1909. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

27 cm. kanon m176, tillverkad vid Finspangs styckebruk dr 1879; lavettaget är [rån Kockums Mekaniska Verkstad i lIlaimö. Den gigantiska pjäsen, som inklusive bakladdningsmekanismen Ilar en vikt av 24,000 kg ., Ilar
varit uppställd på kanonbåten Rota åren 1879-1905. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Som fartygslavett stod sig
den gamla »fyrarullalådans
ända inemot 1840-talet, d:l
den hos oss började ersättas
med Marshalls tvådelade lavett, som 1832 försökts på
Kanonslupar,

af Chapman.

-jollar

och

mörsarefartyg

hade sina av

konstruktio-

nen betingade pjäsunderlag.
Likaså hade
monitorer

och

60-70-talens
kanonbåtar

liksom ångfregatter och -korvetter sina särskilda av fartygstypen beroende lavettage
11. Sv. F. H. III

«Modell på bakladdningskanon av Premierlöjtnant Engströms invention 1859•.
1Ilekanismen är av mässing 0c11 järn; konsollucka vridbar kring manöverskruv,' stötbotten med axeln lagrad i konsolluckan samt vridbar med tillhörande låsanordningar. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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12,! cm . kanon m/81, tillverkad vid Finspdngs Styckebruk 1889. Den har tillhört kanonbdten Skagul. -

Sjöhisto-

riska museet, Stockholm .

Det inre av 1 1.-1. kanonbåten Disas plåttorn med 9,!J tums (27,J cm.) räfflade bakladdningskanon. . Ny illustrerad titlninq » 1877 efter teckning av J. Hägg.

Träsnitt i

med olika slag av hel- och halvkursör, lamell- och andra friktionsbromsar, hydrauliska bromsar o. s, v.
Höjdriktning skedde med handkraft med hjälp av kilar eller skruvgänga. Sidriktning ut'fördes med taljor, senare med vevar, å monitorer (tornvridning) med ångkraft.
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•
Modell (IV 12,83 tums (38,1 cm.) kanon med lavettage och kursör, som varit uppställd d monitoren Jolm Ericsson .
Tvenne sddana kanoner, gjutna i Amerika 1863, skänktes till svenska staten av Jolm Ericsson för att uppställas d
den efter honom uppkallade monitoren. De uppställdes senare vid lians monumentala grav i Filipstad. - Orlogsvarvets museum, Karlskrona.

En liten glimt av allmänhetens förvdnade intresse för den tekniska nydaning. som utve cklingen Idngsamt men
säkert medförde inom flottan, ger ddvarande löjtnanten C. L. H. Thulstrup i denna lilla bildserie i litografi över

ett besök ombord på monitoren Jolm Ericsson 1865, där helt naturligt det grova artilleriet inte undgick att fdnga
det mesta av allmänhetens oförställda beundran och där man under däck mdste ta sig fram i böjd ställning.
Originalen äro försedda med följande underskrifter: l »H åpnad och förvdning öfver ts't ummame -, 2 -Förvdningen
tilltager vid dsynen af bakre delen », 3 - 1\[an lyckas fd kasta en blick in i kajutan », 4-6 -Sedan kommer man i
flägten - och framtränger derefter - trots alla obehag -o
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Till vänster: 16-/ödig relingspistol, slätborrad med slaglc1santändning, konstruerad av konteramiralen J. G. von
Sydow vid mediet av 1840-talet. Vapnets hela längd är 103,5 cm. och kalibern 40.3 mm. - Till höger en 12
mm. lO-pipig kulspruta ml1875 i sjölavet/age mI 1882. Den tir tillverkad vid A.-B. Stockliolms Vapenfabrik 187(;.
Nedtill ligger ett maqasinslodrol. Orlogsvarvets museum, Karlskrona.

Änterbila ml1840 av järn med skaft av trä. Längden iir 74 cm., yxbladets längd 12 cm.; avstdndet mellan pikens
spets och yxeggen 20,8 cm. - Orlogsvarvets museum, Karlskrona.

Åven riktmedlen stodo upp mot 1800-talets mitt på 1700-talsståndpunkt. Ännu 1836 klagas
»Tidskrift i sjöväsendet- över att den uppfattningen alltjämt var gängse, att noggrann riktning
ombord över huvud taget vore överflödig: fartygets rörelser och krutröken voro i alla fall så
hinderliga för skjutningen och skjutavstånden så begränsade, »att någon särdeles akkuratess
vid skottens riktande ej vore av nöden». För att giva den mot avståndet svarande elevationen
användes hel, 3/ 4, 1/ 2 eller 1/4 »förliknings beroende på höjden av det på kanonens långa fält
placerade kornet. De nyare bakladdningskanonerna fingo dock ett sikte, som direkt angav den
mot avståndet svarande vinkeln. För linjeskepp och fregatter användes också »koncentrerad eld ».
Handvapnen utgjordes under 1800-talets tidigare hälft av de gamla slätborrade musköterna,
muskedundrarna och pistolerna. 1818 infördes räfflade mynningsladdare, tappgevär och tappstudsare, samt 1852 von FeiIitzens bakladdningsgevär, tills flottan försågs med 1867 års remingtongevär. 1808 års huggare levde genom hela perioden, medan andra handvapen, änterbilan
och piken gingo ur bruk. Bilden å nästa sida visar utvecklingen av vissa gevärsmodeller.
Tabellbilagorna i bandets slut lämna närmare data för periodens artillerimaterie1.
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Svenska flottans gevärsmodeller åren 1833-89: l) 1833 drs förändringsmodell för flottan [rån flintldsgevär, med
slaglås ocli bajonett, 2) m/1845 med slaglds ocli bajonett, 3) försöksmodell [rån 1850-talet, lVIlitwortl!s system
med slaglds, i ) m/1859 engelsk modell med slaglås och bajonett med balja, 5) m/1855, miniegevär med slaglds
och bajonett, 6) gevärsmodell med Remingtons mekanism och bajonett med balja, ändrad frdn kammarladdningsyevär m //860, 7) Remingtongevär m//86i-89 med bajonett, den senare 535 mm. ldn!!. - Sjöhistoriska museet.

Tre muskedundermodeller med slaglås för flottan: öVerst m 11845; i mitten förändringsmodell omkring 1850 från
äldre flintlåsvapen; nederst förändringsmodell ml1883 från äldre flintlåsvapen. Sjöhistoriskq museet, Stockholm.

Till vänster: slaglåspistol för flottan m /1845 med lång pipa, krusat grepp d avtryckaren samt låsklack för laddstake vid mynningens underkant,' halostock av rödbok. Kalibern är 16,1 mm. och längden 41,5 cm. - Till höger
slaglåspistol för flottan m/1854. Stocken med kolv är brunbetsad. Laddstake av järn med fläns i båda ändarna,
rörlig i en bygel, som möjliggör laddstakens införande i pipan. Kalibern är 16,1 mm. och längden 42 cm. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Brittiska amiralitetet hade redan 1842 gjort skjutförsök mot järnplåtar, hoplagda till 15
cm . tjocklek och i Amerika byggdes samtidigt en fregatt med 11 cm. järnbeklädnad på sidan.
Den blev aldrig sjösatt och skulle förmodligen ha kantrat om den kommit i sjön. I Sverige
framlade kommendörkapten Hjelm 1844 plan till ett pansarfartyg. Efter händelserna vid Sinope 1853 byggde Frankrike sina första pansarbatterier, än så länge otympliga sjöspöken på
omkring 2,500 ton, som dock på hösten 1855 visade sig kunna betvinga Kinburns fästningsverk.
Härmed inleddes den än i dag pågående tävlan mellan artilleri och pansar. I denna fortgående
kamp blev det nödvändigt att hejda de växande pansarvikterna både vad pansartjocklek och
pansarets utsträckning beträffar. Tjockleken kunde begränsas genom anlitande av kompoundpansar på 1870-talet i stället för dittills använda smidesjärnplåtar i olika antal lager. Kompound- och rena stålplåtar voro de som huvudsakligen kommo till användning på 1880-talet.
Bilderna å nästa sida visa pansarets utsträckning å de första pansarfartygen efter Krimkriget.
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Franska pansarlarlygel (pansarlregallenl LA GLOIRE 18511-60.

Engelska kasemalllarlygel AUDACIOUS 1861.

Engelska pansarlarlygel Ipansarlregallenl WARRIOR 1856-61.

Franska kasemalllarlygel REDOUTABLE 1812-76.

/ /*9"''''

Engelska pansarlregallen MINOTAUR 1861-64.

Tyska kasemalllarlygel KAISER 1812-15.

IsOM ...

Engelska cenlralballerllarlygel BELLEROPHON 1864-85.

Engelska lornlarlygel INFLEXIBLE 1814-16.

Franska cenlralballerllarlygel OCllAN 1866-68.

Franska lornlarlygel AMIRAL BAUDIN 1816-83.

Bepansringens u/veckling el pansarfregaller, batteri-, kasematt- och /ornfartyg fram till 1880. 1859 byggdes
Frankrike pansarfregatten La Gloire av trä, vars skeppssidor frdn två meter under vallenytan till relingen
kläddes med järnplåtar, pel sina ställen åv tillsammans 114 mm. tjocklek. England svarade samma dr med
pansarfregallen Warrior av järn på 9,200 ton. Gloires och Warriors pansar motstod dåtida slätborrade kanoners granateld, men artilleriets utveckling till räl/lade pjäser framtvingade allt tjockare pansar, som man dessutom sök/e utbreda över hela fartygss idan. Man kom dd till sådana stora pansarfregallyper, som den engelska
Mino/aar, 1861, på 10,690 ton. Nödvändigheten av all av viktskäl minska pansarets utbredning på fartygssidan
föranledde ett samlande av pansaret, förutom till vattenlinjen, till fartygssidans mittparti, där artilleriet uppställdes i ett centralbatteri (såsom å det engelska pansarskeppet Belleropium av 1861,. eller det franska Ocean
av 1866). För all utestänga Idngskeppsskoll restes pansarväggar tvärs över fartyget pd för- ocli akterkant av
centralbatteriet, varigenom en sluten kasemall uppkom, sdsom å det engelska pansarskeppet Audacious 1867,
franska Redoutable 1872-76 eller tyska Kaiser 1874. Tornprincipen, vars fördelar framkommit genom erfarenheterna frdn Monitors torn, tillämpades även el de sjögdende pansarskeppen, å vilka tornen uppsattes antingen
inom citadellpansar engelska lnjlerible 1874 - el/er ocksd u/an sårfant - [mnska Am irut Baurfin 187(j.

SVE NSKA FLOTTAN I LÄGERVALL pi\. 1860-TALET.
Till 1856-57 å rs riksdag framlades en flottplan med en blandning av fartyg för ånga,
segel och rodd. Planen förkastades, men det stod klart för envar, att Sveriges dåvarande fartygsbestånd ej motsvarade tidens krav. Ständerna anhöllo vid 1859-60 års riksdag om en
undersökning om linjeskeppens användbarhet över huvud taget för krigsbruk. 1861-62 års
sjöförsvarskommitte, som omnämnts i föregående kapitel, föreslog att flottan skulle bestå av
pansrade ångfregatter, ångkorvetter, ångsk onerter samt pansarbatterier och ångkanonbåtar (kanonångslupar), av vilka blott sistnämnda fartygsslag kom till utförande. Stormakterna byggde
pansarfartyg till kostnader, som vida överstego Sveriges resurser, och vad man närmast kunde
göra var att slopa å ld r iga och stridsodugliga ,f a r tyg. Så skedde ock i stor omfattning på 1860talet, då den ena efter den andra av segelveteranerna skattade å t förgängelsen.
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Kanonelngsluparna - 2:a klass kanonbellarna - vora på inemot 200 ton , 60 likr., 2iO kvm. sege/area och Ilade
30-40 mans besättning. De gjorde 8 knop för maskin. Deras bestyckning var först 2 i, s tums bombkanoner eller
1 kanon av m l Aschlinq och 8 relingspistoler. Efter 18i7 erhöllo de i allmänhet 1 12,2 cm. ( 4,1 tum) rälllad fram laddningskanon och 2 kulsprutor. Ett par av dessa 2:a klass kanonbdtar, först Ingegerd o cli dårelter Gunhild
användes på 18S0-90-talen för sjökadetternas maskin övningar. Den tidens kadetter bevara säkerligen i oförglömligt minne Gunbilds enorma slidspak, som för manövern framelt-slopp-back ovillkorligen mdste i ett visst av
slid - och propelleraxelställning beroende ögonblick omkastas; eljest blev det ej kadetten, som med slidspaken
kastade om maskin utan spaken, som med oemotstdndlig kraft kastade omkull kadetten. Gunhild levde f. ö.
länge, ändrades med tiden till llUndminfartyg ocli var ej sd oäven till utseendet även om hon inte gjorde skäl för
det namn, varmed sjömansJlUmorn begdvat Jlenne: . (Jstersjöns pärla ', Gunhild minsprängdes i Kattegatt under
första världskriget 1918 . - Träsnittet från år 1860 elterger kanondngsluparna Carlsunds och Motalas utse ende .

Kanonångslupen Garlsunds propellermaskineri. konstruerat av O. E. Garlsund och utfört vid Molala verkstad, var
av det utseende, som visas el denna modell [rån 1856. Sjöllistoriska museet, Stockliolm.

De nyss nämnda små kanonångsluparna, konstruerade av O. E. Carlsund och C. Lundqvist,
senare benämnda 2:a kl. kanonbåtar, hade introducerats med Hogland och Svensksund 1856
samt Motala och Carlsund 1860 från Motala verkstad och fortsatts med Aslög och Astrid 1861,
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Briggarna Gladan (till vänster), ursprungligen byggd som last brigg men 1881 ändrad till övningsbrigg, och Snappopp (II), tvd av skeppsgossarnas övning.~lartyg. Snappopp (/l) ersatte Snappopp (I), som slopades 1859. - Foton.
Sjöhistoriska museets arkiv.

Sigrid och Ingegerd 1862 från Nyköpings varv (1867 inköpt av Motala verkstad) samt Alfhild
och Gunhild 1862-63 från Bergsunds mekaniska verkstad. Dessa kanonbåtar, som till utseendet liknade dåtida små kust ångare. voro oväsentliga som stridsfartyg, men användes också
för transporter, bispringande av fiskare o. s. v. Härutöver byggdes åtskilliga mindre ångfartyg.
Segel fartygs bygget hade fortsatts med chefsfartygen Brynhilda (Il) och Ingeborg (II) 1854
samt briggen Gladan 1855-57 och exercisbriggen Snappopp (II) 1860, vilka två, kompletterade
med de små briggarna Skirner 1867 och Falken 1877 senare bildade en liten händig övningsavdelning för skeppsgossar.

1862 färdigställdes på Karlskrona örlogsvarv, som tidigare sagts,

ångfregatten Vanadis och 1863 i Göteborg skonerten Amiral (af) Puke, som, kölsträckt redan
1836, utrangerades 1876, men ändå länge kvarlåg som vaktskepp i Karlskrona. Så sent som
1860 avslutades å samma varv arbetena med segellinjeskeppet Skandinavien, som aldrig gjordes sjöklart.

Det utrangerades 1876, ehuru sloningsarbetena dröjde till 1885.

Som Sveriges

sista segellinjeskepp avslutade Skcmdinavien den långa rad av dessa havens behärskare på sin
tid, som ärofullt kämpat för konung och land. Angskeppet Stockholm levde, som förut sagts,
till 1923. Linjeskeppet var ett relikt från gamla tider, men det var ej blott i vårt land, som
man i rådande brytningstid länge fortsatt i gamla upptrampade spår.

MONITORER OCH ANDRA PANSRADE FARTYG. RAMMEN.
Men nya vägar måste beträdas.

Propositionen till 1862-63 års riksdag sade rent ut, att

krigsfartyg, byggda av trä, ej längre motsvarade sitt ändamål; Sverige ägde för den skull
bland sin sjökrigsmateriel icke ett enda fartyg, som var stridsdugligt. Nordamerikanska inbördeskriget 1861-65 pågick nu som häftigast och gav upphov till ett rastlöst byggande av fartyg av allehanda typer. Särskild uppmärksamhet väckte John Ericssons för nordstaterna
byggda pansrade tornfartyg Monitor och dess lyckosamma strid å Hampton Roads den 9 mars
1862 mot sydstaternas vida större pansrade batterifartyg Merrimac (bild se plansch vid sid. 46).
12. Sv. F. H. III
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Vdr första monitor, John Ericsson, pd stapeln d Motala verkstads varv i Norrköping. rad tidning> 1865.

Träsnitt i . Ny illustre-

Modell av 2:a klass pansarbåten (monitoren) Jolm Ericsson, tillverkad d flottans varv i St ockholm för 1897 års
utställning. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

John Ericsson hade konstruerat sitt fartyg med tanke på ett fatal svåra kanoner, som
kunde bestryka hela horisonten, oeh kom då in på pansartornkonstruktionen. en i och för
sig icke ny tanke. Skrovet, varpå tornet med 2 pjäser placerades, höjde sig blott 2 fot över
vattenytan och täcktes av ett pansrat däck, vilket jämte fartygssidans översta parti sträckte
sig som ett överhäng utanför egentliga skeppsskrovet, som härigenom skyddades mot grundskott och ramning. Deplacementet var 1,000 ton och bland nyheterna märktes konstgjord luftväxling. Hur genial konstruktionen än var, hade den sina nackdelar. Målytan var visserligen
ringa, men artilleriet stod för nära vattenytan för att kunna användas även i måttlig sjöhävning, kolboxutrymmet var för litet och därmed även aktionsradien, överhängena klappade i
vattnet under sjögång och fartyget saknade överhuvudtaget sjögående egenskaper. Monitor var
ett fartyg för positionsstrid, ej för operationer till sjöss.
Trots detta var hänförelsen för fartyget stor i Sverige, där man sökte en billig David, som
kunde bekämpa utlandets pansrade Goliat, där skärgårdsförsvaret alltmera skjutits i förgrunden och där man av givna skäl var benägen alt överskatta en landsmans skapelse. Till 1865
års riksdag föreslog greve von Platen, såsom tidigare nämnts, bl. a. monitorer för det yttre
försvaret. Till viss del följdes hans principer under 1860-70-talen, då den anspråkslösa över-
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lI/onitorerna - eller som de senare kallades 2:Cl klass pansarbåtar - John Ericsson, Thord ån och Tirfing på 1,500 ton och Loke på 1,600, vara var och en bestyckad
med två svåra pjäser: å Jolm Ericsson amerikanska 38,1 cm. (12,83 tums) slätborrade kanoner, en gåva av fartygets namnyivare och cle yrövsta pjäser, som någonsin
funnits i Sverige, å cle övriga 24 cm. räl/lade bakladdningskanoner. Monitorerna hade 6,5-7,5 knops fart och en besiittnitujssujrku om 80 man. Däckets höjd över
vattnet var knappt en hal» meter (0,11 m.; 1,51 fot) o el: mot.warancle höjd av kanonportens underkant 1,21 m. (4,fS fot) . Pansaret bilclades av plåt/ay av järn med
en sammanlagd tjocklek i vattenlinjen av 12,5 cm. och på torn et av 26,~ cm . (Lakes tornpansar som grövst 44,5 cm .). - Bilderna visa monitoren John Ericsson (överst;
litografi av okänd konstniir; Sjöhistoriska museet, Stockholm ) och monitoren Thordön efter modernisering (foto omkring 1913 i Sjåhistoriskn museets bildarkiv).
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Sköldmön - byggd 1868, slopad 1929
var ett litet Jljulfartyg pd 73 ton. Dimensionerna i övrigt voro: liingd
i v. l. 30, slörsia bredd i v. l. 6 och djupgående 1,: m. Sköldmön C/nvändes av konung Oskar 11 ända in pd
1900-talet för representativa färder såsom till Drottninqholm eller fiskefärder i Stockholms skärgård. Fotot uisur
det gamla fartyget vid tiden för slopningen. Sjöhistoriska museets arkiv. Bland dngfartyg av mindre dimensioner,
som byggdes för flottan efter 1840 kunna f. ö. nämnas: hjulångslupen Heimdal J, 1839, slopad 1860, Heimdal Il,
1857, Aktiv, 18.tt , Neptun, 1843, s åh! 1861, lijul åtiqstupen Nordstjärnan l, 1843, s åld 1863, Nordstjärnan Il, av järn,
1863, hjuldngslupen Kare l, uu järn, 1865. såld 1869, Kare Il, av järn, byggd 186."., inköpt 1869, hjuldngaren Aegir,
1846, såld 1865, transportfurtyget Balder, 1849, bogserdngfartyget von Sydow, 1850. av trä pd 172 ton, 1 20 cm .
b. l. kanon, 9 knop, Falken l och 11, Svalan J och Il , sjömätningsfartyget Gustav af Klint 1862 och Blixten 1870.

gångsflotta uppkom, som förde över till Sveriges moderna flotta med början på 1880-talet.
Under åren 1865-71 byggdes efter ritningar, som av dåvarande löjtnanten vid flottans konstruktionskår J. C. A. d'Ailly uppgjorts enligt omedelbart av John Ericsson lämnade anvisningar, å Motala verkstads varv i Norrköping monitorerna John Ericsson, Thordån, Tirting
och Loke, sedermera benämnda 2:a kl. pansarbåtar.
För det inre försvaret byggdes åren 1868-75 enligt d'Aillys ritningar de små bepansrade
kanonbåtarna av monitortyp. senare kallade 3 :e kl. pansarbåtar, Garmer å Motala verkstad,
Sköld och Fenris å Bergsunds mekaniska verkstad samt Hi/dur å W. Lindbergs mekaniska
verkstad i Stockholm, Gerda å Bergsund, Ulf, Björn, Berserk, Sölve och Folke å Motala verkstads varv i Norrköping. Angkorvettbygget fortsattes med träfartygen Balder, 8 kanoner, 1870,
och Saga, 7 kanoner, 1878, båda utan värde som stridsfartyg men lämpliga som övningsfartyg
för den tidens sjömansutbildning och goda exponenter för de gamla trivsamma seglande långresefartygen, vilka nu för länge sedan slagit från seglen för alltid.
1868 levererades från Motala det lilla vackra hjulfartyget Sköldmön, avsett till kunglig yacht
och chefsfartyg, och dessutom färdigställdes vid denna tid några ångslupa r o. s. v. för örlogsstationer och varv såväl därifrån som från galärvarvet i Stockholm, VV. Lindbergs mekaniska
verkstad i Stockholm och Lindholmens mekaniska verkstad i Göteborg.
Monitorsystemet blev icke mera allmänt antaget inom utländska mariner, i varje fall ej inom
de stora, för vilka i stället byggdes pansrade artillerifartyg av sjögående typer, som kommo
att utfylla mellanrummet mellan ånglinjeskeppen och 1880-talets slagskepp. Segel- och ångfregatterna fingo kryssare till efterföljare, men evolutionen gick där långsammare, därför att de
främsta kryssaregenskaperna. hög fart (välsegling) och stor aktionsradie ej kunde nöjaktigt fyllas
av de tidigare ångfartygen. Därför behölls hjälprigg på 1860-70-talens kryssartyper. järnångfregatten och järnångkorvetten ända in på 1880-talet, och kryssarna utvecklades härunder till
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Pd denna målning, föreställande ett kungligt besök pd skärgdrdseskadern vid Ostand den 14- juni 1868, ses ndgra
flott uns ångkunonlJåterr (kernondngslupar) tillsammans med mindre enheter, de förra med rcirna mannade. I
förgrunden kommer Iljulånyfurtyget Sköldmön - som nyss blivit färdigbyggd - med kungen ombord, dtföljt
CIV Kare (/) med eskuderchejen överste Kreuger.
I bakgrunden från vänster: l. avdelningen - Ingeborg (Il),
Motala, Sigrid; 2. aodelnitujen - Bnjnhilda (Il), Astrid, Aslög, och 3. avdelningen - Brynolf, Aljhild ocli von
Sydow. Ingeborg (Il) ocli Brynhi/da (Il) utrangerades 1890, iitulrades därefter till Loqementsjarujqet n:r l, respektiue 2 ocli levde kvar ett stycke in på t900-talet. - Oljemdlning av A. Nordling 1868.
CIV

Av våra 3:e klass pansurbdiar voro Garmer, Sköld och Penris pci omkring 250-260 ton ocli med ringa fart (3,8
- 6 knop) att betrakta som försöksbåtar. De övriga, Hi/dur, Gerda, Ulf, Björn, Berserk, Sölve o cli Folke, hade
ett deplacement pd 460 ton ocli en maskinstyrka pd 133-135 indikerade hästkrafter ocli 8 knops fart. Pansarbåtarna hade vardera ett torn med l 24 cm. räfflad bakladdningskanon utom Garmer, som förde l 26,7 cm. (9
tums) slb framladdningskanon av von Feilitzens konstruktion efter amerikansk modell, som avfyrades av fartygscllefen själv. Garmer hade 27, Sköld 40, Fenris 29 octi övriga 45 mans besättning. Sköld kunde framdrivas
även med ett handkraftsmaskineri. Folke hade till skillnad [rån övriga fartyg kanonmynningen vänd akteröver.
- Träsnittet ovan (efter ett original av A. Nordlinq, i . Ny illustrerad tidning' 1868) visar Garmer under gdng i
skärgdrden. Garmer var i olikhet mot övriga 3 kl. pansarbdtar särskilt dimensionerad för att kunna passera
Göta kanal.
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Siilue - med ett deplacement pd 460 ton och en maskin pd 155 hkr. - tillhörde fartygsslaget 3:e kl. pansarbdtar. Bestyckningen utgjordes av 1 24 cm. kanon och tvd kulsprutor. Av konstruktiva detaljer lägger
man märke till de dubbla fyrbladiga propellrarna och de dubbla rodren (i för och akter). Modell. Sjöhistoriska
museet, Stockholm. - Hur en 3:e klass pansarbdt tog sig ut i vattnet visar akvarellen nedan av J. Hägg 1909;
man ser där pansarbdten Sölve samt flottans segelkutter n:r 2. Privat ägo, Stockholtn.

riggade batterifartyg med kanoner i bredsida, i några fall försedda med ett horisontalt pansardäck över pannor och maskiner. På några större typer uppsattes ett vattenlinjepansar, så som å den ryska pansarkorvetten Gerzog Edinburgskij av 1875 (4,600 ton) och den franska
pansarfregatten Triomphante av 1877. Pansardäcks- och pansarkryssare i egentlig mening framträdde först på 1880-talet.
Ångkraften skänkte en frihet i fartygsmanövern, som saknats under segelepoken. Man
kunde därför nu återgå till att liksom med antikens roddfartyg använda själva fartyget som
vapen, och 1862 kom rammen, den kilformiga spetsen på en kraftigt byggd förstäv, till användning å ångstridsfartyg under nordamerikanska inbördeskriget. Förtroendet för rammen
ökades efter slaget vid Lissa 1866, och vapnet anbringades från 1870-talet rätt allmänt på
utlandets stridsfartyg. Men genom artilleriets och torpedens utveckling blev närstriden, för
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Angkorvetten Saga - helt av trä, sjösatt 1878 - var av ndgot mindre dimensioner än Balder (deplacementet var
1,618 ton) och gjorde t. o. m. 1908 tjänst som övningsfartyg för ett sextiotal kadetter drligen, besättningen i övrigt utgjordes av 188 man. Saga sänktes 1928 som mdl vid instruktionsskjutning. - Foto. Sjöhistoriska museets arkiv.

Ett av de senaste tillskotten till samlingen av galjonsbilder och andra skulpturverk i svenska flottans minnestempel d örlogsvarvet i Karlskrona utgör förskeppet med galjonsbilden och en del av akterspegelsornamentet frdn den
1928 sänkta dngkorvelten Saga.
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Angkorvetten Balder - som förde 6 kanoner och 2 kulsprutor, hade en längd av 61,0 m., bredd 11,4, djupgående 5,6 och deplacement 1,873 ton samt förde 216 mans besättning - byggdes 1870. Tjugo år senare mdlade
Herman af Sillen denna bild av Balder i storm. - Oljemålning. Privat ägo, Stockholm.

vilken rammen var lämpad, alltmera sällsynt och därmed också rammstäven. I Sverige byggdes under denna period icke något fartyg med ramm, men rammstävens käcka böjning gavs åt
både kanonbåtar och träkorvetten Saga för att ej tala om den lilla bevakningsbåten Carl Edholm.
1870-TALET. KANONBATAR.
Pansarfartygen utrikes blevo till följd av ännu otillräckliga tekniska resurser ohanterliga.
Det framkom då en tanke, som senare gått igen, att avstå från pansar och i stället söka
skydd i hög fart och god manöverförmåga, som medförde vissa taktiska fördelar. I Sverige tog
man intryck härav och framställde ett relativt litet fartyg, en kanonbåt på omkring 500 ton
med en svår kanon av 27 cm. kaliber förut, egentligen ett plåtskrov, utsatt att sänkas vid
första träff. Fartygsslaget kallades sedermera 1 kl. kanonbåt och dess första representant blev
Bletulu av 1875, konstruerad av G. VV. Svensson, och följd 1877 av Disa från Karlskrona örlogsvarvoch Urd från Kockum, 1878 av Rota och Skagul samt 1879 av Skäggald, alla tre från
Bergsund. 1878-82 av Verdande, Skuld och Edda från Karlskrona örlogsvarv.
Denna fartygsklass väckte på sin tid stor uppmärksamhet, om den också med sin enorma
pjäs på ett ringa deplacement var av tvivelaktigt stridsvärde till sjöss. Detta hindrar ej att
den tekniska utformningen var skickligt gjord. Kanonbåtarna kvarstodo till långt in på 1900talet, några moderniserade, andra ändrade till specialtjänst och de sista sänkta i djupet, offrade som mål vid artiIIeriskjutningar.
FAKSIMIL l'ID DENN,l SIDA. Dessa elegant akvarellerade ritningar över clngkorvetten Balder, visande bl. a. en
längdsektion och planer av övre och undre däck, dterge även inredningen o cli utrymmenas disponerande för
olika ändamål. Av konstruktiva detaljer lägger man märke till anordningen för propellerns upptagande i en särskild . brunn ' , varigenom propellerns bromsning vid gång för segel eliminerades. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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1. kl. kanonbdten Blenda, 1875, var en opansrad, skonert/acklad kanonbdt av [arn, byggd pd Lindholmens verkstad, deplacementet i det närmaste 500 ton . Bestyckningen utgjordes av 1 27,1 cm. räffl. b. l, k. förut, 1 12,! cm.
(4,1 dec.-tums) räff/. fr. I. k. akterut samt 2 klspr., maskinen av lYoolffs system gav 11 s/4 knops fart . B1enda var
det första farlyget i vdr flotta, som hade tvd propellrar. Besättningsstyrkan var 71 man. B1enda väckte med
sin grova pjäs uppmärksamhet, dd hon 1877 vid stormaktsinterventionen i det rysk-turkiska kriget besökte Konstantinopel, Efterföljande kanonbdtar vara pd 500-536 ton med 13,6 knops fart. Edda var pd 640 ton, bestyckad med 1 27,1 cm. och 1 15,1 cm. Armstrongkanoner samt 2 Nordenjelts maskinkanoner. Eddas 27,4 cm. kanon
var av m/81 frdn England och betydligt längre än tidigare modeller. Tillverkad av smitt stdl med kärnrör och
därpd krympt mantel, utgjorde den en övergdng till den moderna svdra kanonen. - Fotot visar Blenda 1875
pd Karlskrona redd.

Fclr första ångkranprdm för minutläggning, N:r 1, levererades 1875 frdn Kockums i Malmö o cli följdes 1880 av
N:r 2 och N:r 3 frdn galärvarvet i Stockliolm. De vara obestyckade fartyg av järn pd inemot 100 ton, 6,6 knops
fart , 8 muns besättning, försedda med kran och övriga doningar för minors utläggande och /Iem/agande. - !IIodell av dngkranprdm. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

MINOR OCH TORPEDER.
När sprängtekniken under vattnet först kom till användning kallades varje sprängkropp,
som på något sätt bringades till explosion under vattnet för torpeda eller torped, en generell
benämning, som sedan övergick till det under 1860-70-talen vanligt! uttrycket mina. Först
därefter skedde en differentiering på så sätt, att fasta sprängkroppar, förankrade, nerlagda
13.

g,.. F. H. III
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på havsbotten o. s. v. kallades
minor, medan rörliga kroppar,
antingen de släpades eller eljest
av ett fartyg framfördes mot
målet eller genom egen rörelseförmåga löpte fram mot detta,
från 1895 benämndes torpeder.
Minväsendet framträdde på
1850-talet som ett uppmärksammat vapen och kom till
mångsidig användning under
nordamerikanska inbördeskriget. Åven Sverige förskaffade
sig ett fast minförsvar vid hamPå 18iO-talet bedreuos inom svenska flottan flitiga övningar med Harveys
bogsertorped, med vilken bl. a. kanonbåten Ingegerd i Blekinge skärgård
riktade intensiva attacker mot det gamla vaktskeppet Pollux. Bilden ovan
av Harveys bogsertorped i användning är av utländskt ursprung: torpeden
utsättes jämte sina flottörer med hjälp av spelet midskepps; till vänster ses
en torped, som med hjälp av sin paravanliknande styranordning hålles undan
[rån bogserfart!Jget och (jr i färd med att träffa ett skepp med skärande kurs.
- Nedan: Svenska flottans första stångtorpedhåt (stdngminbåt) var ett helt
litet fartyg på 5,~ ton med 12 knops fart . leuererut 18i5 från Thortujcro]t i
London; trägravyren - ur . N y illustrerad tidning > 18iS - visar lossnitujen
av båten från fartyyet .-tlalanta Ii Skeppsbrons kaj. Den fick namnet Spring.
sedermera Glimt, därefter n:r 101 Oc/I slulliqen stlingtorpedbciten n:r 1. Den
var först avsedd att föra boqsertorped. Nästa båt . Skrik, sedermera kallad
stdngtorpedbåten n:r 2. byggdes 18i7 på galärvarvet i Stockholm, men nn sågs misslyckad och slopades 1886. Den tredje i ordningen, std17.gtorpedbdten tur 3, växte till 21.l ton , fick 9.5-10 knops fart och hade 6 mans
besättning; den levererades från yallirvarvet 18i9 och följdes inom kort av
I/tterligare 4, n:r 4· t. o. m. n:r i . alla lika n :r .1. N:« i framdrevs allra [iirst
utan propeller medelst reaktion av tv å vattenstrålar. Dessa fem sista , senare
benämnda 3. kl. torpctlb åtnr, erhiil!o därefter udda nummer från H3 t. o. 1/1.
151. År 18i6 föreskrev.v att flottans dngbarlmsser Oc/I ängslupar skulle apteras för st åtuttorped och intill 1888 var scidan apterad även ci 1 kl.
kanonbåtar och 3. kl . pansarbåtar. Sedan stcingtorpedvapnet utrangerats
1899, användes stångtorpedbdtarna för uedett-, bevaknings- och transporttjånst vid [ åstnitujar och varv , och underqinqo c/ci ny omnumrl'ring (n :r 1-5).

nar, kustfästningar och skärgårdspositioner, och för minutläggning byggdes våra första
ångkranprårnar 1875--80.
Det rörliga torpedvapnet
framträdde först med en släpeller bogsertorped (då kallad
mina. ex. Harvey's bogsermina), som anskaffades för vår
flotta omkring 1870, men kom
till ringa användning och snart
ur bruk. I stället ägnades större uppmärksamhet åt stångtorpeden (stån gm ina n) , som användes under nordamerikanska
inbördeskriget, anskaffades av
de flesta mariner, även den
svenska på 1870-talet och kom
till förnyat krigsbruk under
rysk-turkiska kriget 1877-78.
Under sistnämnda liksom under det samtidigt pågående peruanska inbördeskriget (1877)
prövades för första gången under krig den självgående torpeden, då kallad självgående
mina och senare torpeden rätt
och slätt. Tidigare försök med
detta vapen hade 1868 krönts
med framgång hos Whitehead
& Luppi i Fiume, marinerna
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skyndade alt anskaffa detsamma och för svenska flollan inköptes 1875 tjugofem Whiteheadtorpeder »uv större sorten » d. v. s. 38 cm., hos oss
åsa tta beteckningen 38 cm.
m/76, samt 1880 åtta av »mindre sorten» - 35 cm, m/80.
De fartyg, som vid denna
lid byggdes för torpedvapnet,
måste vara små, snabba och
lättmanövrerade, enär utsikten
till framgång berodde på överraskningen i anfallet. Med bör-

Ovan: Minsprängning d Karlskrona redd under f/ollans sommarovnlllgar
1877 med stångmina från ångbarkass. - Nedan: 1IIin.~prängning vid samma
tillfälle med stångmina från kanonbåt. Trägravyrer ur . N y illustrerad tid ning . 1877.

jan 1875 byggdes detta och följande år 7 stångtorpedbåtar för
svenska flottan, varav de fem
sista vara på 21,4 ton med
9,5-10 knops fart. Sedan utvecklingen av det lätta snabbskjutande artilleriet emellertid
gjort stångtorpedanfallet utsiktslöst, utrangerades vapnet
allmänt och hos oss år 1899.
Svenska fIollans första fartyg, försett med apparat för utskjutning av Whiteheads minor av
»st ör r e sorten » d. v. s. med undervattensstävtub för 38 cm. torped blev »m infa rtyget Ran »,
konstruerat av J. C. A. d'AiIly och färdigställt 1877 från Bergsund.

Vår första torpedbåt i

egentlig mening blev Rolf, sedermera kallad Blink och än senare torpedbåten n:r 61, sjösall
från galärvarvet 1880, färdigställd 1882. Den var helt liten, 35 ton, men gjorde 16 knop och
förde en övervallenstub för 35 cm. torped. 1883 beställdes i England en annan liten torpedbåt, Seid, sedermera kallad Blixt och därefter torpedbåten n:r 63 på 40 ton, 11 mans besättning, 2 övervallenstuber för 35 cm. torped. Därmed äro vi emellertid redan inne på nästa period.

SVENSKA FLOTTAN 1880.
Efter sammanslagningen 1873 av fIoltan och skärgårdsartilleriet rädde, som i föregående
kapitel nämnts, fortfarande osäkerhet om den blivande flottans struktur. Den von Ollerska
propositionen 1876 innehöll en räll brokig samling fartyg, och den föll, men förde dock materielfrågan framåt. Certkommitten av 1879 begränsade antalet fartygsslag till fyra, pansarbåt på
2,622 ton, torpedbåt på 36 ton, st ångtorpedb åt. ell som nämnt inom kort försvinnande fartygsslag och insjöpansarbåt på 310 ton, vilken aldrig kom till anskaffning. Det blev från
certkommittens pansarbåt och torpedbåt, som efter förslag av 1880-82 års sjöförsvarskommitte den moderna svenska flollan kom att växa upp.
Under 1860-70-talen hade efter hand de gamla segelveteranerna utmönstrats, Försiktigheten (Il) 1877 efter minsprängningsförsök, Karl XIII 1862, Karl XIV Johan 1867, Prins Oskar
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Ar 1877 färdigställdes från Bersjsutul •minfartyget . Rall• .~om var på 625 ton. Ron förde förutom undervattensstcivtub för S8 cm. torped, en 12,~ cm . (4,1 tums) räfflad kanon ocli 2 kulsprutor, farten var 12 1/~ knop
ocli besättningsstyrkan 75 man. Fartyget hade ursprungligen tiven segel samt anordning att släpa Harvey's
bogsertorped jämte utfällbara korqtuber. Torpedrumm et i förskeppet var utformat på ett sätt, som senare
blev tillämpat vid konstruktionen av motsvarande rum ti vura större stridsfartyg. Efter att Im (III vänts till
torpedövningsfartyg, ändrades Ran 1882-83 till cllefsfartyget Drott, varå konung Oscar II ofta embarkerade.
upplivande minnen frdn den tid, d å lian som hertig av Ostergötland gjorde tjänst å [lottans fartyg. Samtidigt
med Rans förändring inköptes en 1857 vid 1Ifotala byggd postångare Polhem på 165 ton, som ändrades till tor pedövningsfartyg under namnet Ran ocli försågs med två tuber, en över- och en undervattenstub. - Chefsfartyget Drott i storm utanför Smögen. Oljemålning 1894 1899 (IV H. af Sillen. I ägo Ilas H. III. Konungen .

1869, Gustav den store (Il) 1868, Göteborg 1874, Desiree 1868 efter minförsök, Joxamas (III)
1879, Najaden (l) 1874, Svalan (Il), Experiment, Falk 1871, L'Aigle (II) 1863 efter minförsök,
Aktiv, Glommen o. s. V., om de också länge lågo kvar på varven; 1864 slopades kanonskonerterna och 1871 avfördes, som sagt, alla roddfartyg från listan över stridsfartyg. En och
annan kanonslup eller kanonjoll kunde ända in på 1900-talet spåras kvarliggande på varven.
År 1880 innehöll flottan en mångfald fartygsslag och typer. Som rester från en förgången
epok funnos där ännu några utrangerade linjeskepp, segelkorvetter och briggar, som här icke
tagas i betraktande. Som stridsfartyg, om också av tvivelaktigt värde, äro att räkna: 4 monitorer (2:a kl. pansarbåtar) på omkring 1,500 ton: John Ericsson, Thordön, Tirfing och Loke;
10 pansarkanonbåtar (3:e kl. pansarbåtar) på omkring 450 ton: Garmer, Sköld, Penris, Hi/dur,
Gerda, Ulf, Björn, Berserk, Sölve och Folke; 9 kanonbåtar (av l:a kl.) på omkring 530 ton:
Blenda, Disa, Urd, Rota, Skagul, Skäggaid, Verdande, Skuld och Edda; 10 kanonbåtar (av 2:a
kl.) på inemot 200 ton: Hogland, Svensksund, Motala, Carlsund. Aslög, Astrid, Ingegerd, Sigrid,
Alfhild och Gunhild; 1 torpedfartyg (minfartyg) på 625 ton: Ran; 7 stångtorpedbåtar (stångminbåtar), de flesta på omkring 20 ton, samt 3 ångfregatter eller korvetter på 2,200-1.600
ton: Vanadis, Balder och Saga.
Bilaga 2 lämnar en förteckning över samtliga fartyg i flottan år 1880.

FARTYGSKONSTRUKTÖRER FÖR FLOTTAN 1815-80.
Francis Sheldon, 1817 adlad af Sheldon, den femte skeppsbyggmästaren i Sverige av sheldonarnas berömda släkt, omnämnd i föregående del av detta verk, var 1814-17 överste vid
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Ritning el ulskjutninqsapparaten för minor el min(torped-)belten RoIf. -

Sjöhistoriska museet, Stockholm.

98 cm . torped m11876, av stdl med 6-bladig propeller och 3 cyl. maskin el c:a 34- likr., som ger den en fart av
19 knop Oc/I en räckvidd av 400 m. Längden är 5,8 m. inklusive stridskonen och diametern 380 mm. Torpeden,
av vilken 1876 25 st. anskaffades frdn Whitehead, var avsedd för 1 kl. torpedbdtarna Hugin, lIIunin, Gere och
Freke. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

35 cm . torped m/1880 (defekt: spetsen saknas). Den är försedd med 2 st. 2-bladiga propellrar och en 3-cylindrig
maskin d 24 hkr., som ger den en fart av 22 knop och en räckvidd av 325 m. Längden är 4,4 m. och diametern
950 mm. Torpeden, varav 8 st. levererades frdn Whitehead 1880, var avsedd för torpedbdtarna N:r 61, 63, 65
och 67. Den var laddad med 19 kg. bomullskrut. - Sjöhistoriska museet, Stockholm .

.,.

I: Ritnituj el utskjutningsapparaten för lVhiteheads minor (torpeder) el minfartyget Ron. Stockholtn.

Sjöhistoriska museet,
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Till vänster: J. F. Ehrcnstam , .~jöolficer sedan 1818, författare till «L årobok i det pruktiska af Sjö-artillerivetenskapen - (1839) var 184-7-4-8 clie] för flottans konstruktionskår. Denna post fick llUn snart lämna för att i stället
ägna sig dt sjövapnet som che] för sjöförsvarsdepartementet. - I mitten: Anton Gustu] Carlsund har för al/ framtid knutit sitt namn till svenska flottans historia som konstruktören av dess törsta dngtartyg, Oden ocli Gylfe
1833-34. Bortryckt vid 38 drs alder llUnn lIan aldrig infria det löfte, hans verksamhet dittills gett att bli en ny
Chapman för Sveriges flotta. - Till lIöger: Otto Edv. Carlsund fortsatte sin äldre broder : 1. G. Carlsunds verk som
maskinkonstruktör och .~keppsbyggare. »Den curlsutul sku oinkeltnuskinen » (se bilden sid. 88), rinykc/1Ionbdtarna
Hogland ocli Svensks lind och pansarbdten Garmer äro lIciym ClV huns insatser i örlogsflottalIs materielförnyclse.

och sekondchef för flottornas konstruktionskår raladjutanten. Han
Aron af Borneman,
dande byggen. Som
sjöofficer och 1848

som chef betraktades då tjänstgörande gene-

efterföljdes av L. C. Uhrlin 1817-20, S. Sjöbohm 1820-35 samt Johan
född 1768, död 1846 (1835-45), vilkens namn är fästat vid många betychefer följde vidare J. H. d'Ailly (1845-47) och J. F. Ehrenstam, tidigare
nämnd till statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet. Efter honom

följde Carl Lundqvist (1848-63), som verkade under materielens svåraste brytningstid, och A.
G. A. Ljungstedt. Med år 1868 övergick flottans konstruktionskår, som på annat håll nämnes,
i mariningenjörsstaten. vars förste överdirektör och chef blev J . C. A. d'Ailly (1868-77), känd
bl. a. för konstruktionen av vår första monitor, följd av J. V. Gjerling (1877-81 ). Med G. W.
Svensson (1881-98), som på 1870-talet konstruerat våra l:a kl. kanonbåtar och som kom att
utöva ett mäktigt inflytande på skapandet av vår moderna flotta från 1880-talets början, hava
vi kommit in på nästa period.

Ovannämnda chefer utom Sjöbohm, Ehrenstam och J. C. A.

d'Ailly hade tidigare förestått konstruktions- (ingenjör-)departementet i Karlskrona varv, där
den huvudsakliga nybyggnadsverksamheten upp mot 1870-talet var förlagd. Bland andra konstruktionschefer vid detta varv må nämnas en ytterligare Sheldon, Gustav (1835-40) , Martin

3D-pundig skeppskanon av traditionell fram laddnings- ocli i gammallavettyp (till vänster) ocli 10 tums räfflad
bakladdningskanon [rån 1870-talets slut,
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Norska monitoren Skorpioneti (1866, I·Hi ton , 2 2i,4 cmk) och - i bakgrunden ångfregatten Kong Sverre, norska
flottans st årsta enhet under perioden (1860 , .Hi2 ton , :U kanoner). - Elter samtida trägravyr.

Till vänster: Korvetten l'alkyrien från 1846 om 20 kanoner. - Till Ilöger: Niels Juelom 42 kanoner, färdig 1855,
den danska flottans första skruvfregatt. Efter ungefär samma ritning byggdes Sjrelland (1858), Jylland (1860) ,
Peder Skratn (1864) samt korvetterna Heimdal (1856) och Dagmar (1861). l striden vid Helgoland den 9 maj
186-'1 var Niels Juel Orlogskaptajn Suensons flaggskepp. Orlogsvrerftets l\fodelsamling, Kobenhavn.

Om ett av dåtidens stårsta örlogsskepp ger denna översiktliga sektionsbild från 1856 av Sir Charles Naplers amiralsskepp, ånglinjeskeppet Duke of Wellington (131 kanoner, 1000 mans besättning, 4209 tons last; längd 85,3 m.,
bredd 18,3 m ., djupgående 7,8 m .), ett begrepp. A-B betecknar övre däck, C-D huvuddäck, E-F mellandäck,
G-H det s. k. kanondäcket (med det grövsta artilleriet), l-K underdäcket eller trossbotten (under vattenytan).
Trägravyr i »Illustreradt nyaste Söndags-Magasin' ,
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August Gynther (1848- 52) och Axel Henrik Couleur (1852-60) samt bland konstruktörerna
Fredrik Ringheim, född 1770 och »capita ine» vid kåren 1824, och den under studieresor utrikes
erfarne, skicklige Anton Gustaf Carlsund, om vilken Baltzar von Platen skrev till kronprins Oscar,
att han skulle bliva för Karl XIV Johans tidevarv vad af Chapman varit för Gustav III :s. Men
han avled redan 1834 vid blott trettioåtta års ålder. Hans yngre broder, Motala verkstads be römde chef Otto Carlsund, född 1809, död 1884, anlitades i stor utsträckning på 1860-70talen för utredningar om flottans fartygsmateriel, och byggde på verkstaden i Motala (gru ndad
1822) och varvet i Norrköping (anlagt 1840) ett stort antal av flottans fartyg och maskinanläggningar under övergångsskedet. Noggrann och grundlig, drog han sig dock inte för experiment - »den som aldrig gjort något misstag, har knappast heller gjort någon nytta t , år ett
uttryck av honom.
NÅGRA ORD OM NORDISKA OCH ANDRA FLOTTOR 1880.

Norges [lotta år 1880 hade ungefär samma struktur som den svenska, ehuru fartygsbeståndet var mindre. Monitoren var dess starkaste fartygsslag, representerat av tre fartyg på omkring 1,500 ton och ett på 2,000, vart och ett bestyckat med 2 27,4 cm. framladdningskanoner.
Opansrade kanonbåten Sleipner med en 26 cm. och en 15,2 cm. kanon, 580 ton, liknade den
svenska Edda, medan fyra små kanonbåtar på omkring 250 ton påminde om 2:a kl. kanonbåtarna i Sverige. De sjögående typerna voro bättre företrädda - en sjönation som den norska
ville givetvis visa sin flagga på de stora haven. Angfrega tt erna Kong Sverre på 3,472 ton och
S:t Olaf på 2,182 ton voro, den förra större och den senare ungefär i storlek med Vanadis,
ångkorvetten Nordstjernen på 1,609 ton inemot i klass med Balder, medan Nornen och Ellida
på ungefär 1,000 ton voro mindre. Ingen av dem var numera att betrakta som stridsfartyg.
Danmark tog efter flottans bortrövande av engelsmännen 1807 itu med ett omfattande bygge
av kanonslupar, kanonjollar och mörsarefartyg. En flottplan av 1815 uppsatte som mål - vilket nåddes 1840 - en flotta om 6 linjeskepp, 8 fregatter samt 8 korvetter och briggar. När
nu ångan vann insteg, så byggde danskarna först några svaga hjulkanonb åtar. som deltoge i
kriget 1848-50. Med 1850-talet började Danmark bygga ångfregatter och å ngkorvetler samt
insätta auxiliär ångmaskiner i linjeskepp, mcn när pansarepoken tog vid, förskaffade sig Danmark dels med järnplåtar klädda pansarfregatter, däribland ett nedhugget linjeskepp, dels pansarbatterier av monitorliknande typ samt pansarkorvetter, vilka fartyg jämte äldre med ångkraft
försedda segelfartyg med ära deltoge i 1864 års krig och fortlevde därefter. Ar 1880 hade
flottan två pansarfregatter från 1864, Danmark på 4,747 och Peder Skram på 3,379 ton samt
den nyare Helgaland på 5,347 ton, ganska respektabla fartyg alltså. Pansarflottan innehöll
vidare tornfartygen Rolf Krake, 1,361 ton, Lindormen 2,087 och Gorm 2,344 ton från 1863PL ..1NSCH A M01'S1'AENDE SIDA . Sjöstriden vid Helgo/and den 9 maj 1864- mellan en dansk styrka om 2 ångfregatter och 1 ångkorvett och en förenad österrikisk-preussisk under amiral Teqetthol], bestdende av 2 ångfregatter och 3 dngkanonbåtar, är det enda sjöslag, som utkämpats mellan dessa skeppstyper. Danskarnas
nålriktade eld tillfogade motståndarna betydande skada, ocli när en granat efter gott ocli väl en ocli en halu
timmes kamp satte det österrikiska flaggskeppet Schwarzenbergs rigg i brand, drogo sig tyskarna undan och
dngade in pd neutralt vatten vid Helgoland, som dli var engelskt. Förlusterna var på dansk sida 14- döda o ch
55 sårade, medan motsvarande siffror el andra sidan voro 32 respektive 59. Christian Mölsteds berömda olje målning av striden vid Helgoland dterger scenen ombord på chefsfartyget, fregatten Nie1s Juel, i det dramatiska
ögonblick, då Schwarzenberg skjutes i brand. lIlannen på bryggan med Idkaren för ögonen är den danske
eskaderchefen, Orlogskaptajn Suenson, vid masten sidr löjtnant F. C. Jrminger och skeppschefen Orlogskaptajn
J. L. Gottlieb.
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Till vänster: Linjeskeppet Dannebrog från 1850, Danmarks sista linjeskepp. 1862 beslöt man bygga om Dannebrog till pansarkorvett med t äckt batteri. Bestyckningen utgjordes då av 16 stycken aO-pundiga kanoner. Ombyggnaden var just Mar till 186.t cirs sjökrigshändelser i Ostersjän. - Till Jröger: kryssarfregallen Fyen från 1882,
byggd som dng- och seqelkoruett med täckt batteri om 18 kanoner. Orloqsucerjtets Modelsamliruj, Kobenluum.

Till vänster: Batteriet Rolf Krnke om 2 20,3 cm . kanoner, byggd 1863 i Glasgow , dansker flottans första egentliga
pansarskepp. Rolf Krake var bl. a. i elden vid försvaret av Dybba/-ställningen i kriget 1864-. - Till höger: 3
modeller av danska f/ollans äldsta torpedbåtar, den minsta benämnd Torpedbåten n:r 1, från 187,t. OrtogsvU!rftets
Mode/samling, Kobenhavn.

Danska kustpansarfurtyget Odin - uv kasemattfartygstyp - Olll 3,083 ton, 4 25,4 cm. frcrm/addningskanoner; till
vänster ligger Skjo/d, vars tillkomst faller inom följande period.

14.

Sv. F. H. III
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Preussiska ångfregatlen Friedrich-Karl, 1866-67, byggd i Frankrike, 6,992 ton, bestyckad med 26 72-pundskanoner.
Maskinen var plI 950 hkr. - Samtida oljemd/ning.

Tyska pansarskeppet Bayern, byggt år 1871,--82, på 7,690 ton. Farten var c:a 13,. knap och bestyckningen utgjordes av 6 st . 26 cm . och 6 st. 8,7 cm. kanoner. Bilden visar fartyget efter modernisering 1895-98, dd fyra
tidigare smala skorstenar, placerade i fyrkant , ersattes aven enda större. Försdgs 1886 med 4 st. 35 cm. torpeder.

70 samt kasemattfartyget Odin, 3,083 ton, var och en med fyra 20-30 cm. kanoner. Tre ångfregatter, Niels Jzzel, Sjcelland och Jylland på omkring 2,400 ton från 1855---60, tre ängkorvetter på omkring 1,200 ton från 1851---61 samt ett antal ångskonare och kanonbåtar på 150350 ton funnos alltjämt kvar.
Tysklands, flotta var ännu 1880 att betrakta som en nyskapelse. Vid tiden för dansk-tyska

kriget 1864 förfogade den dåvarande preussiska flottan visserligen över 5 ångkorvetter och ett
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Ryska monitoren Latn ik ( .Kyrassiär.) - byggd 1864, 1,555 ton , tvd 38,1 cm. framladdn ingskunoner Stockholms ström vid Kastellholmen 1865.

ankrad ci

En av rsjsk« flottans hägge s. k . popoijkor, den cirkelrunda 1lI0nitoren Novgorud, 18i .1, 2,490 ton , a propellrar
och a knops fart, bestyckad med tvd 28 cm. kanoner. - Trä{}ravyr från 1876.

Till vänster ryska skruvlinjeskeppet Imperator Nikolaj I , byggt 1855-60 och bestyckat meet 111 kanoner. Maskinen var pd 600 hkr och byggd i England. - Till höger batterifartyget Peruenets, byggt 1863, 3,277 ton , 8 knops fart.
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En del av den engelska flottan vid den stora flott revyn vid Spithead vdren 1856. Till vänster om flaggskeppet,
tredäckade dnglinjeskeppet Royal George från 1827, 120 kanoner, ses Ni/e, Conqueror, Cressy och Algiers, till
llöger lIlajestic och James Watt, samtliga frdn 1839 till 1854 med 80-91 kanoner.

20-tal kanonbåtar, några segelfartyg och ett 30-tal roddkanonslupar, men denna materiel tillhörde en gången tid. Nordtyska förbundet började bygga några pansarfregatter 1867, men den
sedermera så kraftiga, moderna tyska flottan grundades i det stora hela icke förrän på 1870talet efter kejsarrikets bildande och tillväxten tog genast god fart. Omkring 1880 räknade
denna flotta 8 pansarfregatter (Kaiser o. s. v.), flertalet på 5,500-9,600 ton och 5 pansark?rvetter (Sachsen o. s. v.) på 7,400 ton, vardera med en svår bestyckning av sex 26 cm .
kanoner, 2 tornfartyg på 1,500 ton, 8 pansarkanonbåtar på 1,000 ton, vardera med en 30,5 cm.
kanon (W espe o. s. v.}, vartill kom 20 korvetter på 1,700-3,900 ton (Leipzig o. s. v.), »manöverkorvetter», avisofartyg och kanonbåtar. Fartygsbeståndet var såsom annorstädes brokigt,
men tendensen visade hän mot en sjögående flotta av rang.
Ryssland utvecklade under 1870-talet sin flotta i takt med den tyska, men hade börjat tidigare. Ryssland byggde dels 6 pansarfregatter på 4,500-6,300 ton (General-Admiral o. s. v.)
och 3 sjögående batterifartyg på 3,300-3,900 ton (Ne-tronj-menja o. s. v.) dels 5 tornfartyg på
3,700-9,700 ton (Admiral Lazareff o. s. v.). Monitortypen infördes med 13 fartyg, 3 med två
och 10 med ett torn, samtliga på 1,500-1,800 ton. En egendomlig typ bildade i Svarta havet
två runda popoffkor, så kallade efter uppfinnaren amiral Popoff, på 2,500 och 3,500 ton, var
och en med två svåra pjäser. Några opansrade s. k. kryssare på 1,350 lon och en 230 tons
torpedbåt sjösattes mot slutet av 1870-talet. Den helt övervägande delen av denna flotta låg i
Östersjön, där också från äldre tid fanns kvar ett ånglinjeskepp på 3,800 ton, 84 kanoner, från
1855 - Retwizan, ett namn, som gått igen i ryska flottan ända från det linjeskepp, Rättvisan,
som svenskarna 1790 förlorade i samband med utbrytningen ur Viborgska viken - 1 ångfregatt
och 8 ångkorvetter på 900-2,400 ton , 6 ångklipperfartyg på 1,100-1,800 ton, hjulångare o. s. v.
England gick i täten, när det på 1860-talet gällde att utbyta den seglande, med auxiliär ångmaskin försedda träflottan mot en pansarflotta. Denna traditionsrika sjömakt anskaffade på
1860- och in på 1870-talet 10 batterifartyg (Warrior o. s. v.) och 12 kasemattfartyg iMinotaur
o. s. v.) på 6,100-10,600 ton samt 8 tornfartyg av monitortyp (Glatton o. s. v.) på 3,400-4,900
ton jämte 3 pansarkorvetter, 2 pansrade rammfartyg på 4,000-5,400 ton och några pansrade
kanonbåtar. Fortsättningsvis på 1870-talet byggdes 3 kasemattfartyg på 5,000-7 ,000 ton iShan-
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Till vänster engelska monitoren Glatton, 1871, 4,900 ton, 12 knop, tv å 30,s cm. framladdningskanoner, och till
höger pansarfregatten 1Ilinotaur, 1864, 10,500 ton, sjutton 22,9 cm. framladdningskanoner.

Det brittiska kolonialväldet har i alla tider krävt trupptransporter till fjärran länder. Här ses trupptransportfartyget Crocodile, 1867, 12 knop, tre .~O- p un diga kanoner. - Efter samtida litografi.

non o. s. v.) samt 8 sjögående tornfartyg på ända till 10,900 ton. De svåra kanonerna voro
på 23-30 cm. kaliber. Från äldre tid fanns i behåll några flytande batterier förutom 18 ånglinjeskepp, 16 å ngfregatter, 74 å ngkorvetter, ångka nonbå tar o. s. v. Torpeden höll just på att
göra sitt inträde bl. a., 1880, å ett s. k. pansrat torpedrammfartyg.
Frankrike tävlade med England i skapandet aven ny pansarflotta. På 1860-talet byggdes
jämsides dels sjögående stridsfartyg, 14 pansarfregatter på 5,600-7,600 ton (Gauloise o. s. v.)
och 6 pansarkorvetter på 3,800 ton (Armide o. s. v.), dels kustförsvarsfartyg, 7 kasemattfartyg
på omkring 1,500 ton (Arrogante o. s. v.) jämte en monitor på 2,600 ton. På 1870-talet byggdes 12 kasemattfartyg på 3,800-5,900 ton (La Galissoniere o. s. v.) samt sjögående stridsfartyg 10 präktiga kasemattfartyg på 7,500-9,600 ton (Redoutable o. s. v.) samt 11 pansrade
rammfartyg p å 2,500-5,600 ton (Fulminante o. s. v.). Franska flottexperter ha i allmänhet
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Pansarfreyatten La Gloire, som sjösattes i T'oulon 1859, var den franska flottans och världens första pansrade
fartyg, 5,618 ton, sex 24 cm. och fyra 19 cm. kanoner. Här dterges den ejter en akvarell av Francois Roux
1880. Musee de Marine, Paris.

T
Pansarfregatten (kasemattfarlyg) Friedland sjösat/es 1873, 8,900 lon , 13 knop, förde 1880 åtta 27 cm. och åtta
14 cm. kanoner. Den tillhörde i stort sett samma grupp som Redoutuble av 1875.

varit intresserade av nyheter, så det var nog att vänta att rammen skulle vinna insteg. Bestyckningen standardiserades 1864 till fem kalibrar: 27,4, 24, 19,4, 16,5 och 14 cm., av vilka
svenska flottan lånade de två förstnämnda. Från äldre tider hade flottan kvar några ånglinjeskepp på upp till 5,200 ton , 9 ångfregatter, ett 40-tal ångkorvetter, ett 30-tal aviso ångare, 54 ångtransportfartyg, kanonbåtar m. m. Frankrike höll under denna sjökrigsmaterielens övergångsperiod sin plats som världens andra sjömakt.
PLANSCH A 1IlOTSTAENDE SIDA . Bland de fd franska mariner, Herman af Sillen mdlade, är denna effektfulla mdlning frdn 1889 ett förnämligt prov pd hans skicklighet ocksd som fartygsporträttör: det är franska
pansarfregatten Redoutable man ser pd väg genom Kanalen. Redoutable, som byggdes dren 1873-77, var pd
8,780 ton, gjorde som bäst 14 knop och var bestyckad med dtta 27,4 cm. och dtta 14 cm. kanoner.
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ÖRLOGSBASER OCH V ARV AREN 1814-82

FARTYGSMATERIELENS UPPDELNING PÅ FÖRBAND OCH DESSAS BASERING.

I

ntill årsskiftet 1824--25 var flottans fartygs materiel alltjämt uppdelad på örlogsflottan i
Karlskrona å ena sidan samt armens flotta, omfattande en stockhalms- och en göteborgseskader, å andra sidan. I örlogsflottan ingingo i stort sett samtliga våra sjögående fartyg, d. v. s.

linjeskepp, fregatter, korvetter, briggar och skonerter, må vara att i densamma jämväl redovisades ett tiotal däckade kanonslupar, vilka visat sig vara särskilt väl lämpade för patrull- och
bevakningstjänst längs, rikets kuster. I armens flottas eskadrar ingingo å andra sidan jämte en
kompakt massa rena roddfartyg - mest kanonslupar och kanonjollar - enstaka seglande fartyg, huvudsakligen avsedda för rekognosceringstjänst eller såsom övningsfartyg för upprätthållande av personalens sjömanskap inom respektive eskadrar.
Ar 1824 beslöts emellertid sent omsider de båda flottornas sammanslagning till en enda under
namn av Kungl. ilfaj:ts flotta (officerskårerna förenades redan 1823), varigenom ett betydande
steg var taget för utplånaridet av de hittills så skarpt markerade gränserna mellan den seglande och den roende flottan, vilket dock ej hindrade, att principstriden vapnen emellan ännu
i åtskilliga decennier skulle fortsätta att uppröra sinnena. Den sålunda sammanslagna riksflottan fördelades på Karlskrona, Stockholms och Göteborgs stationer, av vilka den förstnämnda
skulle betraktas såsom huvudstation.
Någon förändring i till angivna platser redan tidigare förlagda sjöstyrkors sammansättning
blev i samband med systemskiftet ej vidtagen, vadan sålunda karlskronaflottan alltjämt som
främsta uppgift hade vakthållningen i öppna sjön sig ålagd, under det att eskadrarna i Stockholm och Göteborg i sådant avseende hade sin verksamhet begränsad till angränsande kustfarvatten.
Det organisatoriska missgrepp, som under perioden 1866-73 tog sig uttryck i flottans uppdelning på Kungl. flottan i Karlskrona och Kungl. skärgdrdsartilleriet i Stockholm och Göteborg medförde lika litet någon omläggning av grunderna för fartygsmaterielens uppdelning på
de tre baserna, detta alldeles oavsett ångans och järnets genombrott på fartygsteknikens område. Att även framdeles tid efter annan till Stockholms station förlades enstaka större segelfartyg för övande av exercisskolans rekryter m. fl. jävar på intet sätt detta omdöme.
Mot Stockholms station riktades en första attack år 1856 då A. O. Wallenberg vid då sammanträdande riksdag väckte motion om »att Skeppsholmen och till flottans etablissement hö-
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Nedre Amiralitetstorget i Karlskrona mot söder omkring mitten av 1800-talet. De större byggnaderna äro frdn
vänster Inventariekammaren n:r l , högvaktsbyggnaden och gamla tackelkammaren (till större delen riven pd
1880-talet, del järnvägen drogs in pd varvet). Sdsom även framgdr av bilden användes omrddet sdsom exercisplats (mönstringsslätten). - Litografi av okänd konstnär. Nordiska museet.
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Nedre Amiralitetstorget mot väster omkring mitten av 1800-talet. Byggnaderna äro [rån vänster skeppsqosse-, styrmans- och artilleriskolon, konstruktionschetens boställe (bakom trädgdrden skymtar uaruschelsbostållet), skeppsgossekarsernen och längst till höger Orlogsmanna- och sjöofficerssällskapens hus. - Litografi. Nordiska museet.

runde strand på Djurgården måtte till Stockholms stad upplåtas, att, i överensstämmelse
med plan och ritningar, som av Kungl. Maj:t fastställas, förses med byggnader och kajer
för handelns behov med skyldighet att på lämplig plats vid Värtan eller annorstädes, som
Kungl. Maj:t i nåder täckes bestämma, uppföra för det nya sjöetablissementet erforderliga
byggnader »,
Motionen blev emellertid avslagen och liknande öde mötte densamma när den vid 1862-64 års
riksdag återupptogs. Från en annan utgångspunkt hade frågan under tiden angripits i och
med att överståthållaren i början av år 1863 hos Kungl. Maj:t gjorde framställning i liknande
syfte. En för frågans utredande tillsatt kommitte kunde emellertid ej finna, att denna hemställan hade tillräckligt bärande fog för sig, vilket gav regeringen en säkerligen ganska kärkommen anledning att tills vidare skrinlägga ärendet. Skulle av strategiska skäl en utflyttning av stationen visa sig önskvärd, hade emellertid kommitten trott sig finna, att Hustegafjärden
på Lidingön vore den plats, som i första hand borde komma i fråga som förläggningsplats för
etablissementet.
KARTA A MOTSTAENDE SIDA. Sdsom framgdr vid en jämförelse mellan en här dtergiven special lir «Karta
öfver staden Carlskrona .. , upprättad av Gustaf Liunggren Ar 1855 . och kartan av dr 1797 (sid. 392 i band Il),
gälla i frdga om örlogsstationen de väsentligaste förändringarna kasernerna vid Kyrkogatan och nedre Amiralitetstorget samt kajen vid Kungsbron ocli på örlogsvarvet nya dockornas omrdde, som inkorporerats med gamla
varvet. - Kunyliya (jrloysmannasällskapet, Karlskrona.
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Med kyrkorna pd krönet av den Jlöga ön och masterna pd de mdnga skeppen uppvisar Karlskrona en karakteristisk profil. Annu ingd väderkvarnar och de ldnga träbroarna till fastlandet i stadsbilden, men det hjuldrivna
elngfartyget, som tecknats in i denna bild av dr 1834, vittnar om den nya tiden. - Litografi av O. Andersson.
Kungliga biblioteket,

~.

Originalet till denna bild av Kungsholms fästning, sedd frdn norr, är liksom andra här dtergivna teckningar ocli
akvareller med karlskronamotiv av J . Chr. Berger tillkommet vid konstnärens besök i Karlskrona 1848. Barken,
som Berger selg länsa in i fästningens bdthamn, skulle mdhända kunna återfinnas bland de hundradriga slupar,
som linnu i dag seglas i Karlskrona. - Litografi av E. lVesterberg (efter Berger) i »Sueriqe framstäldt i tallor v

Ir..
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Göteborgs station, som efter ett starkt uppsving vid periodens början åter blev mer iin styvmoderligt hehancllad, reducerades som en följd härav fl'. o. m. 1855 lill en depå för att 1870
lu-ll och hallct ncclliiggas.
Redan 181>a hude proposition avl åtits om Nya varvets försiiljning, vilket av ständerna ock-

så bifallits.

Någon uvyttring kom emellertid ej Lill stånd, utan i stället överlåts efter etahlis-

sementets nedläggande 1870 detsamma till fångvårdsstyrelsen på det uttryckliga villkor likväl,
att flottan efter ett års uppsägningstid skulle äga att återinträda i äganderätten, för den händelse sjöförsvarets intressen så skulle påfordra.

Det skulle dröja 30 år, innan denna options-

rätt blev utnyttjad.
Vad angår Gamla varvet, som praktiskt taget redan under slutet av föregående period blivit av flottan helt utrymt, utbjöds detsamma redan 1818 på börsauktion utan att finna n ågon
köpare.

Däremot anmälde sig spekulanter på en del varvet närgränsande kronan jämväl till-

hörande tomter.

Häremot uppträdde som mellankommande part dåvarande ägaren av gamla

Gathenhielmska reparbanan. som förmenade sig härtill ha bättre rätt. Saken gick till domstol,
varvid å r 1820 det gjorda inpasset förklarades sakna fog för sig och varvet å n yo kunde utbjudas på auktion. Ar 1825 den 24 augusti inköptes detsamma av mäklarbolaget Th. Carlsson för
en summa av 7,305 rdr b:o, och därmed var det gamla Stigbergsvarvets saga all.

Göteborgs

sjöfartsmuseum, som är uppfört på varvets forna omr åde, utgör en väl lämpad erinran om
detta intressanta inslag i Göteborgs historia.

G. U.

KARLSKRONA.

Örlogsstationen. Kvarteret Sparre -

mellan Kyrko- och Prinsgatorna samt Drottninggatan

och Stumholrnssundet - , diir amiralen hade sitt kansli i det 1802 av amiralinnan Tersmeden
inköpta huset vid Drottninggatan (jfr hand 2, sid. 3H6), togs ene,' hand helt i anspråk föl'
örlogsstationens behov, Den långa kasernbyggnaden utefter Kyrkogatan har byggts i olika etapper. Äldst är den östra delen (nä r m ast Stumholmsbron) , byggd 1795. Denna tillbyggdes 1816
- 20.

Den västra delen med rundbyggnaden vid Drottninggatan färdigbyggdes år 1853 och

sammanbyggdes med den östra 1892. I kasernerna logerade under årens lopp manskap från
olika förband, såsom garnisonstruppen (till 1825 volontärregementet, till 1832 sjöartillerikåren,
till 1845 sjöartilleriregementet och därefter marinregementet) , uppfordrade båtsmän samt matroser. En byggnad längre in p å tomten brukades under större delen av perioden som kasern för
kronoarbetskarlarna. För båtsmän byggdes 1853 ännu en kasern (n uva ra n de magasinsbyggnaden) på Stumholmen, vilken liksom Kungshall och närliggande holmar med sina m ångahanda
byggnader för olika ändam ål alltjämt disponerades för stationens behov. Strandpartiet söder
om kasernkvarteret reglerades. Sålunda bortsprängdes 1856 det s. k . Proviantberget framför
bastionen Aurora.

Därmed erhöll man en rymlig landstigningsplats för de på redden ankrade

PLANSCH ii MOTSTAENDE SIDA. Av de fym bilder ur en okänd konstnärs Kar/skronareportage från 1840ta/et, som här för första gdngen återqes, visar den första Nedre amiralitetss/ätten med högvaktsbyggnaden i fonden, artilleri- eller tygkontoret till vänster och skeppsgossesko/an, konstruktionschefens boställe och skeppsqossekasernen till höger. Inne pd varvet synes till höger om högvakten gam/a tacke/kammaren och till oänster inventariekammaren n:r 1. - Bilden n:r 2 visar Gamla skeppsdockan pd Lindho/men med sitt pumphus (det ä/e/re
med luuuhlriuet pumpverk). Bakom uakthuset ( . Corps dc gardet .) till vcinster om pumphuset synes lyftgalgarna
till klaffarna i u åstrn vindbron mellan Lindholmen ocli Gam/a varvet. I bakgrunden Gam/a varvet oclr på Lindho/men lcing.~t till högC'T I'a.~nskjulet. - Pei M/den n:r 3 är Kungsbron sedd frdn Stumholmen, innan berqet
framför ba.~tionen Aurortl eller enligt anteckning p å bilden »lazarettm uren » spr ånqdes bort. Bi/den n :r 4
visar Nya dockortut (n :r 1, 2 och .1; n:r 4 och .5 ännu ej utl'yggda). Den citt k ant iga byggnaden inrymmer ett
nv dockornus pumpverk. Ett nnnnt uork drevs, innan ringpumpver/.et kom till. nv en väderkvarn pd Bjrirk/lOlmen..~ynlig på bililen utan uituiur,

~
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~

Karlskrona på 1840-talet. Blyertsteckning({r av okänd konstnär. Privat ägo, Wambåsa.

:~

Kascrnb!lyynadcn vid K!lrkoyatan, scdd från Stumliolmeu. Bakom I.:a.~crnbyyynadcn scr man närmast kasernen
för kronoarbetsknrlarnu och över denna taket till kanslihuset. - Litoyrafi från 1840-talet.

Ovrc delen av .Imiralitetsslciticn, Amlralitetstorqet, var - innan den på 1880-talet planterades - stenbelaqd o cli
brukades sdsom exercisplats av marinregementet. Alleplunteritujen pd .l/um cdan tillkom 1870. - Amiralitetstonjet
mot väster omkring 1880.

fartygens bålar,
telstorgels krön
som aldrig blev
klyftor i dagen.

nuvarande Kungsbron. Sten till kajbyggnaden logs från murarna p å Amiralitill den kyrka, som skulle ha ersatt amiralitetsförsamlingens träkyrka, men
färdigbyggd. Kring Amiralitetsklockstapeln trädde urberget med kullar och
Området planerades först i samband med tunnelbygget 1877, då även plan-

teringen tillkom. Amiralitetstorget norr om Amiralitetsgatan var en öppen stenbelagd plats, där
marinregementets trupper exercerade och paraderade vid högtidliga tillfällen. Inom Aurora låg
amiralitetssjukhusct. Först under 1860-talet blevo de gamla mot bastionens murar byggda f. d.
kasernlängorna ersaUa med för sjukvården tjänligare lokaler. Då byggdes nämligen nuvarande
vid Vullgatun liggande sjukhusbyggnader.
För skeppsgosse-, styrmans- och arlilleriskolorna, vilka efter branden 1790 varit inrymda i
tygkontoret på urtillerig ården, uppfördes vid nedre AmiralitetssläUen söder om konstruktionschefens bo ställe en byggnad, som tog s i bruk 1820. Vid samma slätt uppfördes i hörnet till
varvsgatan den första skeppsgossekasernen 1836. Dessa båda byggnader, liksom konstruktions-
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chefens boställe, nedrevos på 1870-talet för att lämna plats för den nya ståtliga, 1878-81 uppförda skeppsgossekasernen. Skeppsbyggeri- eller konstruktionsinformationsskolan blev inrymd i
ett 1799 inköpt hus vid Västra amiralitetsgatan (chefens för ingenjördepartementet nuvarande
boställe). Byggnaden disponerades även såsom bostad av äldste läraren vid skolan. Ar 1868
blev byggnaden tjänstebostad åt chefen för ingenjördepartementet. Chefens för byggnadsdepartementet tjänstebostad vid Västra prinsgatan inköptes på 1770-talet. Förste boställsinnehavare
var då kapten mekanikus Magnus Anckarsvärd, som 1787 blev af Thunbergs efterträdare såsom
direktör vid dockbyggnaden och 1793 fick sig till ägo upplåtet ett kronan tillhörigt hus vid
Hantverkaregatan (tomten 6 och 7 i kvarteret Clerck) , förut kallat »första kungsgården» (på
1830-talet ägt av L. Brusquini). För amiralitetsförsamlingens (folk-) skola uppfördes 1824-28
på den 1790 avbrända »generalamiralstomten » gatorna -

vid Prinsgatan mellan Smedje- och Kungs-

en byggnad, som senare tillbyggts till nuvarande omfattning. Ar 1867 blev stadens

gasverk färdigt, och gas inleddes i kaserner, skeppsgosseskolan, sjukhuset, ångkvarnen och
bageriet (på Stumholmen) samt boställsbyggnader. Gasbelysningen tändes första gången en
septemberkväll och »ett hav av ljus utbredde sig över staden».

G. H.

Bristen på drickbart vatten hade alltid varit en kännbar olägenhet för såväl den militära
personalen som den civila befolkningen. Visserligen grävdes redan vid stadens anläggning åtskilliga brunnar på Trossö och Vämö, men vattnet var av dålig beskaffenhet och därtill otillräckligt. För den skull måste kronan med båtar transportera vatten från Lyckeby till staden.
Redan generalkvartermästaren Dahlberg upptog på sin tid spörsmålet till behandling, och på
hans initiativ igångsattes arbetet på en reservoar å Tyskbryggarebergen. till vilka vattnet skulle
ledas från Lyckeby, men detta arbete avstannade snart. Vattenfrågan i Karlskrona stod därefter ständigt på dagordningen, och bland andra blev även Kristofer Polhem anmodad att upp·
rätta förslag till ett vattenverk, men först i mitten av 1800-talet löstes detta spörsmål i det att
kronan under åren 1861-64 lät bygga vattenverket vid Lyckeby. Här uppfördes ett pumpverk,
medelst vilket vatten ur Lyckebyån pumpades till staden upp i det vid Stortorget anlagda,
ännu befintliga vattentornet. Mot en viss årlig avgift åtnjöt civilbefolkningen råttighet att erhålla vatten från detta vattenverk. Vattenverket drevs sedan t. o. m. 1898 av kronan, varefter
detsamma övertogs av staden, och i samband därmed skedde en avsevärd utvidgning.

Befästningarna. Under de gångna ofredsåren hade de befästningar, som anlagts till skydd
för Karlskrona med dess örlogsstation, fått förfalla. Omkring 1820 börjar emellertid en liv lig verksamhet för att stärka fästningsverken. Det var vid denna tidpunkt, som Kungsholmen utbyggdes till huvudfäste vid Kungsdjupet, och från denna tid härstammar även den
arkitektoniskt så tilltalande donjonen med sitt vackra corps de garde och sin idylliska båthamn. Intill Kungsdjupet utbyggdes i vattnet en 40 m. lång kaponier med 20 kanoner. Det
första utbyggandet av Västra Hästholmen och Oskarsvärn ägde även rum under denna tidsperiod.
I mitten av århundradet återupptogos arbetena å befästningarna.

Sålunda påbörjades år

1850 utläggandet av alla de försänkningar i sunden mellan öarna, vilka spärra tillfarten till
redden utifrån havet, och åren 1863 och 1864 uppfördes de bekanta tornen Godnatt och Kurrholmen, vilka kommit att sätta en sådan särprägel på kronoredden. Det är högst märkvärPLANSCH A 1II0TSTAENDE SIDA. Det riggade linjeskeppet, förtöjt i »laqet», är Fäderneslandet, som rustats
under den med anledning av dansk-preussiska kriget anbefallda mobiliseringen. Framför brobänken Ilar - en
ovädersdag i augusti 184-8 - postfartyget Postiljon förtöjts efter en stormig resa. - Akvarell av J. Chr. Berqer.
Nationalmuseum.
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Linjeskeppet Dristigheten tar ombord kanonlavettage under mal!tkranen i juli 1848. stäldt i taflor » (1856) efter original av J. Chr, Berqcr,

Litografi

. Sverige fram-

ruttelI iuslåppes i inre svajningsrummet (i juli 18.t8) för uulocknituj au linjeskeppet Dristigheten. Skeppet längre
bort i yttre svajningsrummet är Prins Oskar. - Akoarell qu J, Chr. Berqer . Nationalmuseum.

Denna bild uv ' lIum lu ouroet » med [rcuattstupein länll.~t till oiiuster V cli stora skeppsstapeln mcllun k ålhuluitujsbroarna i mitten {W bilden torile hänföra siy till tiden omkriny 18·W. Den lilla korvetten mcd den höau riaacn
ocli lånyu vimpeln synes JUl . Iayt in ' på varvet efter avslutad långresa. - Akoarellerad tuscluccknituj av okänd
konstnär. Efter kopia på Blekinge museum, Karlskrona.

digt, att man vid så sen tidpunkt frångick det redan av Erik Dahlberg anvisade systemet för
försvaret av Karlskrona, nämligen att förlägga försvarsanordningarna ute vid sunden och därvid
främst vid Kungsdjupet. Det visade sig också mycket snart, att hela denna inre försvarslinje
var ett misstag. Införandet av räfflade bakladdningskanoner med större skottvidder och större
genomslagningsförmåga framtvang en modernisering av befästningarna

o~h

dessas förläggande

till själva havsbandet. Under 1870-talet byggdes sålunda pansarbatterierna å Kungsholmen och
Hästholmen, vilka bestyckades med räfflade bakladdningskanoner av upptill 27 cm. kaliber,
och framför allt förstärktes Kungsholmen, där en ryggvall utbyggdes mot tjurkösidan. Det
ståtliga portvalvet å linjen VII härstammar från denna ombyggnad. Vid denna tidpunkt vidtogos även en del åtgärder för att stärka försvaret av Karlskrona mot landsidan, och framför
skansarna vid Vita krog å Vämö anlades en våt grav, vilken ännu existerar under benämningen Sunna kanal.
C. A. C.
Orlogsvarvet. På varvet förde vurvsamiralen, efter 1836 varvschefen, befälet, i förvaltnings hänseende direkt underställd Förvaltningen av sjöärendena (efter 1877 marinförvaltningen) .
Verksamheten var efter 1824 uppdelad på fyra departement, i spetsen för vilka stodo tygmåstaren, ekipagemästaren, chefen för konstruktionskontoret eller konstruktionschefen samt chefen
för mekaniska departementet. Den sistnämndes uppgifter omfattade till en början såväl hus-,
väg - och vattenbyggnader som mekaniska anordningar och maskinell utrustning, vilka senare
uppgifter 1847 överflyttades till konstruktionsdepartementet. Detta övertog i samband med en
omorganisation 1872 under namn av ingenjördepartementet det då indragna mekaniska departementets verksamhet, samtidigt med att mindepartementet tillkom som fjärde departement.
Bland varvets uppgifter ingick förutom underhållet av fartygen och dessas utrustning
I'L,lNSClf ..{ .1/ 0 T ST ..{ ENDE SID.!. I auqusti 18Vi måludcs dl'IIIUI ukuurrll {IV tutu d ockornn llli Karlskrona örloy.~ ·
varv. Skeppet länyst till vänster är Prins Oskar; till höger därom i dockan n:r I Fiirsiktiqlieten, i duckan nit 2
Skandinavien och till höger i dockan n :r :1 Stockholm. I förgrunden pågdr arbetet på duckorna n:r 4 och n:r 5.
Akuorett av J. Chr . Berger. Nationoltnuscutn.
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Denna utsikt i fotografi över oaruet år daterad 1868. I
stora skeppsstapeln pd Uamla varvet. Det .~loTCI furll/uct pd
ocli Ilen lilla hjulb åten pri insidan av bron är varv.~/,dten
rinyknrvetten Tbor och

nedre hörnet till lreiger pri bilden sl/nes ett stl/cke av
utsidan av Ö.~tTCI kiilluilninqsbron är dngkorvetten Gefle,
Heimtlul. Prl nndra sidan mnstkrnnen synas i «lnqet »
»k npellerrule» skepp.

l tsik..t river gamla varvet från lindholmsdockan med en korvett utanför dockan och en monitor vid kölhalningsbron, lu/gge tijperna karnkt eristisku för vdr flot/a pd 18iO-talet. Till lreiger .~kymtar ett hörn av I'ma.~kjulr·t.
Trc7uravyr ejter teckning uv C. S. Hallbeck i »Suen sk n familj-journalen . 18ii.

samt förrådsverksamheten även nybyggnad av fartyg. S å länge fartygen byggdes av trä och
framdrevos med segel, tillkom flertalet av flottans fartyg i Karlskrona. Där byggdes sålunda
under perioden samtliga nya linjeskepp, fregatter och korvetter. Ångmaskinerna med vilka
några av dessa utrustades tillverkades emellertid annorstädes, men inmonterades i Karlskrona.
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Amiralitetskurkon och örlogsvarvet, sedda från inre «k ronorcdden », där under årens lopp så månget örlogsfartyg
seglat in och fällt ankaret eller inför anbefalld expedition gjorts segelklart och vindat upp det, medan skepparen
visslade i sin pipa ocli besättningens anhöriga viftade farväl från kajerna. - Litografi från 1S·W-talet.

För underhållet av de järnfartyg, som - byggda på enlreprenad - under periodens senare
del tillfördes flottan, uppställdes krav på nya verks läder med maskinell utrustning. I varvets utveckling spårar man strävandet att tillgodose dessa krav.
De båda byggnaderna framför varvets högvakt ret -

guvernementshuset och sj ömililiekonto-

revos och på deras plats uppfördes nuvarande högvaktsbyggnaden. Då den blev färdig

(1828) flyttades ankarsmedjans livstidsfångar med sina kedjor över från den gamla till den
nya byggnadens källarvalv. Här och i en närbelägen byggnad förvarades fångarna ända till
år 1867, då de överflyttades till ett på Björkholmen inom nya dockornas område uppfört strafffängelse (indraget 1921, varvid området med sina byggnader åter lades under marinens förvaltning och byggnaderna ändrades till bostäder). Varvschefen hade sedan 1809 sina tjänstelokaler i samma byggnad som nu. Denna byggnad, som uppfördes på den gamla tornprydda
ringarekammarens plats, inrymde även konstrukLionschefens kontor. vilket emellertid flyttades
till nuvarande plats 1876, då ingenjördepartementets stora verkstadsbyggnad var färdig. På
artillerigården uppfördes 1851 en ny verksladslänga i stället för den gamla l ådmakarverkstaden. Alla artilleriverkstäderna blevo därigenom förenade.

På Lindholmen uppfördes 1840 på

det gamla vantskjulets plats Inventariekammaren n:r :!, där de olika fartygen fingo burar
eller rum för sina respektive inventariepersedlar.

Rigg och segel fordrade ej så stora för-

varingsplatser som tidigare, och 1869 revs den gamla tackelkammaren p å Skeppsbron, då benämnd inventariekammaren n:r 3.
Av de nya dockorna voro vid periodens början endast två fullbordade och i bruk.

Den

tredje blev färdig 1819. För nya dockorna levererade mekanikus Samuel Owen i Stockholm
1822 ett ångdrivet pumpverk, som 1877 ersattes med ett nytt. Efter att ha legat nere i mer än
tjugo år återupptogs 1841 arbetet med de återstående dockorna, av vilka n:r 4 blev färdig 1846
och n:r 5 1856.

Gamla dockan på Lindholmen utvidgades, men det dröjde ända till 1848,

innan pumplagen (3 st.) på 90 man ersattes med maskinkraft. Det då insatta ångpumpverkel
utbyttes mot ett nytt 1878. Konstruktionsdepartementets verkstäder för järn- och metallarbeten l ågo på gamla varvets västra område. Där låg gamla ankarsmedjan, som 1850 inreddes
till plåt- och kopparslagarverkstad.

Där lågo metall- och järngjuterierna, som 1854 samman-

byggdes i nuvarande gjuteribyggnad och där uppfördes sistnämnda år strax söder om gjuteriet
en byggnad i två våningar för ånghammare- och maskinverkstad (nuvarande snickareverkstaden) .
Genom tillkomsten av nya dockorna hade departementets arbetsområde fått en väldig omfattning.

Fartyg nybyggdes och reparerades i nya dockorna, på gamla varvets stapelbäddar, i

dockan och Vasaskjulet på Lindholmen samt vid långa skeppsbron (i »laget»). Olägenheterna
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Till väns/er: Gc!rc1.,in/eri/ir [rån Kris/er Hornsqatan 1.1 pci Biårkholmen (tomterna 102 och 115 i XIX:e kuarteret).
- Till Jr/jgrr: Vega-Svens s/liga [Je! Yiistemddcn pli tomt 68 i XVI//:e kvarteret, belägen vid uåslra änden av
ur . S jöm ännens s/ad' av Erik lJägg, lr ån omkrinq 1915.
7'immermctnsgatan alldeles utonliir varvsmIIren. F%

av de långa avstånden mellan arbetsplatserna liksom behovet av större och bättre utrustade
mekaniska verkstäder samt effektivare lyftanordningar än de gamla gjorde sig gällande. Efter
flera års utredningar uppfördes enligt ett 1872 godkänt förslag i nya dockornas omedelbara
närhet 1872-74 ingenjördepartementets stora verkstadsbyggnad, inrymmande stapelbäddar,
I nära samband härmed upp-

pl åtslagare- och maskinverkstad, smedja och verkstadsförråd.

sattes invid denna byggnad vid inloppet till dockorna en 50 tons mastkran av järn, förbundos
de särskilda arbetsplatserna med spårvägar, ombyggdes ångh am ma rsmed ja n till mastmakareoch rundhultsverkstad samt moderniserades gjuteriet. Efter hand minskades de fast anställda
timmermännens antal. Plåtslagare och maskinarbetare anställdes som timlönare. År 1877 sjösattes från bädden i den nya pl åtslagarhallen det första större järnfartyget, kanonbåten Disa.
Dess konstruktör G. \Y. Svensson var då chef för ingenjördepartementet. Maskintekniken hade
gjort sin entre på örlogsvarvet.
G. H.

Rar/skrona stad. Det torde väl vara på sin plats att här även nämna några ord om Karlskrona stad, vars öde allt sedan dess grundläggning varit så nära förknippat med örlogsflottan
och dess station i Karlskrona. Det kan då vara skäl att omnämna, att staden i mångt och
mycket ändrade sitt utseende under denna tidsperiod. Stortorget, som tidigare varit ojämnt
och uppfyllt av bergknallar, blev nu planerat och stensatt, och detsamma blev även fallet med
ett flertal gator. Ävenså utfylldes den grunda viken mellan Kungs- och Landbrogatorna. och
här anlades stadens allt fortfarande förnämsta parkanläggning, Hoglands park. Ett annat
större utfyllnadsarbete, som utfördes under denna tidsperiod, var igenfyllandet av sundet mellan Trossö och Björkholmen. Det märkligaste arbetet, som vid denna tidpunkt utfördes i
staden, var måhända de nya stenbroarna, som skulle förena Trossö med Pantarholmen och
denna med Vämö och vilka skulle ersätta de tidigare byggda träbroarna. Detta arbete tog sin
början år 1816, men fullbordades först på 1850-talet. Numera synes föga av dessa stenbroar,
enär farvattnet vid sidorna av desamma blivit utfyllt. En ej mindre viktig händelse i stadens
historia var anläggningen av Karlskrona-Växjö järnväg, som blev färdig 1874.

Några år

senare, 1877, drogs järnvägen, som nyss antytts, genom tunnlar under Stortorget och Arniralilelsklockstapeln in på örlogsvarvet.
C. A. C.
Efter branden 1790, som härjat stadens centrala delar mellan Amiralitetsgatan i söder och
Vitusgatan i norr, Skepparegatan i väster och Slumholmssundet i öster, hade staden åter byggts
upp. De breda gatorna, av vilka de flesta öppnade sig mot de kringliggande fjärdarnas vatten
16.

Sv . F. H. III
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och vindar, kantades av prydliga enfamiljshus.

Vid Östra amiralitetsgatan (Alamedan) och

Drottninggatan hade m ånga av sjöofficersfamiljerna sina hem, medan sjöfolket i övrigt särskilt
satte sin prägel på de små gårdarna i de av branden ej berörda delarna, Björkholmen och
Västerudden. Bakom det röda planket kring tomten vid Alamedan och på Björkholmen gömde
sig oftast en tjusande idyll i en pyntad och välskött trädgård eller ett lusthus under äppeltriidets grenar, och på väggarna i hemmen hängde »utrlkesplnalers. som hemförts vid någon
långresa och knöto minnen till fjärran länder.
I staden vandrade man ej långt utan att möta en sjoman i blåkrage eller med galoner om
armen. Vid periodens mitt hade Karlskrona, ehuru då den fjärde till folkmängden av rikets
städer, endast 14,000 innevånare. Den speciella stämning, som alltjämt präglar ' örl ogsm än nens
stad» framträdde än starkare vid denna tid, då järnvägståg och propellerdrivna fartyg ännu ej
brutit stadens isolering och de seglande skeppens långfärder och allt som rörde flottan samlade
det lilla samhällets intressen på ett helt annat sätt än som är möjligt i vår förströdda tid.

G. H.
STOCKHOLM.
Under här behandlade period förändrade denna örlogsbas så till vida sin allmänna fysionomi som å ena sidan särskilda kaserner inom stationsområdet blevo uppförda för manskapets inlogerande och å andra sidan anstalter träffades för återupptagandet av den varvets egna
fartygsbyggnad, som sedan 1750-talet legat helt nere. Det var självfallet i först nämnda hänseende Skeppsholmen och i det senare galärvarvet, som härvidlag trädde i förgrunden .
Men även eldens härjningar bidrogo till att i yttre avseende förändra helhetsbilden. Den
12 juni 1822 nedbrann sålunda i grund den gamla träkyrkan vid holmbrons norra landfäste.
Härvid antändes jämväl själva bron, som till större delen likaså blev lågornas rov. Den provisoriska bro av trä, som i all hast utlades i dess ställe, kunde på långt när ej motsvara på
densamma ställda krav, men det skulle dröja ända till 1847 innan beslut i princip fattades om
dess ersättande aven på stenpelare vilande järnbro och först 1858 var riksdagen beredd att
härför anslå erforderliga medel.

Motala verkstad fick i uppdrag att konstruera bron, under

det att själva arbetet med monteringen överläts på Väg - och vattenbyggnadsstyrelsen. Efter tre
år stod bron äntligen färdig och blev då under högtidliga former vederbörligen invigd.
Det lilla trätemplet blev i sin ordning ersatt av den på holmens krön under åren 1824-42
efter dåvarande majorens vid flottans mekaniska stat Fredrik Blom ritning uppförda Karl
Johanskyrkan, som genom sin rena, klassiska stil och imponerande läge i mångt och mycket
satt sin prägel p å denna del av holmen.
Sedan de i det gamla amiralitetshuset mera tillfälligt inkvarterade båtsmännen vid sekelskiftet fått bereda plats för de då inryckaride volontärerna, uppstodo planer på att för förstnämnda personal uppföra en särskild kasernbyggnad. Efter många om och men kom också en
dylik under 1816-19 till stånd på vänster hand i uppförsbacken vid holmens entre. Blom var
arkitekt även för denna byggnad, som tills vidare gick under benämningen båtsmanskasernen.
Oavsett tillkomsten av denna kasern förblev utrymmet för inkvarterat manskap alltjämt
PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Denna karta - utförd av J. Cronstrand - ger en totalbild av samtliga
byggnader ocli övriga anläggningar på flottans station i Stockholm, Skepps- ocli Kastellholmarna samt Galärvarvet
på Djurgården, vid 1860-talets början. - Kartan återges efter en kopia i Sjöllistoriska museet, Stockholm.
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Flottans anläggningar i Stockholm omkring 1860. Akvarellerad karta, kopia efter J. Cronstrand 1861.
Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Pd denna vackra oljemdlning av 1Ilarcus Larsson [rån dr 1852 ser man {regatten Josephine och korvetten Lagerbjelke under lättning (losskastning) eller ankring (förtöjning) pd Stockholms sIröm. Av Skeppsholmen ser man endast bomslupstrappan, det gamla amiralitetshuset i sin nya skepnad efter ombyggnaden 1846 samt vidare
längs västra stranden hantverkskasernen och armens utrednings{örrdd pd yttersta hörnet. - Privat ägo, Eskilstuna.

ytterligt knappt, vadan stationens myndigheter gang efter annan gjorde framställningar i syfte
att undanröja denna olägenhet. Länge förklingade dessa hänvändelser ohörda, men så mycket
åsta dkom m e de dock under den närmaste tiden, att det forna amiralitetshuset 1824 äntligen

blev till flottan med full dispositionsrätt återställt. Här inkvarterades efter volontärerna dessas arvtagare, sjöartilleristerna, och efter dessa i tur och ordning 1833 kanoniärer och 1874 slutligen matroser, varvid kasernen för varje ombyte allt efter förläggningen fick sitt namn ombytt
tills detsamma år l tl82 stannade vid det nuvarande eller kasern I samtidigt varmed båtsmanskasernen erhöll n:r II och den senast tillkomna (se nedan) n:r III.
Det var sålunda som kanoniärkasern amiralitetshuset under åren 1844-46 underkastades
en av Blom ledd genomgripande restauration, vilken givit huset dess nuvarande utseende. Resultatet av ombyggnaden har blivit olika bedömt. Bland de nöjda märkes emellertid överståthållaren, som i en ämbetsberättelse särskilt framhåller • den särdeles lyckade tillbyggnad och
förändring uv berörda kasern, varigenom detta förut fula och förfallna hus blivit ett av de
vackraste i huvudstaden! '
På det efter kungliga vedgårdens avhysning ledigblivna muradet längs holmens västra strand
uppfördes, alltjämt efter Bloms ritningar, under åren 1831-35 en för inkvartering av viss teknisk personal avsedd byggnad, den i våra dagar alltjämt kvarstående s. k. hantverkskasernen.
Armeförvaltningen, som redan tidigare disponerade en av de i holmens sydvästra hörn belägna magasinsbyggnaderna, fick 1872 jämväl de båda övriga på sig överlåtna. År 1877 övergick emellertid den östligast belägna uv dessa till sjöförsvaret, som under de följande åren lät
ombygga densamma till kasern för båtsmän vars hittillsvarande kasern överläts på eldare och
hantverkare varjämte här även skulle inrymmas matsalar samt lokaler för krigsrätt, sjukvård
m. m. Några år senare, eller 1882, överfördes jämväl det återstående magasinet till flottan, och
det blev nu till större delen nedrivet samt förvandlat till det kokhus, som gör anspråk på att
till sin grundstomme vara holmens äldsta byggnadsverk, hänförande sig till den 1640 här anlagda grovsmedjan.
Bland nybyggnaderna i övrigt på holmen utom varvet må nämnas sjökarteverkets hus, som
efter professor Scholanders ritningar år 1870 började uppföras på höjden ovanför hantverkskasernen ungefärligen på den plats, som från början upptagits av smedernas och sedermera
holmskepparens boställe för att den allra senaste tiden hava under benämningen Tuppen utnyttjats såsom utvärdshus.
Med hovintendenten P. A. Nyström som byggherre uppfördes vidare under åren 1876-79
en för sjökrigsskolan avsedd byggnad på strandområdet närmast ost om magasinskvarteret.
Grunden var dålig och belägenheten i övrigt föga tilltalande, vilket gjorde att starka röster
höjdes för anläggningens förflyttning till holmens milt eller närmare bestämt till därvarande
trädgårdar, men mot ett ihärdigt lokalt motstånd kunde denna opinionsyttring beklagligtvis
icke göra sig hörd.
Slutligen tillkom på höjden bakom nyssnämnda trädgård under åren 1851-54 ett exercishus.

PLANSCH Å MOTSTÅENDE SIDA. Pd denna akvarell, som förskriver sig [rån augusti 1826 och pd vilken man
i förgrunden ser Skcppsbrons bomslupstrappa, igenkänner man med låtthet pd Skeppsholmetis norra del t!lghuset

till vänster pd holmens krön samt till hÖ!Jl'r därom del ännu ej renvveradc umirolitctshusct och UlIllll /lin!lrc
siidernt övre de/en av den nd!lul tidiqurc uppförda bclt.mlUnskascrncn (nuvarande kasern Il). I'd bcrgsluttning/'n
framför t!l[J/lU.~el s!lnc.~ den !lu1/lla I/rre.~tl'!I!I!llIIulf·n (srdermcrn laborutoriet) Skottenbori, samt råt! nedunför tlettu
!iogvaktsb!lggnuden i sill (ildstu skick. Den under amiralitetshuset li[J!Jande byg!Jnuden Ijänude som buslullc ål
ved!Jclrdsi ns pek I ore n.
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Den nya brun mellan Skcpp«« ocl Blasicholmurnu, färd iy 1861. Samtida rilniny
och itujcnjiirsuctenskup »,

Pd denna från Mosebacke omkri
imposant noy. l förgrunden ser
kanoniårkasern), lumtuerkskaserne
kyrkan sin mäktiga kupol över
uv vä.~tra bostållshusct ser man
pli yalärvarvet samt där bakom

•Tldskri]t för byyynads kunst

U 1860 tauna f%yrafi av Skcppsliolmcns norra parti ter siU dess bebyuuelse
man frdn vänster räknat f. d. llöyvaktsbyugnaden, f. d. omiralitctshusct (dd
, utredningsförrddet och de tvd kronomauasinen. Där bakom lyfter Karl Johansmgivningen och till h öger om den ser man en skymt av tyg/lUsets södra del;
ej stort mer än yaveln. I linje med maqasinskuartcrct ses södra arsenaten
å fast/andet [redrikshooskotnplexet o cli hästuardeslwsernen till vänster därom

Delta yalllla [oto åleryer Skepps/ tlmens s/ldliylMlt' del jl/lIlle Kustclthohncn. Län!Jsl till hÖYl!r .~yne.~ kastellet lJli
holmes krön samt b st ållshu« ocli • sommurkasern » ( dc tud vila byuunaderna vid stroiulkonten), i
mitten [iirtonar .~iy ual ärvarlJl't 1lI d dc [emton s/ld1iya.~t bclåqna yu1l1rskjulen (södra arsenalen), och hitum till
vänsler finner mun Skeppshotnien . '~!lllöslru del med åstr« ocli västra bo st åltshusen (LulIllu Raden) i baksjrutulen;
framför dessa avteckna siU nauru anprtjdutule, kort därefter uvläysnade Ut/lUS. - Sjöhisluriska museet, Stockholtn.
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som tio år senare genom en tillbyggnad av sten, innehållande bl. a . stationens häkte, förenades
med tyghusets södra gavel. Ar 1877 utökades exercishuset med ett batteri.
Det gamla sjöreservhuset, som jämväl under sitt tak hyste marketenteri, »stenkrogen», för
det i forna amiralitetshuset inkvarterade manskapet, blev, sedan det invid träkyrkan liggande
skolhuset vid templets brand även gått upp i rök, apterat till skollokal för skeppsgossar, varvid bostad därstädes även anordnades för lärarna, i regel bataljonspredikanterna. Fr. o. m.
1869 uppläts byggnaden till boställe åt församlingens kyrkoherde.
Drabanthusen voro alltjämt upplåtna till boställen för stationens befäl, högre civiltjänstemän
däri inberäknade.
I vad rör bebyggelsen av skeppsholmsvarvet må anföras, hurusom kanslihuset åren 186263 om- och tillbyggdes, så att jämväl varvschefen där kunde erhålla sin tjänstelokal. Samtidigt
härmed nedrevs det i närheten belägna vakthuset av trä, och i dess ställe uppfördes av sten
ytterligare en kombinerad vakt- och expeditionsbyggnad, där bl. a. kommendanten och varvsdepartementscheferna bereddes vederbörliga tjänstelokaler. Det skulle dock ej dröja länge förrän
kommendant och varvschef bytte plats, varefter byggnaderna benämndes stationsbefälhavarens
respektive varvschefens kansli. Mellan dessa anbringades ett staket av järn och det senare förenades medelst en stenmur med den gamla smedjan norr om östra brobänken, varigenom varvet blev slutet åt detta håll.
Tyghuset påbyggdes 1855-59 med ytterligare en vanmg, och i dess sydligaste del bereddes
plats för de talrika flottans äldre arkivalier, som till holmen i olika etapper överförts från i
första hand kammarkollegium och förvaltningen av sjöärendena. Ar 1886 stod detta arkiv fårdigordnat. ett provisorium visserligen men dock i stånd att rädda dessa skatter från en eljest
måhända oundviklig förödelse.
Ar 1840 ersattes de längs holmens östra strand tidigare uppförda 14 kanonslupsskjulen
med nya av solidare beskaffenhet. Efter hand som de där upphalta sluparna utrangerades, to gos skjulen i anspråk som förrådsbodar, varvid början gjordes med viss minmateriel år 1873 .
Artilleriverkstäderna undergingo 1852 en grundlig ombyggnad och förs ågos i samband härmed med ångmaskin. Då ett särskilt departement år 1872 upprättades för minväsendet, fick
artilleriet emellertid, för att lämna plats för minörerna, härifrån avflytta till galärvarvet.
Som förrådsbyggnad för torpeder uppfördes på den gamla tyggårdens område år 1878 en
massiv stenbyggnad, som senare, vid torpeddepartementets inrättande (1900), fick mottaga och
ännu hyser detsamma.
Råseglarhuset underkastades 1854 en påbyggnad, som vi väl få antaga varit ägnad att modi fiera varvschefens dessförinnan gjorda karakteristik av huset: »denna gamla och ehuru öppet
belägna, likväl fula byggnad ».
Då den gamla galärhamnen mellan Skepps- och Kastellholmarna ej längre som sådan fick
någon användning, lämnades pålverket mellan sistnämnda holme och magasinerna att allt mer
nedruttna och hade därigenom blivit till mera förfång än nytta, då detsamma var hinderligt
för båttrafiken härstädes.

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA . Längst till vänster pd detta utsnitt ur Carl Johan Billmarks klassiska stockholmspanorama (.Panorama de Stockholm », tryckt i Paris) [rån början av 1840-talet - avtecknat frdn Karl
Johanskyrkans krön - ser man den 1819 fullbordade bdtsmanskasernen (nuvarande kasern 11) samt till höger
därom i ordning 1777 drs sädesmagasin, armens utredningsförrdd, hantuerkskasernen, kanoniärkasernen (förutvarande amiralitetshuset och nuvarande kasern 1). - Prioat ägo, Stockholtn.
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På detta fdgelperspektiv av flottans stockholmsstation [rån tiden omkring 1880 liigger man märke till, hurusom
Ilen nya förbindelsebron med Blasieholmen tillkommit samt vidare att ett badhus inrättats intill brons södra ände
( Fruntim m ers Bad - och Siminrättning), att upplialnitujsskjulen för Amphion och Espletidiati norr om Fundamenten försvunnit, att uanrscliejskansli, sjökrigsskole- och sjökarteverksbyggnader tillkommit, att området syd om
bostiillshuseti röjts ocli planerats, att på Kastellholmen den gamla mastkranen alltjämt står kvar samt att på
galärvarvet slutligen dockan blivit färdigställd samt sex galärskjul i norra arsenalen fått bereda plats för nyanläggningar. - Utsnitt av färglitografi efter H. Neuhaus 1875. Stockliolms stadsmuseum.

Ett foto som detta - från början av 1870-talet, taget [rån kastellet
gör full rättvisa dt Skeppsholmens enastdende vackra belägenhet och pittoreska bebyggelse. Man lägger särskilt märke till den starka lummigheten i
holmens mitt. Sjökrigsskolan har ännu ej blivit uppförd, och ej heller har det ostligast belägna sädesmagasinet
börjat förändras till kasern. Over takdsen pd östra boställshuset ser man det nyuppförda varvschefskansliet och
över trädtopparna förtona sig kyrkan, bdtsmanskasernen och tinnarna av amiralitetshuset, vid denna tid använt
som kanoniärkasern. - Stockholms stadsmuseum.
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Under rådande koleraepidemi ställdes 1831 sjukhuset p å Kastellholmen lin stadens Iörfogunde,

Scdun farsolen 1834 för dennu gång u pphört, blev emellertid varken sjukhuset eller

en diirinlill uppförd provisorisk ha rack åtor s t å lld a , utan togos dessa så sent som 1838 i bruk,
denna g:"lng mr hysande av rödsotspatienter. Först 1845 återgick dispositionsrätten lin nollan,
som d å apterade byggnaden till skeppsgossekusern. Sedun skeppsgossekompaniet 1855 upplösts
övergick huset till alt bli kasern föl' s. k. sommarbåtsmän samt slutligen, efter tillkomsten av
en ny kasern i magasinskvarteret, boställe för hantverkare.
Kastellet, som 1845 för andra gången sprungit i luften, nyuppfördes omedelbart under Bloms
ledning, så att det år 1848 stod färdigt i det skick vi nu skåda detsamma. För alt minska risken vid eventuellt återkommande eldsvåda flyttades krutförnidet nu till en för ändamålet särskilt anlagd källare ett stycke ifrån sj älva kastellet.
Den ärevördiga, år 1661 resta mastkranen fälldes först 1881, och med den försvann även
spelhuset på holmens krön.
Kolskjulen på Kastellholmens södra strand tilLkommo på 1850-talet.
För tillgodoseende av det ökade behovet av förvaringsskjul för den allt mer svällande stocken av kanonslupar och -jollar lyckades eskaderchefen 1816 för gal ärvarvets räkning lägga be slag på den närmast norr om dess hittillsvarande område belägna delen av Lejonslätten, även
kallad - n or ra udden », varigenom varvet fick sin nuvarande utsträckning.

Här uppfördes nu

nio kanonjollsskjul, och 1836 restes vid Alkärret ett större skjul, avsett för ej mindre än 20
slupar, på den plats som tidigare upptagits av halvgalärerna.
Norr om kyrkogården uppfördes 1840 av sten en laboratoriebyggnad, som sedermera togs
anspråk av artilleridepartementet, då detta förvisades från Skeppsholmen.
För möjliggörande av det kanonslups- och -[ollbygge, som i betydande omfattning pågick
på detta varv under 1830-50 talen, träffades erforderliga anordningar i och invid norra arsenalen.

Förutom ett sjuttiotalroddfartyg framställdes här under angiven tid även en brigg, af

Wirsen, för skeppsgossarnas övning.
Men maskinkraftens och pansarets genombrott på 1850- och (JO-talen fordrade emellertid
modernisering av helt annan innebörd, och som en första åtgärd i sådan riktning apterades
1861 två galärskjul i norra arsenalen till verkstäder, och 1869 uppdrogs åt Motala verkstad att
i hörnet mellan de båda arsenalerna resa en lyftkran, som på beställning blivit tillverkad i
England och som 1872 började monteras. Samtidigt gick man i författning om ytterligare sju
galärskjuls inrättande för verkstudsdrift. varjämte de sex återstående jämnades med jorden.
Samtliga dessa arbeten voro avslutade liksom en omsorgsfull kajplanering framför det moderniserade varvsområdet, som från 1878 jämväl förfogade över en nybyggnadsbädd för lättare
järnfartyg. Den södra arsenalens femton skjul lämnades tills vidare intakta.
PL .4NSCfI A MOTST .4EXDE SIDA. Seslan 1815 i princip beslutals all e1ablissementel å Nya varvet skulle väsentligen IItbygg(/.~ . uppdrogs åt chejen lör mekaniska departementet vid stockliolmscskadern F. Blom all inkomma
med förslag på en kombinerud oakt-, kansli- ocli lörrådsbyggnad, tillika tjänande som inre avgränsning av varvsomretdet. Ritningarna hårtilt ingåvas någon gång 1816, 01.'11 i början av nästföljande år igångsattes, efter vederl,örlig fastställelse, arbetet på uppförandet IIlJ detta omfattande komplex. Efter vad det vill synas, komma därvid
vissa avvikelser freln den ursprungliga planen till .~tånd, men sin huoudkoraktår ilar byggnaden bibehållit intill
våra dagar. .4v de Blomska ritningarna, av vilka en «Cb artu öfver Nya "'lIrIvet eller etnblissemeniet lör .lrmeens
Flottas escuadre i Götlleborg, seldant det Ilefanns uti Februari melnad etr 1816 · befinner sig el Uniuersitetsbiblioteket i Uppsnla, återges hår en kopia av hans av Kurl XIII [ast stållda »Pro ject till Corps de Garde , Contoirs,
Casserne, lVärkstads Byggnader och Arrester m. m. a/l uppföras vid stängulImuren omkring Kongl. Armeen.~
Flottas ;Vila "'IIrl vid GiitilellOry 1811i . - Akuarellernd tuschritninq. Sjöilistori.~ka museet, St ockholm,
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Detta foto av den nya galärvarvsdockan togs den 26 juni 18i9 omedelbart efter det att första fartyget, korvetten
Laqerbjelke, i samband med dackans högtidliga invigning lyckligen indockats i densamma. Till Jlöger om dockan
synes södra arsenalens nordligaste galärskjul samt i bakgrunden det av F. Blom byggda corps de gardet. Till
oänster ser man pumphuset, den frdn England införskrivna och nyligen resta mastkranen samt slutligen det sydligaste av kvarstdende galärskjul i norra arsenalen. - Foto. Sjöhistoriska museet, Stockliolm,

Som krona på verket tillkom så en docka, till vars byggande 1873 års riksdag beviljat erforderliga medel och som under stora högtidligheter den 29 juni 1879 i konungaparets närvaro
kunde invigas, i samband varmed korvetten Lagerbjelke som första fartyg här indockades.

G. U.
GÖTEBORG.
Då den kraftige och initiativrike konteramiralen af Wirsen, på grund av sin betydande insats i den nyss avslutade norska kampanjen, år 1815 anförtroddes befälet över götebergseskadern, befann sig etablissementet i ett allt annat än tillfredsställande skick. Också skyndade chefen att i en till konungen ställd skrivelse framhålla det oavvisliga behovet av att »till
denna station, viktig i sin anläggning och till sin nytta medel måtte anslås, tillräckliga till
dess fullbordande efter [bifogad] plan>. Särskilt .fram h ölls i detta sammanhang olägenheten
av att större delen av personalen i brist på utrymme i kronans hus låg inkvarterad 1/ 2 till 3/ 4
mil från sin tjänstgöringsplats.
Denna framställning blev gynnsamt upptagen, och i början av 1816 anbefalldes uppförandet av två kaserner (östra och västra) i omedelbar närhet av den redan förut befintliga
(hädanefter södra). Härjämte uppdrogs åt chefen att i samråd med Fredrik Blom uppgöra en
fullständig plan för Nya varvets modernisering. Ett förslag härtill avgavs redan i slutet av
samma år, och detsamma innefattade följande huvudyrkanden: 1. anläggande aven stenmur
i varvets ryggsida ; 2. fortsatt uppförande av förvaringsskjul för det 30-tal kanonslupar, som
nu lågo i vattnet; 3. höjning av sänkverket, som ofta överspolades av vattnet; 4. utökande av
hamnens fasta skyddsmedel och erforderlig uppmuddring av densamma, samt 5. varvsområdets rationella planerande.
Den 13 maj 1817 fastställdes denna plan av Kungl. Maj:t, och härmed inleddes detta etablissements enda verkliga blomstringsperiod. Under de följande fem åren härskade också här
liv och rörelse, varvid efter Bloms anvisningar reste sig den ena präktiga byggnaden efter den
andra. Främst märktes det åren 1817-18 uppförda centrala kanslihuset med dess tvenne flyg17.

Sv . f . 11. III
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Pd ovanstående fotografi av Nya varvets boställsom råde, till synes taget på 1860- eller 70-talen, dominerar cIet
redan under föregdende period uppförda tre våningars elielshuset av sten i bakgrunden till vänster. Närmast till
höger härom ligga de senare tillkomna östra respektive södra kasernen samt nedtill till vänster norra kasernen
(nu officersmäss). I trädgårdskvarteret mellan denna kasern och den östra återfinnas boställen för nclgra av det
lzögre varvsbefälet. - Foto Göteborgs museum.

lar och därtill anslutna längor, av vilka den östra sträckte sig ned till stranden. Det förrådshus för artillerieffektcr, som tidigare delvis upptagit denna plats, flyttades ett stycke inåt land
och inreddes till kasern (norra).
Efter af Wirsåns kallande till högre ämbeten i huvudstaden 1823, domnade verksamheten
på Nya varvet betänkligt av, vartill givetvis även bidrog den allmänna militärpolitiska inställning, som var kännetecknande för nu inträdande epok i vår historia. Med undantag för anläggandet under 1820-talets senare år aven byggnadsslip för framställandet av lättare segelfartyg (skonerter) låg allt utbyggnadsarbete under de fem närmast följande decennierna nere, vilket ju i och för sig var liktydigt med ett sakta framskridande förfall. Steg för steg gick nu
vår västkustbas sin upplösning till mötes.

Högvakten och amiralitetsbyggnaden ej Skeppsholmen i
Stockholm. Litografi omkring 181,0 eft er teckning av G.
Siiderberq.
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G. U.

FLO'fTANS STYRELSE 1815 - OMKRING 1880

ÖVERSTYRELSEN VID PERIODENS BÖRJAN. FÖRVALTNINGEN AV SJÖÄRENDENA M. M.

S

lutet av 1700-talet kännetecknades av ett oupphörligt omgestaltande av flottans överstyrelse efter än den ena, än den andra principen. Först 1803 framträdde en institution med
tillräcklig livskraft för att i sjövapnets historia lämna mera varaktiga spår efter sig, nämligen
den nämnda år med säte i Stockholm inrättade Förvaltningen av sjöärendena, varom i korthet nämnts i föregående del av detta verk (sid. 412). Detta ämbetsverk erhöll vid sin tillkomst i det närmaste samma makt och myndighet i örlogsflottans och armens flottas angelägenheter som tidigare tillkommit amiralitetskollegium för den förra och krigskollegium för
den senare samt blev en kollegial överstyrelse för bägge flottorna. Chef för ämbetsverket blev
en flaggman, och det arbetade till 1814 på två departement med vartdera två militära ledamöter och ett amiralitetskammarråd. Vidare fanns kansli, kammarkontor (äldre benämning
på den räkenskapsförande avdelningen inom ett ämbetsverk), lotsverkskontor, adjutanter, advokatfiskal m. fl. Ämbetsverkets uppgift var i huvudsak »överlnseende, direktion och kontroll
av speciella förvaltningen vid alla stationer, där Kungl. Maj:ts och rikets flottor, eskadrar och
eskaderdivisioner nu äro eller framdeles bliva förlagda, omsorgen för deras tjänstbarhet, vidmakthållande, förseende och bemannande samt möjligaste förbättring; ävenledes i avseende på
alla därtill erforderliga byggnader, inrättningar och tillhörigheter av alla slag ... och för övrigt
allt, vad till sjöförsvarsverket i det hela samt därtill hörande anstalter hänföras kan». Särskild uppsikt skulle därjämte hållas över flottornas sjömilitie- och båtsmanshåll (den del av
indelningsverket, som hade till ändamål att förse flottan med krigsfolk), över lots- och båkinrättningen, sjökarteverket m. m. Förvaltningen av sjöärendena omslöt sålunda då för tiden
allt, som berörde flottornas icke blott materiel utan även personal. Sedan de båda flottorna
1824 blivit förenade till en, uppdrogs åt Förvaltningen - den administrativa styrelsen och vården över allt, vad som angår r ikets försvar till sjöss samt dess vidmakthållande och förkovrun ». Förvallningens chef gjordes samtidigt ansvarig inför Kungl. Maj:t för att försvarsverket till sjöss bragtes i fullkomligt skick, vilket ansvar dock 1837 överflyttades på hela ämbetsverket.
Enligt 1809 års regeringsform skulle finnas en för flottan och armen gemensam statssekreterare tör krigsärenden, vilken ägde säte och stämma i statsrådet vid behandling av till hans
befattning hörande konseljärenden. Beträffande kommandom ålen . vilka i regeringsformen an-

131

g åvos vara sådana mål, som konungen i egenskap av högste befälhavare över krigsmakten till

lands och sjöss omedelbarligen besörjer, stadgades, att dylika mål av konungen må avgöras i
närvaro av den ämbetsman, at vilken konungen allmän befattning därmed uppdragit. Denna
befattning utövades under tiden till departementals tyreIsens införande av tjänstgörande generaladjutanten för flottan (flottorna), som tillika ägde att deltaga i Förvaltningens av sjöärendena överläggningar.
Förvaltningen av sjöärendena utövade sålunda vid denna tid en vidsträckt såväl militär
som administrativ verksamhet, men häri vidtogs redan 1805 den ändringen, att generaIadjutanten befriades fr ån deltagande i Förvaltningens göromål samt att delta ämbetsverk blott i
ekonomiskt avseende hade att utöva överstyrelsen.
Ämbetsverkets sammansättning blev 1824 följande: en flaggman som chef, tre högre sjöofficerare, två amiralitetskammarråd, lotsdirektören samt sekundchefen för konstruktionskåren,
de båda sistnämnda endast för deras verksamhetsområde berörande frågor; styrelsen biträddes
av ett kansli, ett konstruktions-, ett kammar- och sjömiliskontor, ett lots- och ett sjömätningskontor samt ett advokatfiskalskontor.
I huvudsaklig överensstämmelse med vad nu anförts utövades flottans överstyrelse under
en relativt lång period eller till 1827, då en större omorganisation återigen ägde rum.

STORAMIRALSÄMBETET ÅTERUPPLIVAS.

Kravet på större sammanhållning inom sjöförsvarets ledning ledde år 1827 till återinförandet av ett storamiralsämbete, vars innehavare skulle under konungen i egenskap av flottans
chef utöva befälet över densamma. Verkställigheten av storamiralens befallningar i egenskap
av flottans chef ålåg tre honom underordnade avdelningar, en militär, en administrativ och en
teknisk, var och en under befäl aven flaggman .

Första avdelningen, under tjänstgörande generaladjutanten, inneslöt bl. a. storamiralens stabsexpedition och behandlade alla frågor av stabsnatur samt rörande personalen, såsom befordringar, avsked, kommenderingar, exercis, uniformspersedlar m. fl. rent militära ärenden. Andra
avdelningen utgjordes av Förvaltningen av sjöärendena, som intog en ställning till storamiralen
med större självständighet än de övriga avdelningarna. Storamiralen deltog icke i besluts fat tande inom andra avdelningen. Denna undantagsställning synes ha tillkommit för att befria
storamiralen, vilken befattning innehades av dåvarande kronprins Oskar, från varje redovisande
förhållande till statsmedlen. Storamiralens överledning bestod huvudsakligast däri, att avdelningen skulle redogöra för huru den utfört Kungl. Maj :ts befallningar, huru arbetsplanen efter
statsregleringen m. m. blivit verkställd samt i övrigt meddela de upplysningar och verkställa
de utredningar rörande flottans tillstånd, som begärdes. Tredje aodelniruien behandlade ärenden rörande kommunikationer, vattenbyggnader, kanaler, sjökarteverket, mekaniska och andra
»scientifica s inrättningar m. m.
Storamiralens egentliga ämbetsutövning bestod i de allmänna planernas grundläggning,
granskning av de å rliga statsregleringsförslagen samt en allmän omsorg om vapnets utveckling
och hållande vid erforderlig styrka. Nästan alla ärenden av större vikt skulle undergå storamiralens prövning, innan de anmäldes hos Kungl. Maj:t. Generella betänkanden och planer
undertecknades jämväl av de tre avdelningscheferna med rätt för envar att genom reservation
bringa sin avvikande mening till synes. Storamiralen kan p å sätt och vis sägas ha varit en
föregångare till den efteråt följande chefen för sjöförsvarsdepartementet.
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C. O. CRONSTEDT
1797-1801.

Ficcamiralcn
S. uon R,IJALlN
1801-()8.

1'. uon STEDIl\'GK

Viceumiralen
H. J. NAUCKHOFF
1812-13 och 1813--14.

Generalam iralcn
J. PUKE
1813 och 18U-1.~.

I'iccamiralcn,
182.1 generalamiralen
n. R. CEDERSTROt.t
1815-24.

Konteramiralen

.Imiralcn
1809-12.

Sigill lör ycncraIUlljlltl/nt.~
expeditionen lör Kotujl , lII(/j:t .~
1101la 1824-40.
K onteramirolcn

C. II. CRONSTEDT
1824-27.

Konteramiralen
L. al KLINT
1827 -40.

GENERALADJUTANTER FÖR FLOTTORNA (FL OT T AN) 1797-1840.

133

ANSATSER TILL BILDANDET AV EN STABSORGANISATION.
Såsom ett slags föregångare till marinstaben i våra dagar kan räknas den i början av 1800talet upprättade adjutant- eller generalstabskåren, som 1803 erhöll fastare form och blev en
särskild generalstab för sjöförsvaret med benämningen Kungl. Maj:ts adjutantkår för flottorna.
Till denna kår räknades samtliga dåvarande general-, över- och stabsadjutanler. Kåren om organiserades 1816 såtillvida, att den erhöll det officiella namnet Kungl. Maj.·ts generalstab fur
flottorna och ställdes under konungens tjänstgörande generaladjutant som chef. Avsikten med
denna organisation var att tillförsäkra sjövapnet en i stabstjänst väl utbildad och övad personal,
för vilket ändamål denna personal skulle vara känd för nit och drift i tjänsten samt hade att
inför konungen avlägga prov i krigs- och sjömannavetenskapen.

I samband med flottornas

sammanslagning 1824 upplöstes emellertid denna säkerligen mycket nyttiga inrättning. Stabsärendena behandlades sedan, som redan nämnts, på storamiralsämbetets första avdelning.
En förteckning över dem, som varit generaladjutanter för flottorna (flottan) 1797-1840,
återfinnes som bil. 5 i bandets slut. Deras porträtt äro återgivna å sid . 133.

SJÖFÖRSVARSDEPARTEMENTET INRÄTTAS.
Ett nytt utvecklingsskede inleddes med lir 1840. Såsom en följd av den då genomförda
organisationen av statsrådet och depnrlementulstyrelsens införande i vårt land upplöstes storamiralsämbetet. och samtidigt upphörde såväl statssekreterarens för krigsärendena ämbete som
generaladjutantsbefattningen för flottan. Sjöförsvarets angelägenheter omhänderhades enligt 1840
års departementalorganisation av sjöförsvarsdepartementet, som stod under ledning av statsrådet
och chefen för sjöförslJarsdepartementet (sjöministern) och vars anslag voro sammanförda i

riksstatens femte huvudtitel. Till detta departement hörde även lotsverket, navigationsskolorna
samt organ för skeppsmätning m. m. Den nye sjöministern övertog statssekreterareämbetet i
vad rörde flottans ärenden samt generaladjutantsbefattningen i dess helhet. Departementschefen
erhöll till biträde en kansli- och en kommandoexpedition.
En följd av departementalstyrelseris införande var, att chefsbefattningen vid flottan (1845)
förklarades tillkomma chefen för sjöförsvarsdepartementet i denna hans egenskap och såsom
tillika föredragande i kommandom ål. Förenandet av chefskapet för sjöförsvarsdepartementet
med befattningen såsom konungens rådgivare i kommandomål motiverades av 1834 års konstitutionsutskott därmed att i flottans styrelsegrenar - f ör va ltning och verkställighet, medel och
utföring vanligen äro, fastän utan behov av sammanblandning, inbördes så förbundna, att, om
enhet och kraft skola väntas, rådgivarkallen i både regerings- och kommandoärenden måste
utövas av samma ämbetsman ».
Den ekonomiska överstyrelsen överläts åt Förvaltningen av sjöärendena. som jämlikt 1841
års instruktion skulle »u t öva den ekonomiska styrelsen oeh vården över allt vad som angår
rikets försvar till sjöss samt dess vidmakthållande och förkovran». Därtill kommo emellertid
även en stor del tekniska uppgifter. Förvaltningen skulle vara Kungl. Maj:t ansvarig för att
rikets försvarsmedel till sjöss i alla de delar, som på ämbetsverket ankomme, bleve bragta i
så fullkomligt stånd som med därtill erhållande medel kunde genom tidig omtanke och noggrann hushållning vinnas. Förvaltningen ålåg vidare att sörja ej mindre för fartygens tjänstbarhet, vidmakthållande, förseende med sina behov och bemannande samt s åväl fartygens som
till sjöförsvaret hörande byggnaders och inrättningars av alla slag högsta förbättring, än även
för sjötruppernas underhåll, utredning och förplägnad ; dessutom ålåg det förvaltningen att an-
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Viceamiralen
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Konteramiralen
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Konteramiralen
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CHEFER FÖR SJÖFÖRSVARS DEPARTEMENTET 1840-1880.

135

mäla förslag rörande nya fartygscerter samt sådana mekaniska eller andra uppfinningar och
förbättringar, som kunde gagna flottan. Denna instruktion, enligt vilken alltså övervakandet
av flottans tjänstbarhet och utveckling i hela dess omfång tillhörde förvaltningen, fortfor att
gälla till år 1872, då ämbetsverket erhöll i viss mån ändrat och inskränkt verksamhetsområde.
Enligt 1841 års instruktion skulle Förvaltningen uv sjöärendena utgöras aven flaggman såsom chef, två flottans officerare av högre grad, förordnade av Kungl. Maj:t på obestämd tid,
samt ett amiralitetskammarråd. Dessutom hade lotsdirektören, sekundchefen för konstruktionskåren samt chefen för sjökartekontoret säte och stämma i Förvaltningen, dock endast för de
ärenden, envar av dem föredrog. Förvaltningen biträddes av ett kansli, ett konstruktionskontor,

ett lotskontor samt ett kammarkontor.
Sjöministern ägde att från Förvaltningen infordra de upplysningar, förslag och kalkyler,
som kunde befinnas erforderliga.
En förteckning över dem, som under perioden varit chefer för Sjöförsvarsdepartementet återfinnes som bilaga i bandets slut. Deras porträtt äro återgivna å sid. 135.

ORGANISATIONSSTRIDER OCH STRÄVANDEN ATT UPPHÄVA KOLLEGIALSYSTEMET
FÖRANLEDA ÄNDRINGAR I

FÖRVALTNINGENS AV SJÖÄRENDENA ORGANISATION.

Ehuru amiralitetskollegium tidvis under såväl 1680- som 1780-talen sett sina befogenheter
kringskurna genom inrättande av generalamiralsämbeten och från 1791-1803 - då dess efterträdare, Förvaltningen av sjöärendena, organiserades - varit ersatt av sjömiIitiekontor eller
kommitteer, så hade i övrigt rikets kollegier existerat i nära 200 år, utan att fråga väckts om
deras upphörande. Det var först efter Finlands förlust 1809 som denna fråga blev aktuell på
grund av nödvändigheten att minska förvaltningskostnaderna. En därför 1811-12 arbetande
kommitte fann det dåvarande skicket gott och föreslog ingen ändring. Efter nya kornmitteutredningar och förslag, som icke ledde till något resultat, behandlades frågan av särskilda
riksdagsutskott 1817-23, varvid flera olika förslag sågo dagen. Vid 1828-30 års riksdagar
förkastades ett förslag om grundlagsändring för införande av ministerstyrelse. varav följden blev,
att även ett förslag om kollegiernas förändring förföll. Så mycket uträttades dock, att domsrätten i flera mål avskildes från förvaltningsverken och överflyttades till allmänna domstolarna.
I samband med frågan om departementalstyrelsens införande diskuterades frågan om förändring av den kollegiala formen, både vid 1834-35 och 1840-41 års riksdagar. Vid 184445 års riksdag väcktes förslag om kollegiernas förvandling till byråer eller kontor under statsdepartementen, men ett utskottsförslag i denna riktning avslogs av ständerna. En vid samma
riksdag avlämnad motion om indragning av Förvaltningen av sjöärendena och dess göromåls
överflyttande till sjöförsvarsdepartementet föranledde icke heller någon åtgärd. Vid 1856-58
års riksdagar kom frågan åter upp, och en riksdagsskrivelse avgick till Kungl. Maj:t med
anI
hållan om utredning rörande sådan omändring av kollegiernas organisation, att dessa komme i
I
närmare beröring med statsdepartementen och större enkelhet erhölles i ärendenas behandling.
Ständerna anförde i detta sammanhang, att om det skulle bliva fråga om att införa »en uti
åtskilliga andra länder bruklig s. k. ministerstyrelse», varigenom förvaltningsärendena blev o

avgjorda av departementscheferna och departementen således organiserade med byråer endast
för ärendenas beredande, en dylik förändring varken vore överensstämmande med våra grundlagar eller i övrigt förenlig med den säkerhet, att ärendena behörigen handläggas, som vore
avsedd därmed, att denna handläggning vore överlämnad åt ämbets- och tjänstemän, vilka,
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självständigt verkande, äro för sina å tgä rder i laga ordning ansvariga; en dylik organisation
skulle också möta ett väsentligt hinder uti ärendenas mängd samt olämpligheten av att å t
departementschefen överlämna en vidsträckt, med redovisnings- och ansvarsskyldighet förenad
medelsförvaltning.

Närmaste följden av denna riksdagsskrivelse blev tillsättandet aven kom-

mitte, som 1859 föreslog flera å tgä rder, bland vilka följande särskilt rörde flottan och dess
styrelse, nämligen: att från Förvaltningen av sjöärendena skulle avskiljas sjökartekontoret,
lots- och fyrväsendet samt representanten för konstruktionskåren, att flera av Förvaltningens
göromål skulle överflyttas på andra kollegiala verk och på stationsbefälet, samt att Förvaltningen av sjöärendena därefter skulle upphöra att vara ett rikskollegium. Dessa förslag avstyrktes till större delen av Förvaltningen och ledde icke till avsett resultat.
Efter motioner vid 1867 och 1868 å rs riksdagar om de centrala ämbetsverkens ombildning
tillsattes en kommitte, som 1868 avgav ett i flera avseenden märkligt betänkande. Beträffande
Förvaltningen av sjöärendena framhöll komrnitten, att detta ämbetsverk vore en mellaninstans
mellan Kungl. Maj :t s åsom sjövapnets högsta styrelse och stationsbefälhavarna s åsom de verkställande myndigheterna. »Med anledning av denna Förvaltningens av sjöärendena förmedlande
ställning », fortsatte kommitten, »och då kommitterade anse en sådan mellanhands verksamhet

om ock lungt ifrån skadlig, ja, i m ånga fall icke utan nytta, dock ingalunda medföra så stora
fördelar, att därigenom uppvägas de olägenheter, vilka såsom en naturlig följd av omg ången
uppkomma, för att icke tala om förvaltningskostnaden, vilken icke oväsentligt torde kunna
nedsättas, i händelse ärendenas behandling förenklas, hava kommitterade funnit Förvaltningen av sjöiirendena kunna upphöra, och dc ärenden, i vilka någon självständig avgöranderätt varit samma ämbetsverk tilldelad, överlämnus till stationsbefälhavarna samt endast i n ågra

få undantagsfall Iörbeh ållas Kungl. Maj.t.»
I stället för Förvaltningen av sjöärendena föresloge kommitterade, alt inom sjöförsvarsdepartementet skulle upprättas tre byråer, nämligen:
en byrå tör militärärenden, under en officer av flottan eller skärgårdsartilleriet, för frågor
rörande armering och tackling av fartygen, bestyckning av sjöfästningarna, fartygens utrustning, sjötruppernas beklädnad. beväpning och ammunition, militära reglementen och tjänsteföreskrifter, sjövapnets militärundervisningsverk, granskning av rapporter över sjöexpeditioner
o. s. v.
en byrd tör ingenjöräl'enden, under överdirektören för mariningenjörstaten, för frågor rörande ny- och ombyggnad samt reparation av fartyg m. m., byggnader, kajer, dockor, broar,
verkstäder med tillhörande maskinerier och mekaniska inrättningar m. m. samt

en byrå tör ekonomi- ocli riikenskapsårenden, under en av Kungl. Maj :t utnämnd chef, för
frågor rörande redovisningen under femte huvudtiteln, anslagsfrågor, båtsmnnsh ållet, avlöning
och pensioner m . m.
Byråcheferna skulle antingen var för sig eller gemensamt på grund av inom byråerna befintlig sakkunskap meddela upplysningar eller avgiva yttranden uti samt till föredragning bereda
de ärenden, varom de av chefen för sjöförsvarsdepartementet erhölle uppdrag. För lots- och
sjökarteverken föreslogos i detta samband självständiga organisationer.
Ett så genomgripande ändringsförslag uppväckte givetvis kraftiga gensagor.
Kommittens egen ordförande reserverade sig och framhöll det betänkliga i att borttaga en
ansvarig ekonomisk överstyrelse för flottan, särskilt som man kunde förvänta sig, dels att sjöministern ibland kunde komma att vara en för sjövapnets fr ågor främmande icke fackman samt
dels, att i en framtid de båda försvarsdepartementen möjligen komme att ställas under en geIS.

sv. F. H. III
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mensam icke militär chef, vilken genom sin dubbla befattning erhölle mindre tid att sätta sig
in i sjövapnets många olikartade detaljer.
Förvaltningen av sjöärendena framhöll, att förslaget innebure ett frånträdande av ett sedan
århundraden tillämpat administrativt system, varjämte förslaget stode i strid mot både den
organisation, som Kungl. Maj:t fem år tidigare givit åt krigskollegium, då detta ämbetsverk
förvandlades till armef örvaltningen. och de åsikter, som rikets ständer uttalat mot införande i
vårt land av ministerstyreise. De kommitterade hade icke gjort någon jämförelse mellan en
ministerstyreIses och en kollegialstyreises fördelar och olägenheter, varför Förvaltningen av sjöärendena själv gjorde en sådan, »ty» , yttrade ämbetsverket, »va d man har rätt att fordra av
var och en, som föreslår en förändring, är att han visar dess behövlighet ». Förvaltningens
jämförelse innehöll i huvudsak:
att ministerstyre/se ger åt ärendenas behandling en raskare gång samt mera enhet och kraft,
varjämte ansvaret icke fördelas på flera utan drabbar den, som det bör drabba; men att kontinuitet i förvaltningsärendena kommer att saknas och misstag bliva svårare att förebygga, varjämte ministerns rättighet att till- och avsätta sina biträden lätt leder till godtycklighet och
lycksökeri; samt
att kollegialstyrelse medför en mångsidigare behandling av ärendena, då de gemensamt behandlas av flera erfarna och för sina åtgärder och yttranden ansvariga personer, varigenom en
säkrare borgen vinnes för att anslagen användas på ändamålsenligaste sätt, att misstag och
missbruk förekommas samt att kontinuitet erhålles i förvaltningen; en sådan styrelse lämnar
rikare tillfällen till självständig ämbetsmannaverksamhet samt bidrager till redbarhet och fasthet i åsikter; däremot medger icke kollegialstyreIsen skyndsamhet i ärendenas behandling, ansvaret splittras på flera, och betänksamheten är ofta starkare än hågen för nya förbättringar;
slutligen besväras denna styrelseform ofta av överflödig formalism och omgång vid ärendenas
behandling.
Slutsatsen av denna jämförelse blev, att, ehuru ministerstyrelse kunde vara fördelaktig hos
stater, som ofta voro i krigstillstånd, vore för vår del en i möjligaste mån förenklad kollegialstyrelse att föredraga, varför ämbetsverket avstyrkte det framlagda förslaget, men under vissa
förutsättningar förordade en kompromiss, bestående aven byråorganisation i stället för den
kollegiala centralmyndigheten. Enligt denna organisation av departementalbyråer skulle vid sjöförsvarsdepartementet finnas, förutom kansli- och kommandoexpedition, en militärbyrå, en mariningenjörbyrå, en byrå för lotsverkets ärenden, en sjökattebyr å samt en räkenskapsbyrå.
Genom en dylik organisation hoppades man kunna vinna den större enkelhet och skyndsamhet
i ärendenas beredning, om vars nödvändighet alla voro ense.
Varken kommitterades eller Förvaltningens av sjöärendena organisationsförslag blev emellertid förverkligat. I stället vidtogs 1872 den förändringen, att lotsdirektören och chefen för
sjökarteverket upphörde att vara ledamöter i Förvaltningen samt att från ämbetsverkets handläggning avskildes alla militärtekniska frågor för att i stället beredas inom en vid sjöförsvarsdepartementet nyupprättad, av tre officerare bestående, militärteknisk byrå till departementschefens biträde. Förvaltningens uppgift blev på detta sätt begränsad till sjöförsvarets ekonomiska angelägenheter. Dessutom överflyttades en del personal- och upphandlingsärenden till
de lokala myndigheterna. Den nu omnämnda byråorganisationen utvecklades 1875 därhän, att
inom sjöförsvarsdepartementet skulle finnas tre olika byråer, nämligen militärbyrån under chefen för flottans militärpersonal (se nedan sid. 140), varvsbyrån under chefen för Förvaltningen
av sjöärendena samt konstruktionsbyrån under överdirektören för mariningenjörstaten. Till
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CHEFER FÖR FÖRVALTNINGEN AV SJÖÄRENDENA 1803-77 (for ts. sid. 141).

militärbyrån hörde så olikartade ärenden som stabsfr ågor, nämligen uppgörandet uv försvarsplaner för rikets kuster, militärstatistik, militärundervisningen och reglementen m . m ., samt
intendenturfr ågor, nämligen kasernering, beklädnad, proviant m. m . Till varvsb yrån hörde
ärenden beträffande fartygens och sjöfästningarna.. bestyckning, kanoner och andra skjutvapen,
ammunition, minväsendet. utrednings- och varven i övrigt berörande reglementen, till konstruktionsbyrån slutligen alla fr ågor rörande överdirektörens för mariningenjörstaten verksamhetsområde.
Byråerna skulle, var inom sitt verksamhetsområde, i militärt och tekniskt avseende med
uppmärksamhet följa framstegen inom försvarsverket till sjöss och tillse, att flottan och dess
materiel, i va d på vederbörlig byrå ankom, befann sig i tidsenligt skick, i vilket avseende byrån
ägde att avgiva erforderliga förslag.
Anledningarna till de ändringar, som jämlikt ovanstående vidtogos i organisationen av flottans överstyrelse, ävensom till flera icke förverkligade förslag av liknande innebörd, voro att
finna dels i det -

i samband med förändringar i sj ökrigsmaterielen fr ån seglande och roende

till maskindrivna fartyg, tillkomsten av nya vapen och försvarsmedel m. m. - framkomna
behovet för sjöministern att lättare kunna erhålla tekniska upplysningar samt effektivare bi träde vid omsorgen om sjökrigsmaterielens h ållande i ändamålsenligt och gott skick, än den
kollegialt ordnade förvaltningen med sin på flera personer vilande gemensamma ansvarighet
kunde åstadkomma, samt dels behovet av enklare former för samarbetet mellan den centrala
ledningen och de perifera myndigheterna. Någon snabbare beredning av ärendena eller större
kraft i ledningen erhöll man emellertid knappast genom sistnämnda organisation, varför fr ågan
å teri gen gjordes till föremål för vidlyftiga och grundliga utredningar. Den teknisk-ekonomiska
överstyrelsens vidare utveckling behandlas under nästa period.
En förteckning över chefer för Förvaltningen av sjöärendena 1803-77 å terfinnes som bil. 6
i bandets slut ; deras porträtt äro å tergivna å sid. 139 och 141.

EN CHEF FÖR FLOTTANS MILITÄHPERSONAL TILLSÄTTES.
1875 fann man tiden inne att tillsätta en central chefsmyndighet för flottans personal, vilken under alla utredningar rörande den teknisk-ekonomiska överstyrelsens lämpligaste organisation förefaller att ha varit i viss mån förbisedd.

Nämnda år utfärdades instruktion för

chefen för flottans militärpersonal, vilken fr ån sjöministern i väsentlig grad övertog chefskapet
för flottans militära k årer och stater. l nder chefen för sjöförsvarsdepartementet skulle chefen
för flottans militärpersonal föra befälet över nämnda personal, ansvara för personalens tjänstbarhet och disciplin, inspektera flottans trupper och undervisningsverk, uppgöra förslag till de
å rliga övningarna till sjöss, till förbättringar i undervisning och övningar, samt till underofficers-, sjömans- och skeppsgossekårernas fördelning på stationerna m. m.
Chefen för flottans militärpersonal skulle till en början deltaga i marinförvaltningens överläggningar vid behandlingen av personalfrågor. P å grund härav ifrågasattes vid 1877 å rs omorganisation, att han borde göras till chef för marinförvaltningen, varigenom överstyrelsen i
sin helhet skulle ha blivit fastare sammanh ållen under en och samme chcf. Härav blev emellertid intet, emedan det ansågs, att den sålunda föreslagne chefen skulle få en maktställning,
som stode alltför nära den å t chefen för sjöförsvarsdepartementet givna myndigheten att näst
konungen vara flottans högste chef.
I detta samband torde böra omnämnas, att före inrättandet av chefskapet för flottans militär-
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personal under kort tid, 1873-74, förekom en befattning såsom inspektör för flottans övningar
och undervisningsanstalter, biträdd aven stabschef och en adjutant. Tidigare, medan ännu flottan och skärgårdsartilleriet voro skilda åt, hade nämnda åligganden tillkommit stationsbefälhavarna, var för sin underlydande personal, men efter kårernas sammanslagning erfordrades en
centralisering av inspektions åliggandena. Nyssnämnda inspektörsbefattning blev emellertid indragen redan 1874, samtidigt med att chefen för flottans militärpersonal tillsattes.
1875 blev chefen för flottans militärpersonal jämväl chef för militärbyrån i sjöförsvarsdepartementet, i vilken byrå hans stab också tjänstgjorde.
Befattningen såsom chef för flottans militärpersonal blev icke långvarig.

Redan 1884 in-

drogs densamma, såsom närmare angives under redogörelsen för flottans stabs tillkomst under
nästa period.
STABSÄRENDENAS HANDLÄGGNING EFTER 1840.
Sedan storamiralsämbetet 1840 indragits i och med departementalstyrelsens införande, fick
sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition, allmänt sett, övertaga de ärenden, som förut
handlagts på storamiralsämbetets första avdelning. Genom generalorder av 1844, utfärdad på
nådigste befallning av dåvarande sjöministern, konteramiralen Gyllengranat, anbefalldes, alt

Kungl. l\{aj:ts flottas stab skulle utgöras av de i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition
tjänstgörande officerare samt flaggkaptener och adjutanter hos amiraler, vilka sålunda sammanfördes till ett kollektivt begrepp, staben, utan att dock därigenom någon stabsinstitution i egentlig mening skapades; särskild chef för staben fanns icke och icke heller utfärdades närmare
föreskrifter för stabens verksamhet.
Sedan 1872, såsom nyss nämnts, en militärteknisk byrå upprättats inom sjöförsvarsdepartementet och denna byrå tre år senare uppdelats i tre olika byråer, handlades ärenden rörande
sjöstridskrafternas användning m. fl. stabsfrågor på den militärtekniska byrån och den av dess
efterföljare, som benämndes militärbyrån. Militärbyrån underställdes 1875 chefen för flottans
militärpersonal, och då byrån, efter endast två års verksamhet, 1877 upplöstes, överflyttades de
egentliga militära stabsgöromålen till chefens för flottans militärpersonal stabsexpedition.
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1878 utfärdades en ny generalorder om Kungl. nollans stab, genom alt d åvarande sjomuustern, kommendören, sedermera amiralen, Fredrik Wilhelm von Otter, på nadigste befallning
föreskrev, att denna stab skulle utgöras av chef och adjutanter i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition, stabschef och adjutanter hos chefen för flottans militärpersonal, souschef och
i marinförvaltningen tjänstgörande officerare samt flaggkaptener och flaggadjutanter. Men alltjämt saknades organisation av staben och instruktion för stabens verksamhet. Stabsärendena
handlades som förut av kommandoexpeditionen och chefens för flottans militärpersonal stabsexpedition.

Marinförvaltningens officerare handlade militärtekniska angelägenheter, och flagg-

kaptener jämte flaggadjutanter tjänstgjorde i högre befälhavares till sjöss staber, varvid de biträdde vid utarbetandet av planer och program för övningar, rapporter över utförda övningar

m. m.
Den vidare utvecklingen av flottans stabsorganisation behandlas under nästa period.

STYRELSEN VID FLOTTANS STATIONER OCH VARV.
Vid periodens början var flottan fortfarande fördelad på tre stationer, av vilka den i Karlskrona var örlogsflottans och den i Stockholm armens flottas huvudstation. Vid stationen i Göteborg voro förlagda fartyg och personal från båda flottorna. Högste befälhavaren vid Karlskrona station benämndes bei ålliaoande amiral och vid de båda andra stationerna stationsbefäl-

Iiauare. Varvet vid varje station stod under befäl aven oarusclie].
Jämlikt 1825 å rs reglemente för Kongl. Maj :ts och rikets flotta skulle befälhavande amiralen i Karlskrona och stationsbefälhavarna vara i militärt avseende Kungl. Maj :t och chefen för
flottan samt i ekonomiskt avseende Kungl. Maj :t och Förvaltningen av sjöärendena ansvariga
för dem anförtrodd del av flottan med därunder lydande kårer och förvaltningsorgan, såväl i
anseende till fartygen och vapnen som förvaltningen samt personalens övningar, disciplin och
beklädnad m . m. Vidare skulle befälhavande amiralen och stationsbefälhavarna bl. a. h ålla sin
anförtrodda del av flottan i sådan beredskap, att densamma när helst det påfordrades kunde
»s ätta s i rörelse och uppfylla Kongl. Maj :ts och rikets med dess underh ållande å syft ade ända-

mål », och gällde vid uraktlåtenhet härutinnan ingen annan ursäkt än om »upp å i tid gjorda
rekvisitioner å penningar och folk, s ådane uteblivit eller i rättan tid icke erhållits ».
Vid Karlskrona station fanns under befälhavande amiralen en högre officer såsom kommendant och vid övriga stationer en »Com m en deur -Ca p it ain e », som i nåder kommenderades att

dylik befattning förrätta. Denne befattningshavare tillkom »det speciella inseendet över militärtjänsternas jämna utövning vid stationen, så att ordning och disciplin iakttages och var och en
fullgör de skyldigheter honom åligga».
Under kommendanten lydde stationens »Sj ö-artlllerl-corps », som i fredstid skulle bestrida
garnisonstjänsten vid stationen med vakthållning m. m. Kommendanten verkställde vidare in och avmönstringar p å kronans större fartyg, d å stationsbefälhavaren icke själv förrättade mönstringen. Under kommendantens tillsyn stodo kaserner och sjukhus m. m.
Till befälhavande amiralens i Karlskrona biträde i administrativa m ål fanns en överkommissarie, tillika chef för stationens civilstat.
Varvschefen i Karlskrona var »Kungl. Maj:t och Förvaltningen av sjöärendena och befälhavande amiralen ansvarig för sin detalj» samt skulle efterkomma de order befälhavande amiralen i egenskap av högste befälhavare på platsen i övrigt kunde meddela honom. Vid de
övriga stationerna skulle varvschefen ansvara för stationsbefälhavaren allena.
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Varvschefens främsta uppgift var att »med oavbruten omtanke vaka däröver att nybyggnader och reparationer verkställas i anbefalld ordning, med all den sparsamhet, som är förenlig
med fullgott och varaktigt arbete ». I ekonomiska frågor ägde varvschefen i Karlskrona att
brevväxla direkt med Förvaltningen av sjöärendena, men på de övriga stationerna fick stationsbefälhavaren därvid icke förbigås.
Till sitt närmaste biträde hade varvschefen följande departementschefer: tygmästaren beträffande fartygens bestyckning, ekipagemästaren i fråga om fartygens tackling, konstruktionschefen för fartygens byggnad och reparation samt mekaniske chefen i vad angick hus-, brooch dockbyggnader m. m.
Även jämlikt 1836 års reglemente innehades styrelsen vid huvudstationen, Karlskrona, av
en befälhavande amiral och vid vardera av de övriga stationerna aven stationsbefälhavare.
Närmast under befälhavaren för stationen utövade fortfarande en kommendant det direkta befälet över militärpersonalen, dock att vid Göteborgs station ingen särskild kommendant var
kommenderad, utan skulle den därvarande varvschefen ansvara för kommendantsgöromålen.
Överkommissariens i Karlskrona ämbetsutövning var oförändrad.
Beträffande varvschefernas ämbetsutövning hade inga nämnvärda förändringar inträtt 1836
i förhållande till vad genom 1825 års reglemente var fastställt. Även departementschefsbefattningarna på varvet voro fortfarande desamma.
Göteborgs station förändrades 1854 till en under Stockholms station lydande depå för alt
1870 helt och hållet indragas.
1872 års endast tre år gällande reglemente uppvisade icke några nämnvärda förändringar i
organisationen av styrelsen och förvaltningen vid flottans stationer och varv. Genom 1875 års
reglemente fastställdes däremot en hel del sådana förändringar. I samband med inrättandet av
befattningen såsom chef för flottans militärpersonal vidtogs nämligen den förändringen i styrelsen och förvaltningen vid flottans stationer, att, med upphävande av stationsbefälhavarbefattningarna, myndigheten och ansvaret vid vardera stationen delades mellan en »m ilit ärch ej», chef
för stationens »m ilit ärdepå », och en uarosche], chef för stationens varv. Militärchefen, som tilllika utövade kommendantsbefattningen, skulle i militärt avseende vara Kungl. Maj:t och chefen
för flottans militärpersonal samt i ekonomiskt avseende Kungl. Maj:t och Förvaltningen av
sjöärendena ansvarig för den honom anförtrodda militärdepån. Samma ansvarighet gällde för
varvschefen i fråga om det honom anförtrodda varvet. Varvsdepartementen voro fyra till antalet, nämligen ingenjör-, artilleri-, ekipage- och mindepartementen. Vid vardera stationen skulle
finnas en chef för flottans underofficerspersonal, en chef för dess sjö trupper, ett räkenskapskontor och kassa, en förvaltningsdirektion, en förste läkare, en auditör, en advokatfiskal, en
väbel m. fl., vartill i Karlskrona kom chefen för skeppsgossekåren.
De nu omnämnda ändringarna i styrelsen vid stationer och varv voro föranledda dels av
att till chefen för flottans militärpersonal överflyttats flera av de åligganden, som förut tillhört
stationsbefälhavama, dels av den uppfattningen, att för varvens behöriga skötsel, sparsamhet och
förenkling i förvaltningen m. m. skulle erfordras, att varvscheferna personligen bleve ansvariga
för varvens drift och användandet av därtill anvisade medel, vadan alltså administrationen av
båda stationernas varv borde skiljas från den rena militärtjänsten.
Såväl 1866 som 1882 års föru t omnämnda kommitteer hade sysslat med frågor, berörande
flottans stationer och varv. Den förra kommitten hade kraftigt framhållit, att man icke borde
splittra sina krafter på flera håll, då de med större fördel kunde användas på ett ställe, varför ifrågasatta utvidgningar av verkstäder och anläggningar på varven endast borde vidtagas
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på varvet i Karlskrona, vilket, alltsedan örlogsstationen anlades, »ensamt varit avsett för de
större krigsskeppens byggande och förvarande ».
Båda de nämnda kommitteerna föranleddes av besparingssträvanden att ifr ågasätta en förening av stationsbefälhavare- och varvschefsbefattningarna. Detta förslag väckte dock så stark
kritik, att det aldrig blev förverkligat.

Sålunda framhölls i de av flottans högre myndigheter

avgivna yttrandena bl. a., att en varvschef vid krigstillfälle eller större rustningar vore oundgängtigen nödvändig och att befälhavande amiralen i Karlskrona hade så många maktpåliggande uppgifter att fylla icke minst vad angick försvaret av Karlskrona fästning, att det vore
fullkomligt otänkbart, att en enda person skulle på tillfredsställande sätt kunna sköta de båda
befattningarna som befälhavande amiral och samtidigt varvschef; »den tid och förmåga, som
skulle erfordras för att vederbörligen uppfylla de med båda befattningarna förenade skyldigheterna, kunna icke stå en enda person till buds », betonade stationsbefälhavaren i Karlskrona
1869, och framhöll, alt en indragning av varvschefsbefattningen skulle vara en för flottan
högst skadlig åtgärd.

Sigill feir armens flotta (till vcin.~ter) och örlogsflottan vid
1800-talets början.
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FLOTTANS PERSONAL OCH MÄR.I{ESMÄN
1815-1880

å som i tidigare sammanhang omnämnts, inleddes i slutet av 1700-talet ett organisatoriskt

S

n ärmande mellan örlogsflottan och armens flotta. Enligt beslut den 7 oktober 1823 sam-

mansloges dc båda flottornas officerskårer, och 1825 förenades flottorna i sin helhet till en

-

Kungl. Maj:ts nolla.
Dcnna gcnomgripnnde organisatoriska förändring medförde en hel del förändringar också

i fråga om personalen. Den sammanslagna flottans personal måste till att börja med sammansättas så, att den kunde i möjligaste m ån upptaga den redan befintliga personalen. Den stat
för Kungl. Maj :ts flotta, som fastställdes den 2 november 1824, kan därför betraktas såsom en
normalstat och en ram för den nya ordningen.
OFFICERARE OCH

NDEROFFICERARE ENLIGT 1824 ÅRS STAT.

1824 å rs normalstat upptog i fr åga om officerare 2 viceamiraler, 4 konteramiraler, 24 kommendörkaptener, 16 kaptener, 100 premierlöjtnanter, 50 sekundlöjtnanter samt 50 sekundlöjtnanter med expektantlön. Kommendörkaptens- och premierlöjtnantsgraderna uppdelades i tv å
löneklasser med lika antal befattningshavare i varje. Kommendörkaptenerna med lön i första
klassen ägde lika rang med överstarna vid f. d . örlogsflottan, de med lön i andra klassen lika
med överstelöjtnanterna, kaptenerna lika med majorerna, premierlöjtnanterna lika med kaptenerna, de 40 äldsta sekundlöjtnanterna lika med löjtnanterna och de övriga sekundlöjtnanterna
lika med underlöjtnanterna vid sagda flotta. Av underofficerare upptog staten 30 över- och 50
understyrmän,

(jO

konstaplar och 90 underkonstaplar samt 40 över- och 70 underskeppare.

Underofficerarna fördelades p å tre stater, omfattande den första över- och understyrmän, den
andra konstaplar och underkonstaplar samt den tredje över- och underskeppare. Officerare och
underofficerare vid flottan , som ej uppburo arvoden i särskilda befattningar, skulle inom
varje grad indelas i tre grupper, av vilka tv å p å en gång skulle tjänstgöra och den tredje vara
tjänstefri, så att en officer under en period av ett och ett halvt å r skulle tjänstgöra under ett

år och å tn j u ta semester under ett halvt. Under semestern uppbars lön men tjänstgöringspengarna indrogos. Till de yngre officerare, som gjorde tjänst p å främmande nationers örlogsfartyg och till underofficerare, som idkade sjöfart p å utländska fartyg, utgingo i vissa fall
stipendier.

I!I .

S\·. F. H. /II
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Ntlgm unilormsbilder [rån 1800·tald.~ fiirm Jul/ft: (jrlng.~f/ottnn .~ nolont ärreijementr (dl' t VIi ltinyst till IJUnster),
armens [lottus ootontärreqementc (n:r .1-4), sjöartillerireYI'nJt'ntet, marinreqementet, !."anonjcirkdren. - Litografi
av Ad. Schiitzercrant: 1853.

Flottans officerskår tillhörde Karlskrona station. Efter framställning från stationscheferna
kommenderade chefen för Kungl. Maj:ts flotta (generaladjutan ten ) det antal officerare av varje
grad, som erfordrades för tjänsten vid stationerna. Det ålåg officerarna att vinnlägga sig om
att känna sitt vapen och att eftersträva att bli skickliga sjömän. Då omständigheterna inte
medgåvo, att de kommenderades på kronans fartyg, skulle de genom utrikes krigstjänst eller
kofferditjänst bemöda sig om att »vinna fullkomlighet» i förenämnda avseende. Yngre officerare skulle för att underhålla sina teoretiska kunskaper bevista de vid stationen anordnade
allmänna föreläsningarna . För att kunna föreslås till sekundlöjtnant fordrades att vid krigsakademien eller i Karlskrona ha avlagt sjöofficersexamen.
Å ven för underofficerare gällde liknande föreskrifter i fråga om förkovran i tjänstehänseende. En underofficer kunde inte erhålla fullmakt till första underofficersgraden, förrän han
varit konstituerad i graden under två år och som matros, jungman eller sjöartillerist tjänstgjort vid kåren minst lika lång tid samt på tillfredsställande sätt genomgått underofficersutbildning. Överstyrmans eller konstapels lön kunde endast den erhålla, som avlagt officersexamen och överskeppares lön endast den, som avlagt styrmansexamen. S ådan examen fick
avläggas i Karlskrona. Vart tredje år skulle underofficerare undergå examen vid flottans informationsverk.
I den nya staten upptogos i övrigt följande kårer och stater, nämligen flottans sjöartillerikår, matroskåren. skeppsgossarna, konstruktionskåren, mekaniska kåren, kleresistaten. medicinalstaten och civilstaten. Båtsmännen utgjorde fortfarande huvuddelen av manskapet.
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Uppslag ur «Rulta Olver Kongl. Flottans Artill. Und.Off:s Stat. Carlserona Station Ar 1858-. Av faksimilet framgdr att det linder senare 1800-talet anvcindes s årsk ilda vitsord för att angiva underofficerares tjänstbarhet ocli uppförande. Dessa vitsord ersattes sedermera med betyg enligt en 10-gradig skala, vilket system tilllämpades till dr 1943, dd vitsord pd nytt infördes. - Orlogsvarvets museum, Karlskrona.

En pralstutul på gångbordet - grupp lIV underofficerare och manskap [r ån slutet lIV UjjO-/alel. Bilden utgör
en provkarta pli de ddtida uniformernas ganska originella huvudbonader. - Samtida ukuarcllerod blijcrtsteckning av C.-G. Löwenhielm. Privat ägo, Mariejred.

SJÖARTlLLERIKAREN, SJÖARTlLLERIREGEMENTET, KANONJÄRKÅREN.
I föregående del av detta verk omnämnas vid sidan av båtsmanshållet sådana personalgrupper som volontärer, kanonjärer m. fl.

Organisationen av denna personal genomgick under

slutet av 17- och början av 1800-talet vissa förändringar och upptog före flottornas sammanslagning två sjöartilleriregementen. Genom ovannämnda nådiga beslut den 2 november 1824
bestämdes, att av dessa båda regementen skulle bildas en sjöartillerikår. Kåren skulle bestå
av 35 officerare, 40 underofficerare, 40 underofficerskorpraler, 36 spel och 874 sjöartillerisler.
Kåren skulle fördelas på 10 kompanier, varav ett skulle vara elitkompani.

Sex kompanier

samt elitkompaniet förlades till Karlskrona, två till Stockholm och ett till Göteborg.
Sjöartillerikårens uppgift var att utbilda goda artillerister, vilka vid krig kunde konstitueras till artilleriunderofficerare. Den skulle »exerceras både såsom artilleri och infanteri». Elitkompaniet skulle »en dast och allenast användas till arrestantbetäckning» , en uppgift, som då
synbarligen tillmättes särdeles stor betydelse.
För att kunna förordnas till officer vid kåren fordrades att ha avlagt officersexamen i sjöoch lantartilleri, i vissa delar av befästningskonsten samt i tjänstgörings- och exercisreglementen och krigsartiklarna. För att kunna befordras till underofficer fordrades att ha genomgått sjöartilleriunderofficersexamen och att ha undergått förhör i erforderliga delar av tjänstgörings- och exercisreglementet. Underofficerskorpralerna skulle »prestera en viss examen » i
det praktiska sjöartilleriet.
Sjöartillerikåren bestod i sin första organisationsform till och med 1832, då den omorganiserades till ett sjöartilleriregemente av något mindre omfattning än den kåren haft. Detta förlades till Karlskrona och bildades av de såväl därstädes som i Stockholm och Göteborg befintliga sjöartilleristerna. Regementets uppgift blev i stort sett densamma som sjöartillerlk å-
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Unilormsujpcr freiII 186U-tlllet: till n ånster Kotujl. Maj:t .~ flotta och marinrcgementet; till höger båtsmän, kanoni ärcr och hornbl åsurpojkur, - Xylografiska furgtryck (lV Zumarski i J. lIfankell »Anteck nitujar rörande svenska
regementenas historia ' (1863 ).

Gruppbild av sjöofficerare [rån omkring dr 1860. -

Fotografi. Sjöhistoriska museet, Stockliolm.
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En interiör från en lektionssal i kadettskolan d Karlberg 1813. Läraren ur professor P. Moberg. - Litografi ur
•Kadetten, eller Garlberg för nära trettio dr sedan, vänligen WIegnat [ordna och nuvarande Kadetter af En f. d.
K a d e t t {= E. G. Oxenstierna] . (1843).

rens, nämligen att bestrida garnisonstjänsten i Karlskrona och inom sjöfästningarna, att bevaka arrestanterna, att utföra artilleri- och laboratoriearbeten vid stationen, att tjänstgöra såsom garnisonstrupp på utgående örlogsfartyg samt att biträda vid krutets vård och hantering
i land och ombord. Vid de tillfällen, då befästningarna vid Karlskrona skulle bemannas och
beväringsmanskap inkallas i tjänst. skulle befäl och underbefäl ur regementet tjänstgöra i fästningarna för att leda exercisen.
Såsom ersättning för den personal ur sjöartillerikåren, som togs från Stockhohn vid regementets förläggning till Karlskrona, uppsattes 1833 i Stockholm en kanonjärkår. Kåren organiserades på två kompanier om vardera 50 kanonjärer och 25 underkanonjärer. Kanonjärkårens uppgift var att utbilda underofficerare för skärgårdsfartygens behov. I händelse av krig
eller större rustningar, då brist på underofficerare kunde förmodas uppstå, skulle kanonjärer
konstitueras i underofficersbefattningar för att förse skärgårdsvapnet med pålitliga uppbördsmän och skickliga instruktörer. Kåren avsågs i övrigt alt användas vid artilleri- och laboratoriearbeten, vid artilleri-, tackel - och segelsömmareverkstäderna, för utrustning och uppläggning
av fartyg, för effekternas stuvning ombord o. dyl. samt för rodd och styrning av och som befäl i kanonjoll.

Kåren utökades 1852 till att omfatta 200 man.

Denna utökning skedde på

bekostnad av de vid Stockholms station befintliga skeppsgossarna och ledde till alt antagning
av skeppsgossar vid denna station efter en övergångsperiod upphörde 1854.

Åtgärden vidtogs

under motiveringen, att kanonjärkåren borde tillmätas större betydelse för sjöförsvaret än
skeppsgossarna.
MATROSKÅREN.
Vid matroskårens uppsättande utnyttjades främst kofferdibåtsmännen eller kofferdikarlarna,
som de även kallades. Kåren skulle omfatta 450 man, matroser och jungmän, fördelade på 6
kompanier, förlagda fyra till Karlskrona. ett till Stockholm och ett till Göteborg. Cheferna för
de i Stockholm och Göteborg förlagda kompanierna, som skulle innehava minst kaptens grad,
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skulle samtidigt utöva befälet
över de där förlagda skeppsgossekompanierna. Denna anordning ansågs vara lämplig
UI'

den synpunkten, alt ma-

trosk åren främst skulle rekryteras f'rån skeppsgossarna.
Andra ynglingar och sjömän
f'ingo

antagas

spar-

»h ögs t

sa ml ». Ä ndum ålet med kåren
var att utbilda skickliga underofficerare för flottan.
Under

sommaren

skulle

matroskårens manskap tjilustgöra antingen p å varven eller
till sjöss på kronans fartyg.

Loqem entsinteriör från kadettskolan ri Kar/bero. - Litoqra]! av okiiru! konstnär i »Carlberq förr ocli nu > (1872).

De fingo inte användas för
släparbeten. men kunde vid
r-

brådskande tillfällen få utnyttjas för segelsömmararheten

mot hetalning efter en

fastställd

,-

~ styckeverkstaxu ».

l

hindrade

av

r

\.,

På vintern skulle de, som inte
voro

L

,r

annan

o

I ,

l

tjänstgöring, genomgå någon
av de vid stationerna anordnade informationsskolorna.
Det vid kåren tillämpade
konstitueringsförfarandet gav
en mycket osäker ställning.
En matros, som blivit konsti-

»Fest i 4:de Sjöklassen: Officerns uppmärksamhet afledes sd länge som
möjligt.• - Litografi ur >Sm dbitar lir Kadett-Liloet», ett litet bildalbum,
varmed en kar/beroskadett omkring 1860, den som marinmcllare sedermera
.~ II beriitrule amiralen Jacob lfiiOO, debuterade för nffcntliohell'n.

luerad till underofficer, kunde när som helst, då hans
tjii.nstgöring i sådan befattning
ej längre var erforderlig, åter
nedflyttas. Delta förhållande
ledde 1841 till införandet av
samma mellangrad, underofficerskorpral, som redan förut
fanns
teI.

sjöartilleriregemen-

Underofficerskorpralerna

skulle avses för sådan tjänstgöring, som tidigare utförts av
de konstituerade underofficerarna. Vid brist på underoffi-

> O ffic er .~ - E:ra m en

taqen: Kör till Rydbero.• Kadett-Lijoet •.

Litografi

lir

>Sm dbitar ur
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Ritning till förändring och nybyggnad i egenriomen n:r 20, kvarteret Rörstrand vid Rör.~trandsgatnn, gamla Sjökrigsskolan, i Stockholm. - ..s koarctlcrud tuschritniruj. Sjöhistori.~k(/ museet, Stockliolm.

cerskorpraler ägde stationsbefälhavarna rätt att utnämna extra underofficerskorpraler. De ordinarie underofficerskorpralerna räknades till underofficerskåren, de extra till matrosk åren. Denna
dubbelställning av underofficerskorpralerna upphörde 1852, då det bestämdes att samtliga underofficerskorpraler skulle tillhöra matrosk åren. För att organisatoriskt angiva detta ändrades deras
benämning till första-klass-matroser, vilka indelades i två lönegrader. Manskapsgraderna inom
kåren blevo då första-klass-matros med högre lön, första-klass-matros med lägre lön, matros
och jungman. En betydelsefull förändring i matroskårens struktur skedde 1853, då den gamla
bestämmelsen att den, som ej inom viss tid avlagt underofficersexamen, skulle avskedas, borttogs. Karlarna fingo nu rätt att tjänstgöra för livstid, om de så önskade, därest de ej kasserades på grund av tj änsteoduglighet. Denna för flottan synnerligen olämpliga bestämmelse blev,
som vi sedermera skola finna, inte långlivad.
Matroskompaniet i Göteborg flyttades 1852 till Karlskrona och uppdelades på de där befintliga kompanierna.
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Gamla Sjökrigsskolan: [asad mot Rtirstrandsqotan (till viinster) ocli gdrdsinteriör. -

Foton. Sjöllistoriska museet.

Sjökrigsskolan på Skeppsholmen, där kadettunc1ervisningen tog sin början i oktober 1879.

SJÖKADETTER.
Kadettskolans byggnad i Karlskrona förstördes av eldsvåda 1790. Flottans kadettutbildning
förlades därefter till krigsakademien på Karlbergs slott utanför Stockholm. Liksom i den gamla
kadettskolan bereddes också vid krigsakademien bostad för samtliga elever. Inträdesåldern, som
först var minst 13 år ändrades 1850 till att vara högst 16. Kadettantalet uppgick vid denna tid
till 200, varav 25 voro sjökadetter.
En omorganisation av krigsakademien skedde 1862, då densamma förändrades från att vara
elementarskola till en militär tillämpningsskola, vilken under namn av krigsskola skulle ha till
20.

Sv. F. H. III
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uppgift att utbilda armens och flottans officerare. Krigsskolan indelades i en sjöklass och en lantklass. För inträde vid skolan fordrades bland annat alt vara uppflyttad till övre sjätte klassen
vid rikets allmänna läroverk. Utbildningen vid krigsskolan beräknades pågå under 2 1/2 år.
Även om en gemensam utbildningsanstalt och i vissa avseenden även gemensam utbildning
för flottans och armens kadetter medförde fördelar, sa framträdde likväl undan för undan också
olägenheter aven sådan organisation. Det klander, som riktades mot densamma för att man ville
»på Mälarens lugna stränder bilda elever för rikets sjömakt», var inte det väsentliga skälet för
en skilsmässa. Sjöförsvarets behov krävde upprättandet aven särskild sjökrigsskola främst ur
den synpunkten, att svårigheter förelågo för att inordna sjökadetternas utbildning i den s å
avsevärt förkortade undervisningen vid Karlberg. Det ansags nämligen, att sjökadetterna måste
börja sin bana vid unga år för att bliva sjömän, och därav betingad å ldersskillnad skulle på
många sätt verka störande för utbildning, ordning och kamratskap vid en gemensam skola.
Efter beslut av 1867 år s riksdag organiserades Kungl. Sjökrigsskolan, en fristående skola för
flottans kadetter. Antalet kadetter var vid skolans början omkring 40. Skolans verksamhet
började den 14 oktober 1867 i en förhyrd lokal vid Rörstrandsgatan (nu mera Wallingatan)
i Stockholm. 1876 års riksdag beviljade medel för uppförande aven ny sjökrigsskolebyggnad
på Skeppsholmen, där undervisningen tog sin början i oktober 1879. Ny stadga för skolan
fastställdes 1882, varigenom föreskrevs, att skolan skulle indelas i sex klasser och antagningsåldern skulle vara fyllda 13 men icke uppnådda 16 år. Genom denna stadga infördes också
den viktiga bestämmelsen, att kadetterna i skolans fyra högsta klasser ställdes under krigslagarna. En reviderad stadga utfärdades 1902, från och med vilket år även kustartilleriets officersaspiranter erhöllo en del av sin utbildning vid sjökrigsskolan.

SKEPPSGOSSAR.
Enligt 1824 års stat skulle antalet skeppsgossar utgöra 240 ordinarie och 120 extra. De
fördelades med 200 ordinarie och 100 extra i Karlskrona och med 20 ordinarie och 10 extra
vid vardera av Stockholms och Göteborgs stationer. De antagas av stationschefen och uttagos enligt 1825 års förvaltningsreglemente bland alla till flottan hörande staters barn, helst
underofficerares, varvshantverkares, timmermäns och gemene mans. De voro främst avsedda att
rekrytera matroskåren men kunde ingå jämväl i hantverksstaten.
Den 12 mars 1836 kan betecknas såsom en märkesdag i skeppsgossekårens historia, i det
att beslut sagda dag fattades om att en särskild kasern skulle uppföras för skeppsgossarna i
Karlskrona. Arbetet kom dock inte omedelbart i gång, och det synes inte heller ha bedrivits
med särdeles stor energi, eftersom kasernen inte var färdig att tagas i bruk förrän på hösten
1842. Förläggningsutrymmet i kasernen, som beräknades för 150 gossar, skulle i första hand
avses för sådana, som voro föräldralösa eller eljest befunnos i sådana omständigheter, att de
behövde denna hjälp. P å grund av de gynnsamma erfarenheter, som vunnas genom inkasernePLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Skeppsgosseprofiler frdn 1870·talet. (Jverst från vänster: c'W Hellqvist, J13~
Ehr. Svanström, 93 1 Olsson , 139 1 Johansson, 136 1 Hedlund. I mitten från vänster: 18 1 Blomquist, 151 Olander ,
55 2 Svenson, 9 1 Jonsson, 31 1 Lundgren, 80~ Svenson. Nederst från vänster: 79 1 Johanson , 7.f.2 Jonasson, 26~ Hans son, 71 1 Vesterberg (3 :82), 6 1 Larsson 1:78, Johanson (1:79). I mellersta raden synes två gossar med ytterkavaj,
s. k . stortröjor; dessa bära bldkragen inlagd under kavajen. Siffrorna på axlarna ange vederbörandes kompaninummer. Under denna tidsperiod förekom endast beteckningen »Kotiql. Flottan - på mössbandet för såväl manskapet som skeppsgossarna. - Akvarellerade blyertsteckningar av okänd konstnär ur kaptenen L. A. Hubendicks samlingar. Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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ringen av gossarna i Karlskrona, anordnades en särskild förläggning även för skeppsgossarna
i Stockholm. Någon ny kasern blev det dock inte här fråga om, utan ett gammalt sjukhus p å
Kastellholmen ställdes till förfogande för förläggningen -,
I fråga om skeppsgossarnas numerär skedde 1848 den förändringen, att i Karlskrona de 100
extra skeppsgossarna indrogos och de ordinaries antal ökades med 80, alltså till 280, att i Stockholm skulle finnas 50 ordinarie samt att samtliga i Göteborg befintliga 30 skeppsgossar indrogos.
Ändamålet med kåren angavs vara att rekrytera matros- och kanonjärkårerna med sådana ämnen, av vilka skickliga underofficerare kunde erhållas ävensom att förse varvens hantverksstater
med arbetare av sådan beskaffenhet, att de kunde utbildas till dugliga hantverksunderofficerare.
Genom beslut 1876 medgavs, att ett antal extra skeppsgossar, dock högst 20, på nytt skulle
få anställas i Stockholm.

Antalet utökades året därpå till 35.

Skeppsgosseorganisationen i

Stockholm blev emellertid inte långvarig. När den nya kasernen i Karlskrona år 1882 till kom, förflyttades nämligen samtliga skeppsgossar dit. Kårens numerär uppgick då till 400 gossar.

BÅTSMÄN.
Städernas båtsmunsh åll. som med undantag för Stockholms stads sedan 1748 varit ställt på
vakans, underkastades ny rotering genom en författning 1839. Det medgavs emellertid, att städerna i stället för uppsättande av båtsmän fortfarande skulle få erlägga vakansavgift. I mitten av 1800-talet omfattade båtsmansorganisationen omkring 7,000 man. Båtsmanshållet stod
under inseende av stationsbefälhavama, som bland annat hade att förordna om uppfordring
och hemlov, varvid enligt gällande föreskrifter noggrant skulle iakttagas tur och nummerordning. Stationsbefälhavarna skulle vidare besluta i frågor rörande rote- och nummerbyten, om
befrielse fr ån uppfordring m . m.

Över stationsbefälhavarens beslut i frågor rörande båtsmans-

hållet kunde besvär anföras hos Förvaltningen av sjö ärendena. Ärenden rörande båtsmansindelningen och roteringen handlades efter sjöförsvarsdepartementets tillkomst inom detta.

När Kungl. Maj:ts flotta 1866 uppdelades, föreskrevs i fråga om båtsmanshållet, att L:a; 2:a,
3:e, 4:e, 5 :e och 6 :e Blekingekompanierna. de tre Södermörekompanierna, de båda Ölandssamt Smålands-, Tjusts- och Östergötlandskompanierna, de båda Gotlands, de båda Hallands
samt 1:a Bohus' kompani skulle tillhöra flottan. Båda Norra Roslags-, båda Södra Roslags-,
båda Södermanlands-, Norrlands samtliga fyra, 2:a Bohus' samt Västergötlands skulle tillhöra
skärgårdsartilleriet.

Vissa båtsmanskompanier överfördes i samband med denna uppdelning

för en tid av 25 å r till lantförsvaret.
Båtsmansorganisationen följde i tillämpliga avseenden de föreskrifter, som utfärdades i fråga
om flottans övriga manskap. År 1874 förordnades sålunda, att manskapet av båtsmanshållet
med hänsyn till tjänstbarhet skulle indelas i en rekrytklass samt första, andra och tredje klassens sjömän. Samrna å r föreskrevs vidare, att de b åtsmansrekryter. som befunnos olämpliga
för sjötjänst, skulle överföras till varvsbåtsmån och avses och användas såsom varvsarbetare;
de som blivit godkända skulle uppflyttas till tredje klass sjömän.
Båtsmännen stodo under befäl av egna kompanichefer, för vilka särskilda och detaljerade
instruktioner furmos utfärdade. Kompanichef vid båtsmanshållet förordnades av chefen för
flottans militärpersonal och var i militärt hänseende inför honom ansvarig för att krigstukt och
ordning rådde inom kompaniet. Det å lå g kompanichefen att antaga rekryter och ansvara för
att den anbefallda numerären var fulltalig.

Han skulle därjämte vaka över båtsmunnens rote-

angelägenheter och bokstavligen vara såsom en far för dem.
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Båtsmanshållet var under senare hälften av 1800-talet indelat i fyra distrikt -

norra, östra,

södra och västra distrikten - vartdera underställt en inspektör. Dessa inspektörer, som i regel
voro kommendörer eller kommendörkaptener i reserven, skulle tillse att cheferna för båtsmanskompanierna fullgjorde sina åligganden och att varje båtsmanskompani inom distriktet i alla
avseenden befanns i nöjaktigt skick.
Allt eftersom sjökrigsmaterielen utvecklats och ökade krav ställts på fartygens bemanning,
hade det blivit omöjligt att tillgodose denna på det gamla sättet genom indelningsverket. Institutionen var byggd på att manskapet periodvis inkalla1es för tjänstgöring och övning, medan
det dessemellan hemma på roten sysslade med allt annat än militära göromål. Ur social synpunkt klagades det också på att de hemmavarande b åtsmansfamiljerna i deras små villkor
tyngde kommunerna i fattigvårdshänseende. Förslag om båtsmanshållets utbytande mot en för
sjötjänsten bättre lämpad personal hade av dessa skäl framkommit redan på 1850-talet, då
vakanssättning aven del båtsmansrotar också började medgivas. Ehuru båtsmanshållet levde
kvar in på nästa period, kan det dock vara skäl att i detta samband slutföra dess historia,
allrahelst som denna organisationsform var utdömd vid 1880-talets ingång. Efter många och
ingående utredningar beslöt slutligen 1887 års riksdag, att båtsmanshållet skulle sättas på
vakans. Beslutet innefattade, att rust- och rotehållare, vilkens rusthåll eller rote var vakant,
skulle, i stället för att uppsätta ny båtsman, erlägga vakansavgift och befrias från att underhålla rotetorp. Indragningen fortsatte successivt, men icke förrän i juni 1932 avgick den siste
båtsmannen, Sven August Olsson Walbom från Ramdala i Blekinge, ur tjänst.
En i vårt land gammal institution var därmed ur tiden. I sitt testamente hade Karl XI
visserligen föreskrivit, att indelningsverket skulle fast och oryggligt hållas till eviga tider och
att den, som sökte ändring däri, skulle böta tusen daler silvermynt, men inte ens en så kategoriskt uttalad kunglig vilja kunde hindra utvecklingens gång. Det måste betraktas såsom
märkligt nog, att indelningsverket kunnat bestå så länge, som det gjorde, för härens vidkommande ända till 1901.
ARTILLERIBATSMANSKAREN OCH MARINREGEMENTET.
I syfte att tillgodose det inom flottan förefintliga och snabbt växande behovet av kanonkommendörer uppsattes 1845 en särskild kår, benämnd artilleribåtsmanskåren. Behovet av personal till denna skulle fyllas för seglande flottan från matroskåren och för roddflottan från kanonjärkåren, i den mån dessa kårer lämnade tillgång, men eljest fr ån b åtsmansh ållet. Av de vid stationen tjänstgörande artilleribåtsmännen användes erforderligt antal för artilleriarbeten, varifrån
flottans värvade manskap och övriga båtsmän därefter i regel skulle befrias. Kårens organisation ändrades undan för undan i vissa avseenden. Den levde kvar till 1874, då den avskaffades.
I samband med artilleribåtsmanskårens tillkomst föreskrevs, att sjöartilleriregementets personal skulle användas endast till garnisonstjänst. På grund av den ändrade uppgiften skulle
regementet benämnas marinregemente. Regementets personal befriades från artilleri- och laboratoriearbeten ävensom från befattningen med krutet ombord. Marinregementet överfördes år
1872 till armen.
BEVÄRINGSORGANISATIONEN.
Ar 1811 medgåvo rikets ständer, som i föregående band omnämnts, att Kungl. Maj:t finge
i anseende till otillräckligheten av Sveriges dåvarande krigsmakt därutöver uppfordra 50,000
vapenföra män, som skulle bidraga till landets försvar. Detta {örstärkningsmanskap skulle upp-

156

(

(/

I

c

Projekt till uniform för konstruktionskdren, inlämnat av kdrens chef, Olof Rudolf Cederström 1824 och gillat
av Karl XIV Johan. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

sättas av städer och socknar enligt vissa överenskommelser. Beslutet väckte emellertid allmänt
missnöje, och det blev icke heller genomfört. Ett nytt förslag om allmän värntjänst antogs av
ständerna, och förordning härom utfärdades den 27 oktober 1812. Denna förordning, som kan
anses vara vår första värnpliktslag, reglerade inrättandet av allmänna beväringsmanskapet. Den
nådiga kungörelse, varigenom beslutet fastställdes, inleddes med ett anförande, vari det bland
annat sades, »att Vi genom det till följd av det av rikets ständer fattade enhälliga beslutet
rörande allmänna beväringsmanskapet vunnit en ny och tillfredsställande övertygelse om det
patriotiska nit, som livar svenska folket och om dess allvarliga föresats att villigt underkasta sig
varje uppoffring, varigenom dess frihet och urgamla ära bevaras. Ej utan den livligaste erkänsla
hava Vi emottagit detta offentliga vedermäle av riksens ständers tänkesätt emot Oss och riket;
Vi hava därigenom igenkänt en värdig efterföljd av den osvikliga fosterlandskärlek, som under
seklernas längd och ofta under hårda missöden alltid utgjort en borgen för Sveriges bestånd
och stundom, på branten av dess fall, berett nya och oväntade medel till dess räddning».
Skyldighet att ingå i allmänna beväringen skulle för varje svensk man inträda vid fyllda
20 och fortfara till fyllda 25 år. Värnpliktstiden enligt den nya förordningen omfattade sålunda 5 år. En i vanlig ordning utskriven man ägde rätt att ställa annan i sitt ställe. Den,
som undergått vanhederligt straff eller »var för vanfrejd och liderlighet känd», fick icke ställas
i led med övriga utskrivna fosterlandets försvarare utan skulle insättas i särskilda kompanier,
förses med annan uniform än de övriga och avses för särskilt arbete.
De 1812 utfärdade föreskrifterna blevo gällande till 1849, då vissa ändringar och tillägg anbefalldes. Värnpliktstiden bibehölls såsom tidigare vid 5 ·år, dock att till handelsflottan hörande
sjöfolk, som vid krigsutbrott var inskrivet å sjömanshus, skulle vara skyldigt att tjänstgöra vid
flottan från fyllda 20 till 30 år. Dessa, som sålunda erhöllo längre beväringsplikt, voro under
fredstid frikallade från all vapenövning. I vissa avseende reviderade, men i princip liknande
föreskrifter utfärdades härnäst 1860.
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Beväringsorganisutlouen omfattades icke från flottans sida med något större intresse, så
länge båtsmansinstitutionen förefanns. Allt eftersom båtsmanshållet började vakanssättas och
det fast anställda manskapets numerär avsevärt minskades, blev uppfattningen emellertid en
annan.

Det måste då för bemannings- och arbetsändamål anskaffas personal på annat sätt

och därmed började, som framgår av det följande, frågan om de värnpliktigas utnyttjande
iiven för sjöförsvarets vidkommande tilldraga sig ökat intresse.

TEI{NISI\A KÅRER.
Från 1700-talet fortlevde två tekniska organisationer inom sjövapnet, nämligen mekaniska
staten och konstruktionsstaten, den senare 1798 omvandlad till en konstruktionskår. Vid flottornas sammanslagning 1824 omorganiserades dessa och benämndes mekaniska kuren, respektive konstruktionsk åren.
J1l ekaniska kåren bestod enligt J 824 å rs stat aven departementschef, tre löjtnanter, en löjt-

nant-maskinist vid dockan i Karlskrona, en varvsbildhuggare och en instrumentdirektör. Departementschefen och den vid nya dockan anställde officeren placerades i Karlskrona, de övriga
fördelades till tjänstgöring efter föreliggande behov. Departementschefen var i denna sin egenskap underställd varvschefen och såsom officer vid flottan underställd stationsbefälhavaren. Han
var ansvarig för alla på varvet befintliga mekaniska anordningar såsom mast- och styckekranar, broar, brobänkar och stängsel samt för kronans hus och byggnader såväl inom som
utom varvet. Under departementschefen lydde alla till departementet hörande hantverksmåstare, kvartersmän, brobyggare, smeder, murare, stenhuggare, dockans skeppare och de timmerbåtsmän, som uttagits till de olika arbetsposterna.
Kåren, som 1840 underställdes chefen för sjöförsvarsdepartementet, bibehölls i stort sett vid
sin första organisationsform under en följd av år.

Konstruktionsk åren bestod enligt 1824 års stat aven överste och sekundchef, en kapten,
fyra premierlöjtnanter, åtta sekundlöjtnanter, tre underkonstruktörer, tre elever och en informationsofficer i Karlskrona. Sekundchefen var underställd generaladjutanten och skulle gå
denne tillhanda med uppgifter - till vetenskapens upparbetande, arbetsmetodernas förbättrande
och kårens sanna nytta -o Kårens personal fördelades till de olika stationerna. Chefen för konstruktionsdepartementet var i sådan egenskap underställd varvschefen och i övriga avseenden
underställd stationsbefälhavaren. Han var dessutom underställd sekundchefen i de tjänsteförhållanden, som »dem emellan kunde finna rum >. Han var inför varvschefen ansvarig för alla
nybyggnader av fartyg, fartygens iståndsättande, vård och underhåll i fråga såväl om skrov
som rundhult och vare sig de befunnas på land, i docka eller i sjön. Under departementschefen
lydde en mycket stor personal, bestående av till departementet hörande underbefäl av verkmästare, hantverksmästare, kvartersmän och inventarietimmermän samt hantverksgesäller, timmermän, lärlingar, ringargossar. timmerbåtsmän samt all personal vid de till departementet hö rande verkstäderna ävensom, när ångfartygen tillkomma, maskinister, för vilka 1848 bildades
en särskild kår. Konstruktionskåren fortlevde under lång tid med samma uppgift och under i
huvudsak samma organisationsform, som den erhöll 1824 och ombildades först 1867, då den
uppgick i den nyskapade mariningenjörstaten.
Maskinistofficerarna överfördes 1867 till mariningenjörstaten. Maskinistkåren omorganiserades 1875, då maskinisterna sammanfördes till en särskild maskinstat och lärlingarna överflyttades till de eldare- och hantverkskompanier. som inrättades vid båda stationerna.

158

Den snabba utvecklingen
på det tekniska området inom
flottan gav vid handen, att det
var olägligt, att ärenden rörande maskin- och fartygsbyggnad behandlades inom
olika k årer. Det framlades
därför förslag om inrättandet
av ett nytt organ, vars verksamhet skulle omfatta allt som
rörde fartygsbyggnad och reparation, maskinernas konstru k tion , tillverkning, underh åll

och vård.

Ett sådant

organ avsågs böra givas militär form. I proposition till
1867 år s riksdag, då frågan
togs upp föreslogs, att den nya
tekniska staten borde få civil
form.

Detta förslag blev i

stort sett godtaget av riksda gen, och efter dessa riktlinjer
uppsattes samma år mariningenjör.~taten. Staten omfattade en överingenjör och chef.
en direktör vid vardera stationen samt tre ingenjörer vid
Karlskrona och två vid Sto ck holms station. Överdirektören
skulle ha överstes, direktörerna överstelöjtnants och ingen-

Tvd personalgrupper [rån 1864: frdn linjeskeppet Karl XIV Johan (överst;
chef ddvarande kommendörkaptenen C. A. Sundin) och linjeskeppet Stockholm (nedan; chef ddvarande kommendörkaptenen G. A. Indebetou). - Foton.
Sjöhistoriska museet, Stockholm.

jörerna kaptens rang. Mariningenjörstatens
verksamhet
skulle omfatta allt, som ägde
samband med byggnad och
underhåll av flottans fartyg
och annan flytande materiel,
med maskiner, vare sig för
dessa erforderliga arbeten utfördes vid flottans eller enskilda varv och verkstäder
och med anläggande och tillsyn av verkstäder och mekaniska inrättningar vid flottans
stationer.

] :) ~)

Besättningsbild, tagen i Arendal 1866 d korvetten Norrköping. J mitten fartygschefen, kaptenen A. J. Rosengren.
Till vänster om JlOnom kaptenlöjtnanten E. S. L. Peyron och bakom honom till höger sekundlöjtnanten C. A.
11/. Hjulhammar, Båda nddde sedermera amiralsgraden. - Foto. Sjöhistoriska museet, Stockliolm.

PRÄSTERSKAP OCH LÄKARE.
Amiralitetskonsistorium och amiralitetsprästerskapet reglerades 1821 så att konsistorium
skulle bestå av superintendenten, pastorn i tyska församlingen i Karlskrona och tre amiralitetscompastorer, vilkas rättigheter och skyldigheter då närmare reglerades. Vid sammanslagningen
av flottorna 1824 upptogs i normalstaten anslag för en särskild klerisistat. Denna stat om fattade en superintendent tillika pastor primarius, tre compastorer (bit rädande), en f ångpredikant, en konsistorienotarie, en klockare och en pedell (vaktmästare) vid amiralitetsförsamlingen
i Karlskrona; en regementspastor samtidigt lärare vid skeppsgosseskolan, två bataljonspredikanter, en lärare vid fattigskolan och en klockare i Stockholm; en regementspastor samtidigt lärare
vid skeppsgosseskolan, en bataljonspredikant och en klockare i Göteborg. Staten, som underställdes chefen för flottans I militärbefäl, blev lång tid bestående i samma form och omfattning,
som den erhöll 1824. För prästerskapet i amiralitetsförsamlingen i Karlskrona fastställdes 1864
ett reglemente, som ännu är gällande.
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Besättningsbild frdn korvetten af Chapman (II), tagen under drets kadettresa i Plymouth den Il/; 1872. Bakom nakterhuset (kompassen) fartygschefen, kommendörkaptenen J. A. Ankarcrona. Sekondeti kaptenen, friherre F. W. Betuiet med vita skägget. Till höger om ankarspelet kaptenen A. P. Lilliehöök. Ett par präktiga bdtsmanstyper synas pd styrbordssidan i närheten av märsefallskorgen. Ndgra kadetter 'h a grupperat sig i riggen pd ldringsbdtdävertarnas toppgajar. - Foto .
Sjöhistoriska museet, Stockholm.

I slutet av 1700-talet förefanns en medicinalstat, som vid Karlskrona station omfattade två
amiralitetsmedici, en förste och en andre mästerfältskär, sex barberaregesäller, tre fältskärsgesäller, en inspektör vid sjukhuset, en kock, fyra stuguvakter och fyra kvinnfolk. För Stockholm upptogs viss motsvarande personal. Denna personalstat undergick undan för undan
en välbehövlig modernisering och skulle enligt 1824 års stat omfatta en överfältläkare, två
regements-, fem bataljons- och en underläkare i Karlskrona; en överfältläkare, två bataljonsoch en underläkare i Stockholm samt en regements-, en bataljons- och en underläkare i Göteborg. I staten ingick vidare en inspektör för sjukhusen vid envar av stationerna.
En ny stat fastställdes 1852, varvid vissa ändringar i antalet beställningshavare anbefalldes
och en utökning av staten skedde med extra läkare. År 1854 föreskrevs, att ett antal båtsmän
inom varje kompani ur båtsmanshållet skulle vid de militära sjukhusen i Stockholm och Karlskrona erhålla sådan undervisning i sjukas vård och behandling att de vid inträffade behov
med fördel kunde användas såsom biträde åt de vid flottan anställda läkarna.
Genom beslut 1855 tilldelades överfältläkaren överstes rang, fältläkare överstelöjtnants, förste bataljonsläkare kaptens och andre bataljonsläkare löjtnants. I 1876 års stat ingick denna

FAKSIMIL A MOTSTAENDE SIDA . Ett antal befordringsärenden gåvo under Karl XIV Johans senare regeringsår anledningar till fräna missnöjesyttringar i pressen och å de litografiska skandalritningar av framför
allt C. F. M. Darell, F. Tollin och C. von Scheele, som utgöra ett kulturhistoriskt så intressant inslag å den oppositionella sidan av den politiska debatten under 1890- och 40-talen . A det blad, som här faksimilimerats, «Det
II/ckliga Salta -mor-taliet eller Cajsa Rultas befordrings system', är det en befordringsfråga bland flottans män,
som är på tapeten. På ett drastiskt sätt åskådliggör tecknaren, hur ett par kaptenlöjtnanter ta ett väldigt hopp
över en massa kamrater, som släpa på tjänstens tunga ankare och därför inte nå de åtrådda befälsfullmakterna tillnärmelsevis så fort: •Cajsa Rultas befordrings system . ( . Cajsa Rultas brun n> var som bekant en loka litet på Skeppsholmen; till höger skymtar ett par/i av Långa raden). Bakgrunden till den intressanta nidbilden,
ett av Darells sällsyntaste blad, är enligt vad en för detta arbete av konteramiralen Gunnar Unger företagen utredning visar följande : Den .10 mars 1841 befordrades kaptenlöjtnanterna C. F. Coyet, E. G. af Klint samt G.
E. Ruuth till kaptener vid K. 1Ifaj:ts flotta med förbigående av ett trettiotal kamrater i graden . Den 14 april
s. å. upptog tidningen Aftonbladet de nämnda dag verkställda befordringarna /iII en kritisk granskning o cli anförde därvid i fråga om kaptensbefordringarna bl. a.: •. . . men med herrar Cmjet och Klint llUva sprången
varit verkliga S a I" o m o r t a I e r; den förre liar nämligen överhoppat icke mindre än 30 och den senare 31
av sina kamrater. l'i känna icke herrar Coyets och Klints överlägsna förtjänster, vi veta om dem endast att
de äro amiralssöner och att således själva grannlagenIIeten bort avhålla den föredragande amiralen från att
företrädesvis befordra dem ifall deras anspråk icke vora klara som dagen för att undgå misstanken för partiskhet; vi känna om herr Klint ingenting mer än att han lär komma att övertaga redaktionen av sin avlidne
faders kartverk och om herr Coyet att han varit gynnad av tre särskilda befattningar, med vilka arvode är
förbundet. .. och att han en gång förde ett kronofartyg, skonerten E x p e r i m e n t, varmed llUn hade mi.~s
iidet att ej hitta in i C a r I s k r o n a. dit han skulle segla för att annonsera HKH Kronprinsens ankomst, utan
han själv anlände några timmnr senare än den höga gästen. . Häremot riposterade Carlskrona/idningen Naja den den 18 juni 1841: >•• • l'i kunna således varken påstå eller bestrida att en och annan av de förbigångna
möjligen kan framvisa lika vacker meritlista som en eller annan elV de befordrade. Men nämnda blad (Afton bladet) yttrade sig om en av dessa, herr Klint, inte känna annat än alt lwn vore amiralsson, varför grannlagenheten bort hindra att företrädesvis befordra honom; detta är litet för starkt att en person i c k e skall bliva
befordrad, därför att han är amiralsson eller därför att Aftonbladet ingen/ing känner om llOnom. Händelsevis
något mer 0111 herr K. utom vad ,\ftonbladet nämner eller att han kommer att övertaga redaktionen av sin
avlidne faders kartverk, d. v. s. ansetts skicklig att fortsätta ett arbete, som givit lians fader ett fräjdat namn
bland alla sjöfarande nationer, känna vi även att llUn många år varit informationsofficer i Carlskrona, en
maktpåliggande post , vartill man icke gärna söker upp den minst skicklige; att han nyligen utarbetat en navigationskurs, som i vissa delar dömes fallständigare ocli bättre än t. o. m. de yppersta erujelska; att lwn sålunda
torde dokumenterat den teoretiska överlägsenheten den ingen av kamraterna torde vilja bestrida, liksom de troligen skola medgiva honom även som praktisk man försvara sin plats var S011l helst. ... Angående Coyet har
Najaden intet att anföra men utbreder sig i .•iiillet om den tredje befordrades, nämligen Ruuths, förtjänster,
vilket torde finna sin förklaring däri, att den förre tillhörde Stockholms station, under det att Ruutli tilllliirde
huvudsta/ionen i Carlskrona. De bägge kaptenlöjtnanter, man på litografien ser hoppa bock över ett trettiotal
kamrater, äro sålunda C. G. Coyet (Iråmst; elakt nog med en karta över inloppet /iII Karlskrona i lwnden)
oclt E. G. af Klint . - Litografi av c. von Sclieele 1841. Privat ägo (kommendör :1. Wachtmeister, Stockholm),
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personal under benämningen läkarstaten och omfattade för Karlskrona en fältläkare, en regementsläkare, fyra förste bataljonsläkare och femton läkarstipendiater och för Stockholms station en regementsläkare och en förste bataljonsläkare.

STATER EFTER KUNGL. MAJ:TS FLOTTAS UPPDELANDE.
Då Kungl. Maj:ts flotta 1866 uppdelades i Kungl. flottan och Kungl. skärg årdsartilleriet.
bestämdes staterna enligt följande. Flottans officerspersonal skulle utgöras av 1 konteramiral, 3 kommendörer, 5 kommendörkaptener av första klass med överstelöjtnants rang, 10 kommendörkaptener av andra klass med majors rang, 25 kaptener, 26 löjtnanter och 18 underlöjtnanter. Skärgårdsartilleriets officerspersonal skulle utgöras av 1 generalmajor, 2 överstar, 3
överstelöjtnanter, 6 majorer, 18 kaptener, 17 löjtnanter och 8 underlöjtnanter. Då emellertid
den vid flottan redan befintliga officerskadern var större än den, som upptogs i den nya staten, uppstod ett överskott, som skulle överföra s till en särskild stat benämnd nya reservstaten.
Underofficerspersonalen skulle utgöras av 5 flagg-, 16 över- och 24 understyrmän; 6 f'lagg-,
20 över- och 35 underkonstaplar samt 6 flagg-, 20 över- och 35 underskeppare. Dessa fördelades fortfarande på tre stater nämligen styrmansstaten, artilleristaten och skepparstaten, under
befäl av respektive styrmanschefen. tygmästaren och ekipagemästaren.

Underofficerarna vid

skärgårdsartilleriet skulle utgöras av 4 flaggjunka re, ::?3 styckjunkare och 26 sergeanter. Manskapet fördelades så, att matros- och skeppsgossekårerna skulle tillhöra flottan, kanonjärkåren skärgårdsartilleriet. Till flottan skulle vidare höra de båtsmanskompanier, som voro tilldelade Karlskrona station, och till skärgårdsartilleriet de båtsmanskompanier, som voro tilldelade Stockholms station och Göteborgs depå.
Flottans personal skulle enligt detta beslut i övrigt bestå av 400 matroser och jungmän, 280
skeppsgossar och 2,578 båtsmän och skärgårdsartilleriet av 200 kanonjärer och 1,906 båtsmän.
Den nya organisationen blev emellertid inte långlivad. Då det den 2 september 1873 bestämdes, att de båda 1866 tillkomna organisationerna på nytt skulle sammanföras till en, benämnd Kungl. flottan, fastställdes nya stater för befäl och underbefäl, och upprättades en ny
reservstat benämnd Kungl. flottans permanenta reservstat.

STATER OCH ORGANISATION EFTER FLOTTORNAS ÅTERFÖRENANDE 1873.
Enligt beslutet den 2 september 1873 skulle officerspersonalen vid Kungl. flottan utgöras av
2 flaggmän, 6 kommendörer med överstes rang, 20 kommendörkaptener med majors rang, 43
kaptener, 43 löjtnanter och 26 underlöjtnanter samt underofficerspersonalen av 20 flaggunderofficerare, 75 underofficerare av andra graden och 95 av tredje graden. Man finner alltså, att
det nu på nytt vidtogs en viss ändring i fråga om officers- och underofficersgraderna. Vid
flottornas å ter förena nde uppgick kanonjärkåren i matrosk åren.
Flottornas å terfö rena nde föranledde ytterligare utredningar i fråga om personalens organisation. Det uppdrogs 1873 å t en kommitte under konteramiralen C. A. Sundins ordförandeskap att utreda frågan om ordnandet a v rikets sjöförsvar p å grundval av allmän värnplikt. I
kommittens betänkande, som avgavs året därpå, anfördes bland annat att det, om landets krigsmakt skulle byggas på grundvalen av allmä n värnplikt, icke borde förbises, att detta system
för försvarets ordnande vidsträcktast och mäktigast av alla ingriper i folkets industriella liv
och att vid dess tillämpande ingen näringsgren, intet yrke, intet område för borgerlig verksam-
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het kunde undgå att även under fredstid omedelbart beröras. Detta ansågs vara en viklig om ständighet att taga i betraktande vid problemets lösning.
Enligt kommittens åsikt måste föreskrift~rna om tilldelning av de värnpliktiga utformas så,
att flottan erhölle möjlighet att vid krigstillfällen kunna disponera allt värnpliktigt sjöfolk, obe roende av vilket utskrivningsområde detta tillhörde. l enlighet härmed föreslog kommitten. att
Sveriges samtliga sjöfartsidkande manliga befolkning, maskinpersonal och skeppshantverkare
skulle vara skyldiga till krigstjänst vid flottan under 12 år från och med det kalenderår,
under vilket de fyllde 21 år. Den kontingent värnpliktiga, som på så sätt årligen skulle
komma att tilldelas flottan, beräknades uppgå till omkring 1,500 mun.
I fråga om personalens indelning och sammansättning utgick kommitlen från den förutsättningen, att om stampersonal beräknades för den befintliga fartygsmaterielen med tillägg av
erforderligt befäl, underbefäl och förhandsfolk för att då flottan sattes på krigsfot utbilda er sättningspersonal, så stor tillgång skulle kunna påräknas ur de värnpliktigas led av såväl reservbefäl i de lägsta befälsgraderna som av reservunderbefäl och l:a och 2:a klassens sjömän. att
denna stam sammanflätad med nyssnämnda reservbefäl, underbefäl och förhandsfolk. skulle
bliva tillräcklig för att bemanna en dubbelt så stor sjökrigsmateriel som den då befintliga.
Kommittens förslag avgavs den 16 april 1874. Enligt detta skulle flottans stampersonal utgöras av 228 officerare, 270 underofficerare, 360 underofficerskorpraler. 720 korpraler och 1,020
förhandsmän. Personalstaterna utökades ehuru icke i den omfattning, som kommitten föreslagit. Den av förslaget betingade organisationen fastställdes 1875 genom ett då utgivet nytt reglemente för flottan.
Flottans personal indelades enligt detta i kungl. flottan, kungl. flottans reserv och sjöbeväringen. Till kungl. flottan hänfördes de militära officers-, underofficers- och sjömanskårerna
och de civila mariningenjörs-, civil -, kleresi-, läkare-, maskinist- och hantverksstaterna. Till kungl.
flottan räknades jämväl sjökadett- och skeppsgossek årerna. Flottans reserv utgjordes av offi cerare, ingenjörer, underofficerare samt extra rotering av båtsmanshållet. I fråga om sjöbeväringen skulle den kungl. kungörelsen härom år 1860 fortfarande gälla.
I fråga om graderna inom officerskåren föreskrevs, att kommendörkaptenerna skulle fördelas på två klasser, den första med överstelöjtnants och den andra med majors rang.
Underofficerskåren skulle bestå av flaggunderofficerare, 2. gradens underofficerare och 3.
gradens underofficerare. Med avseende å tjänstgöringen indelades underofficerskåren i styrmans-, artilleri-, skeppare- och ekonomiststaterna. Den förutvarande uppdelningen av underoffi cerarna på tre varvskårer upphävdes sålunda.
Redan i statsverkspropositionen till 1874 års riksdag anfördes emellertid bl. a. , att den
tjänst, vartill 3. gradens underofficerare användes, borde kunna omhänderhavas av underofficerskorpraler, varför 3. gradens underofficerare syntes kunna indragas. Detta förslag genomfördes också 1876, då den tredje underofficersgraden borttogs.
Sjömanskåren skulle bestå av matroskompanierna, eldare- och hantverkskompanierna samt
båtsmanskompanierna. Med avseende på tjänstbarheten indelades sjömanskåren i fyra klasser,
nämligen 1., 2. och 3. klassens sjömän samt varvsklassen. 1. klassens sjömän utgjordes dels
av underofficerskorpraler, avsedda att ombord sköta de underofficerssysslor, för vilka underofficerare icke avsågas, dels av korpraler avsedda att ombord förrätta korprals- och därmed
jämförliga förhandssysslor. 2. klassens sjömän voro avsedda att ombord användas för övriga
förhandssysslor, och till 3. klassens sjömän hänfördes alla övriga. Till varvsklassen hänfördes
de, som icke vara lämpade för sjötjänst. 1. och 2. klassens sjömän fördelades på minör-, ar-
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Minnespenning över Balt zar Bogislaus von Platcn, utförd av M. Frumerle 1833 o cli slagen av Vetenskapsakademien, i vilken von Platen var medlem. A frdnsidan orden: Miratur opus regnumque futurum. Vid kanalbanken stdr Neptunus, som «m ed häpen beundran ser pd verket och sitt blivande rike •. - Till höger: Minnespenning utförd av L. Lundgren 1847 över Otto Gustaf Nordenskiöld, slagen dr 1847 av Kungl. Orlogsmannasällskapet i Karlskrona. Frdnsidan dterger bilden av ett fartyg, symboliserande Nordenskiölds flaggskepp, samt
devisen . T rygg i egen kra]t », Kungl. Myntkabinettet (S tatens historiska museum), Stockholm,

tillerist-, matros-, ekonornist-, eldare- och hantverkareavdelningurna. De båda sistnämnda av delningarna, vilkas personal tidigare upptogos å varvens stater, överfördes sålunda nu till sjömansk åren.
Enligt den nya organisationen tillkom en chef för flottans militärpersonal. Denne skulle
med chefs makt och myndighet föra befälet över flottans samtliga militära kårer, maskinistoch hantverksstater samt flottans reserv tillhörande ovillkorligt tjänstskyldiga officerare och
underofficerare ävensom övriga av flottans reserv och sjöbeväringen, då denna var inkallad
till tjänstgöring.
I fråga om de civila staterna är här närmast av intresse att omnämna tillkomsten i ny
form av maskinist- och hantverksstaterna, inom vilka tjänstegraderna voro maskinist- respektive hantverksunderofficer av 1. och av 2. graden. Dessa stater voro fortfarande skilda från
underofficerskåren.
MÄRKESMÄN.
Många märkesmän inom sjövapnet
från denna tid förtjäna att erinras om
främst dem, för vilka korta redogörelser lämnas här nedan.

Viceamiralen, greve Baltzur Boqisluus von Platen (1766-1829; porträtt
ovan sid. 38) började sin sjömilitära
bana 1779, seglade några å r i kofferditjänst för sin utbildning och deltog i
1788 års ryska krig. Han lämnade emel lertid den militära tjänsten redan 1800
och ägnade sig närmast åt frågan om
en kanalförbindelse genom Sverige, ett
företag, som genom hans okuvliga energi bringades till verklighet. Baltzar von
Platen är därför att betrakta som Göta
kanals grundläggare. Han blev ock en
inflytelserik statsman, inkallades 1809

• Vid de vdgor själv han diktat, på den strand han själv har
byggt. har Göta kanals skapare Baltzar Bogislaus von Platen Idtt
sin grav ej Idngt [rån Motala .
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i statsrådet, då han samtidigt utnämndes till konteramiral, utnämndes 1814 till viceamiral. upphöjdes 1815 i grevlig värdighet och blev 1827 riksståthållare i Norge. Han omfattade livligt
den i Sverige vid denna tid framkomna centralförsvarslden, som han sammanlänkade med sina
kanalplaner.

Amiralen, [riherre Johan Laqerbielke (1778-1856; porträtt ovan sid . 135) - son till överamiralen, greve Johan Gustav Lagerbielke (se band 2, sid. 432) - blev 1796 löjtnant vid
armens flotta och utnämndes redan 1818 till konteramiral. Han var bl. a. ordförande i konvojkommissariatet, befälhavande amiral i Karlskrona och tillförordnad landshövding i Blekinge
län. Sedan han 1839 inkallats i statsrådet blev han vid departementalstyrelsens införande i
vårt land 1840 det då inrättade sjöförsvarsdepartementets förste chef.
Amiralen, friherre Otto Gustaf Nordensköld (Nordenskiöld före upphöjandet år 1841 i friherrligt stånd) (1780-1861 ; porträtt ovan sid. 37), blev fänrik vid örlogsflottan 1795. var några
år anställd i engelsk örlogstjänst och deltog sedan i Sveriges krig 1808-09 och 1814, sistnämnda
år som eskaderchef för en blockadeskader av fregatter utanför Norges kust. Han utnämndes
1821 till konteramiral, 1840 till viceamiral och 1845 till amiral samt tjänstgjorde dels som chef
för Förvaltningen av sjöärendena dels som befälhavande amiral i Karlskrona. Nordensköld
var en livlig anhängare av den seglande eller s. k. stora flottan och kämpade med iver för
denna mot anhängarna till rodd- eller s. k. lilla flottan under 1800-talets upprörda flottstrider.
Amiralen, friherre Carl August Burchard Gllllengranat (1787-1864; porträtt sid. 135 och
168) började sin sjömilitära bana vid armens flotta, seglade därefter någon tid i engelsk örlogstjänst, men återkom 1811 och inträdde då i örlogsflottan, där han efter hand fick ett flertal befäl å sjögående expeditioner bl. a. till Västindien. Som kommendörkapten och chef å
linjeskeppet Tapperheten ledde han 1825 den betänkliga skeppshandelsaffären till Columbia, dit
skeppet jämte en fregatt skulle försäljas, ett företag som gick i stöpet, men som av Gyllengranat sköttes med klokhet. Befordrad till konteramiral 1843, utnämndes han 1844 till statsråd
och chef för sjöförsvarsdepartementet. Gyllengranat förordnades senare till befälhavande amiral i Karlskrona och utnämndes 1854 till viceamiral, 1858 till amiral. Han var en grundlig sjöhistorisk forskare och utgav 1837 »Sjökrtgshistorlen i sammandrag . samt 1840 »Sveriges sjökrigshistoria i sammandrag. - försedd med devisen Testis erit magnis virtutibus unda - ,
båda vittnande om djupa kunskaper och klar framställningsförm åga.
Konteramiralen Claes Samuel Annerstedt (1792-1869 ; porträtt ovan sid. 139) började sin
sjömilitära bana 1813 som kadett å linjeskeppet Gustav den store. Som ung officer förde han
någon tid postångfartyget Svenska Lejonet mellan Ystad och Stralsund samt seglade därefter
i engelsk örlogstjänst. Efter återkomsten till Sverige tjänstgjorde han som chef under expeditioner till avlägsna farvatten, utnämndes 1853 till kommendör samt 1857 till konteramiral och
chef för Förvaltningen av sjöärendena. Åren 1853-66 var Annerstedt ordförande för Kungliga Svenska Segelsällskapet, stiftat 1830.

Konteramiralen Karl Hans Ulner (1796-1859; porträtt ovan sid. 135) blev 1812 underlöjtnant vid flottan. Han fick sin tjänstgöring till stor del förlagd till varvet i Karlskrona: 1833
som underekipagemästare, 1834 ekipagemästare, 1844 tillförordnad varvschef och 1849 varvschef. Han kallades 1852 till statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet och befordrades
samtidigt till konteramiral. Han behöll statsrådsämbetet till slutet av år 1857.
Konteramiralen Christian Adolf Virgin (1797-1870 ; porträtt å sid. 168) blev 1814 underlöjtnant och deltog därefter i ett stort antal sjöexpeditioner till avlägsna farvatten. Som kommendörkapten förde han befälet över fregatten Euqenie under dess jordomsegling - den för-
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sta i svenska örlogsflottans historia. Han gav
härunder bevis på framstående sjömannaduglighet, då han kryssade genom Magallanes
sund i stället för att runda Kap Horn, en riskabel manöver, som ådrog honom visst klander
hemifrån men entusiastiska lovord från utlandet. Sedan Virgin 1853 utnämnts till konteramiral, togs han från 1854 i anspråk för åtskilliga diplomatiska uppdrag till London och
Paris och var under åren 1856-60 svenskt
sändebud, först

Köpenhamn och därefter i

Haag.

Översten och sekundchefen för flottans
konstruktionskår Johan Fredrik Elirenstam
(1800-49; porträtt ovan sid. 135), vilken före
sitt adlande bar namnet Staare, blev 1818 underlöjtnant vid örlogsflottan, där han avancerade till kapten och tygrnästare i Karlskrona.
Hans djupa insikter i artilleri, mekanik och
över huvud taget i tekniska frågor förde honom 1848 till posten som överste och sekund- Jolum Fredrik Elirenslam ligger begravd el Galärvarvets
kyrkogård i Stockholm, där denna vård resles över 110chef för flottans konstruktionskår. Ehrennom av svenska [lottans kårer. l'drden.~ baksida är för stam hade med hela sin själ deltagit i 1800- sedd med följande inskription: »Sin. konung ocli sill
talets strider om sjöförsvaret och visat sig som [osterlatul eqnade lum sin lejnad - saknad ocli lacksamhet egnas cil hans minnc a.
en varm ivrare för den seglande flottans förkovran. Han mottogs med stora förhoppningar, då han 1848 kallades till sjöminister, men
dessa grusades, då han redan 1849 avled.
Konteramiralen, greve Baltzar Julius Ernst von P/aten (1804-75; porträtt ovan sid. 135),
son till Baltzar Bogislaus von Platen, inträdde vid 17 års ålder i tjänst vid örlogsflottan och
förkovrade sig i sjömanskap under många sjöexpeditioner såväl därstädes som i engelsk tjänst
och med handelsfartyg. Redan 1838 tog han som premiärlöjtnant avsked och ägnade sig därefter åt ledningen av faderns skapelse Göta kanal samt Motala verkstad, men även åt många
allmänna värv. Detta riktade uppmärksamheten på von Platen, som 1849 kallades till sjöminister och samtidigt utnämndes till kommendör. Med sin förkärlek för skärgårdsvapnet och
sitt uppgivande av linjeskeppen ökade han meningsbrytningarna om sjöförsvaret och avgick
som sjöminister 1852, varpå han efter några år utsågs till svenskt-norskt sändebud i London.
Trots sin kända inställning till sjöförsvarsfrågorna utnämndes han 1862 ånyo till sjöminister
och befordrades till konteramiral. Med seg envishet genomförde han 1866 sin gamla ide om
sjöförsvarets delning på Kungl. Flottan och Kungl. Skärgårdsartilleriet, en åtgärd som i hög
grad skadade sjöförsvaret och som upphävdes 1873. von Platen hade emellertid avgått som
sjöminister 1866, men återinträdde under åren 1871-72 i statsrådet som sjöminister. Med
sina broschyrer (. Gr under för ombildning av Sveriges sjöförsvar », 1865, m. fl.) upprev han
häftiga strider. som utan tvivel lände sjöförsvaret till skada.
Konteramiralen Carl Magnus Elinemark (1804-74 ; porträtt ovan sid. 135) antogs 1818 till
kadett vid Kungl. Krigsakademien på Karlberg och utnämndes 1821 till underlöjtnant och seg-
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Carl , II/Yl/s i Burcluirtl Gyllenyranat.

Christian .ul ol]

~'iryin.

Henrik Sundeoull.

lade därefter några å r å nordamerikanska handelsfartyg för att vinna förkovran i sjömansyrket, därunder som styrman eller i den anspråkslösa egenskapen av lättmatros. 1825 kom
han hem till Sverige, men begav sig 1828 åter ut, denna gång för anställning i franska flottan .
Efter fem år återvände han till hemlandet och blev 1836 chef å ångfartyget Odin, som strandade och blev vrak å jutska kusten, en olycka som icke kunde läggas fartygschefen till last.
Efter nya chefskap, däribland 1855 som kommendörkapten å linjeskeppet Karl XIII , utnämndes han 1859 till konteramiral och samtidigt till statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet. Efter entledigande 1862 från detta ämbete förordnades Ehnemark till befälhavande amiral
i Karlskrona.

Många av dåtidens sjöofficerare förskaffade sig gård i eller egendom utanför

Karlskrona, där de efter avskedstagande i lugn framlevde sitt återstående liv.

S å ock Ehne-

mark, som slutade sina dagar 1874 å Agdatorp ej l ångt från ör logssta den.

Henrik Ludniq Sundenoll (1814- 84), preussisk konteramiral, hade en r ätt egendomlig sjömannakarriär. som här bör bliva omnämnd. Efter aU som skeppsgosse eller malros hava seglat
t1 handelsfartyg och mellan sjöresorna studerat "id läroverk i Ystad och akadcmi i Lund, av lade han 1833 underofficersexamcn vid nollans artilleriskola i Karlskrona, följande å r skeppareoch n ågot senare styrmansexamen. Efter en expedition som extra kadett å korvetten Juramas
avlade han sj öofficersexamen. Omedelbart härefter begav sig Sundevall till sjöss i svenska handelsfartyg, seglade därefter i engelsk örlogstj änst. varifrån han hemkom 1847. Hans karriär
fick snart en ny riktning.
Då Preussen efter kriget 1848-49 stod i begrepp att förskaffa sig en flotta, vände sig dess
marinkommission till Sverige för att förmå en eller annan svensk sjöofficer att träda i preussisk tjänst. Sundevall anmälde sig och antogs 1852 till Korvettenkapit ån, i vilken egenskap han
organiserade utbildningen vid den nyskapade sj ömansk åren. varpå han några å r seglade som
chef å fregatten Gelton. Ar 1858 blev han stationsbefälhavare i Danzig. men utsändes 1859
som eskaderchef för en tysk eskader, bestående av två å ngkorvett er, en skonert och ett transportfartyg, till Fjärran Östern med sitt befälstecken å ångkorvetten Arcona. Aterkommen 1862,
begärde han påföljande år avsked ur preussisk tjänst och utnämndes därvid till konteramiral.
Han bosatte sig sedermera i Karlskrona.

Gustaf Erik Hqlteti-Caoallius (1815-881, preussisk kommendör, gick 1832 i svensk kofferdi -

löK

Gustaf Erik l1ylten-Cauallius.

Christian Anders Sundin.

0110 Laqerberq.

tjänst och sedermera i engelsk. Han blev 1835 extra kadett å korvetten Najaden, avlade sjöofficersexamen och utnämndes till sekundlöjtnant. Likt många unga sjöofficerare på denna tid
gick han omedelbart till sjöss i kofferditjänst i svenska, nordamerikanska och franska fartyg
samt därefter i engelsk örlogstjänst. Efter hemkomsten tjänstgjorde han som divisionschef för
kanonslupar och 1848 som chef å skonerten Aktiv. I juni 1850 anställdes han som Linienschiffsleutnant i österrikisk tjänst, varifrån han 1852 - samtidigt med nyssnämnde Sundevall - inträdde i preussisk sjötjänst som Korvettenkapit än. Han var sedermera chef för flottans stab
och tillförordnad direktör för preussiska amiralitetets tekniska avdelning och befordrades 1854
till Kapltän zur See. Inom det nya preussiska amiralitetet blev hans verksamhet både mångsidig och betydelsefull - som utlänning hade han dock en i viss m ån ömtålig ställning, vilket
bidrog till att han 1857 begärde avsked ur tysk tjänst, varpå han återvände till Sverige och
slutligen bosatte sig i Lund.
Amiralen Christian Anders Sundin (1816--86) utnämndes 1836 till sekundlöjtnant vid flottan och tjänstgjorde å ren 1840-43 i engelska örlogsflottan, och deltog därunder i Englands
krig i Kina. Efter å terkomsten till Sverige fick han det ena betydelsefulla uppdraget efter det
andra. Han var chef å korvetten Najaden 1860 under ex.peditionen till Sydamerika och Västindien, 1867 eskaderchef för en svensk-norsk eskader, 1867-68 samt 1875-78 varvschef i
Karlskrona , 1868 stationsbefälhavare och överkommendant i Karlskrona, samtidigt befordrad
till konteramiral. Sundin var ofta anlitad för kommitteuppgifter och även i allmänna uppgifter: han var stadsfullmäktig i Karlskrona, ledamot av Blekinge läns landsting och av riksdagens andra kammare för Karlskrona stad. Viceamiral 1874 utnämndes han till amiral 1884
och lämnade samtidigt tjänsten.

Konteramiralen Otto Lagerberg (1827-1907) inskrevs 1844 vid Karlskrona militärläroverk,
seglade till sjöss som jungman och kadett samt avlade sjöofficersexamen 1847, men fortsatte
under åtskilliga år att segla i handelssjöfart. 1871 blev han - nu kommendörkapten - chef
för skeppsgossekåren i Karlskrona. Sedan Lagerberg 1882 befordrats till kommendör, tjänstgjorde han som chef å fregatten Vanadis under dess jordomsegling åren 1883-85, varpå han
1887 utnämndes till varvschef i Karlskrona och 1889 till konteramiral. Lagerberg var 18971900 ordförande i Kungliga Svenska Segelsällskapet,
22. Sv. F. H. III
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ft er vår flottas sista krigiska sjötåg, mot Norge 1814, inträdde ett ganska långvarigt stillastående i de förhållanden, vari fartygsbesättningarna levde ombord. Det sjöreglemente
för örlogsflottan, som fastställdes år 1785, gällde med få ändringar till 1834, formellt till 1841,
och krigsartiklarna av 1795 (1798) utbyttes först 1868 mot en särskild strafflag för krigsmakten och en disciplinstadga. Artiklarna hade dock dessförinnan mildrats i vissa punkter, särskilt åren 1812 och 1855, varvid först »gatloppet - och därefter spöstraffet borttogos.
Man skulle visserligen vilja tänka sig att den nybyggnad av större örlogsfartyg, som ehuru
i ringa omfattning ägde rum i Karlskrona under åren fram emot mitten av 1830-talet, skulle
i någon mån ha omgestaltat livet ombord. De nya fartygen voro emellertid ännu så närsläktade med de tidigare typerna, att deras införlivande i flottan ej åstadkom en dylik förändring.

E

ÖRLOGSFLOTTANS SJÖREGLEMENTEN 1841 OCH 1875.
Med tillämpandet från år 1834 av år 1841 fastställt Reglemente för Konql. iVlaj:ts flotta
under sjö expedition erhöll emellertid tjänsten ombord en utformning, som sedermera i huvudsak bibehölls under den seglande örlogsflottans tid.
Enligt gammal god sed inledes detta reglemente med två paragrafer, vari säges, att I en
sann gudsfruktan är ursprunget till alla dygder» och stadgas, att bön skall hållas alla dagar
»om morgonen kl. 8 samt om aftonen efter skaffning, undantagne de sön- och helgdagsförmiddagar, då gudstjänst förrättas». Efter slutad bön eller gudstjänst skall den närvarande
högste befälhavaren uttala »Gud bevare konungen och fäderneslandet I", varpå besättningen
svarar »Gud höre det !». Detta ceremoniel vidmakthålles ännu oförändrat, ett sekel efter föreskriftens tillkomst.
Fartygschefen på linjeskepp, fregatt och annat segelfartyg har att iakttaga bland annat följande: »Innan skepp eller fartyg från stationen avgår, skola kunskaps- och beklädnadsrullor,
vakt-, drabbnings-, backlags-, koj- och eldsläckningsfördelningar vara uppgjorda samt besättningen i divisioner indelad. Dessutom bör följande fördelningar göras, nämligen till station

inom varje vakt, att gå till segels eller ankar, vända, beslå, reva och minska segel samt
manna rå».
Innan chefen anmäler sitt fartyg till inmönstring, böra kanonerna utblåsas med »läskskottoch besättningen exerceras med dem och övriga vapen samt i att reva och beslå segel, även-
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Svenska fregatten Euridice (i mitten) ocli norska korvetten Alsen (till höger), ankrade pd Stockholms ström,
salutera ocli manna rd vid besök ombord av Karl XIV Johan i maj 1826. Flaggningen var den tiden anordnad frdn masttopparna till rdnockarna och ned i däck. Kastellholmen med det gamla kastellet synes till
höger. Till vänster i förgrunden en kollerdibrigg. - Ur ett album .52 stycken seppia- och acquarelle-teckningar af Stockholm och dess närmaste omgifningar dren 1825 och 1826. av A. C. Wetterling. Göteborgs museum.

som uti eldsläckning.

I sjön böra batterikanonerna laddas med skarpt, backs- och skanska-

nonerna kunna däremot vara laddade med löst krut. På fartyg där endast batterikanoner finnas laddas några kanoner löst för prej- och signalskott. Varje afton slås ställning (till drabbning) , varvid förberedelse till träffning (drabbning) vidtages.
»Ett främmande skepp bör chefen icke nalkas inom skotthåll utan att hava sitt eget färdigt till drabbning, men han skall verkställa detta på ett sätt, som ej ger det främmande fartyget giltig orsak till misstanke om anfall.s
Chefens närmaste man skall vid besättningens emottagande förrätta kunskapsmönstring
samt uppgöra alla fördelningar. Han har uppsikt över detaljerna (tidigare »departement») ,
varvid han biträdes av därtill fördelade officerare, och skall hålla noggrann tillsyn över renligheten ombord, hushållningen och materielens vård samt dagligen besöka sjukrummet. Vid
allmän manöver är hans plats på halvdäck hos chefen, och när denne då ej för befälet skall
närmaste mannen göra det.
De vakthavande och övriga officerare erhålla följande värdefulla anvisning: »Tjänsten skall
skötas utan grovhet i uttryck, underlydande behandlas med fogligt allvar, förmän bemötas
med aktning och vapenbröder med vänskap ».
Vakthavande officeren skall tillse och är ansvarig för att allt anmärkningsvärt, som tilldragit sig på vakten, bliver på loggtavlan uppfört, och efter slutad vakt tecknar han initialbokstäverna av sitt namn därunder. Sedan loggtavlans anteckningar blivit i loggboken riktigt
upptagna, skall han med sitt namn bestyrka detta. Då han avlämnat vakten till den honom
avlöser efterser han, huruvida skeppets ställe är rätt avsatt i sjökortet.
Varje afton kl. 9 förrättar officer eller uppbördskonstapeln rund för att undersöka, om
elden är släckt och allt i ordning. Dylik rund göres av underofficer även vid varje »glas » (halv-
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Anglinjeskeppet Stockholtn, varav dessa bugge foton visa däcksinteriörer . .~jö.wttes 1856 på Kurtskrona örlogsvarv. lilan ser här övre däcket med nedfirad skorsten, akter därom hyttan och under dennas förkant den
dubbla ratten (drillen), vid styrning bemannad aven ' förhandsm an. och tre »ak terhandsttuin» ; Styrningen övervakades av ' vak tens sujrman », som även skulle föra loggboken och låta logga varje ' glclS' (varje llUlvtimme).
- Nedan: Ovre däcket från skorstenen akter om stormasten och föröver. Kabyssens skorsten synes akter om
fockmasten. Området midskepps mellan dessa master benämndes ' k obryggan . och var uppställningsplats för
de större skeppsbåtarna. Artilleriet på övre däck bestod ursprungligen uv 14 lätta 30-pundiga kanoner. De två
ståtliga batteridäcken uppbura sammanlagt 6 st. 7-tums bombkanoner sumt 50 tunga och medeltunga 30-pundiga kanoner. Samtliga pjäser vara [ramladdninqskanoner, Foton [r ån modell på Sjöhi.~toriska museet.

Detta foto, även taget [rån Sjöhistoriska museets modell av linjeskeppet Stockholm, visar ett parti av övre däcket, sett [rån storluckan o cli akter över . När folket blåstes på däck, komma skansgastarna, stor- o ch kryssmärsgastarna samt musköteriet upp genom storluckan, backsgastarna jämte förmärsgastarna genom förluckan. Pd bilden synes en av de tuå Idring sbdtar (liubåtar), som liånqde i dävertar utanför styrbords och babords kryssvant.
- Nedan: Ovre däcket (sett [rån storluckan och akteröver) pd fregatten Josephine, sjösatt 1834 pd Karlskrona
örlogsvarv. Pd detta däck vara uppställda 14 st. 24-pundiga framladdningskanoner och pd batteridäcket 32 kanoner av samma slag. Lavetterna äro av Marshallstyp. Till llöger pd bilden synes det hoprullade . k obryggseglet », som dd bdtarna vara insatta gav dessa skydd m ot sol och väta. Akter om stormasten ser man en skymt
av det övre ankarspelet, ett ' gdnyspel•. - Foton frdn modell pd Sjöhistoriska museet. Stockholtn.

timme) nattetid. Om dagen skall ständig utkik finnas på stor- och förtopparna, nattetid på
underrår, kranbalkar, gångbord och låring. Utkik skall efter satt nattvakt vid varje glas ropa
»allt väll. till tecken på att han är vaken. På skeppsklockan slår ännu i dag .glasvakten.
glas varje halvtimma.

Uppbörds/äkaren tillser, att patienter som emottagas bli med såpa eller tvål och varmt
vatten rentvättade, varefter de undfå rent linne och rena sängkläder. Han skall besöka sjuka
och sårade minst två gånger dagligen och varje morgon lämna rapport till fartygschefen.
Fartygets kanslist biträder chefen med brevväxling, bokföring och renskrivning, håller chefens mönsterrulla fullständig och är behjälplig vid manskapets avlöning.

Proviantförvaltaren upprättar mönsterrullor och backlagsfördelningar samt fullgör, om kanslist ej finnes, dennes åligganden.
Ansvarsstyrmannen har huvudsakligen samma sysslor som den tidigare ombord kommenderade överstyrmannen. Han håller sjöräkning, observerar och utröner kompassens missvisning
ävensom latituden med en eller flera höjder, longituden, om erforderliga instrument och tabeller
finnas ombord, samt tidvattnet. I sikte av land tager han noggranna pejlingar.
De övriga styrmännen äro vid sidan av sin däckstjänst fördelade till vattenrum, proviantrum och ankartåg. Vid »solgången» morgon och afton skall en av styrmännen »äntra upp på
toppen för upptäckt • .

Uppbördskonstapeln, uppbördsskepparen och uppbördstimmermannen jämte dem underlydande konstaplar, skeppare och undertimmermän hade ungefärligen samma åligganden som
motsvarande personal hade tidigare. Förhållandet var liknande beträffande segelsömmaren,
pistolsmeden (föru t bössesmeden), tunnbindaren och kockarna.
Ombord kommenderat manskap bestod av matroser och jungmän, artilleribåtsmän (fr ån
1845), båtsmän, sjöartillerister (efter 1845 marinsoldater) och skeppsgossar, varom nämnes i
annat kapitel. Matroserna, jungmännen och en stor del av båtsmännen hade såsom huvudsakligt åliggande arbeten till väders och på däck men gjorde även tjänst vid artilleriet. Artilleribåtsmännen och sjöartilleristerna voro fördelade till kanonerna, marinsoldaterna till . garnisonstjänsten ombord. och ett antal äldre båtsmän användes såsom kajutvaktare, sjukvaktare, koc kar, bodkarlar m. m. Personal tillhörande sjöartilleriregementet och, senare, marinregementet
var befriad från att gå till väders.
I de allmänna föreskrifterna för gemenskapen läses bland annat följande:
»Det åligger envar att på det sorgfälligaste hålla sig snygg och fri från ohyra. Om morgonen före frukost skall karlen vara tvättad och kammad, och han utbekommer ej frukosten,
innan han fullgjort denna skyldighet. Minst varje söndag skall var karl vara rakad samt ombyta skjorta.•

FOLDER VID DENNA SIDA . Kölhalning var fordom vanligen det enda sättet att komma dt fartygsbottnen för
rengöring eller reparation. Vid kölhalningen krängdes fartyget först dt ena och därefter dt andra sidan sd mycket, att kölen kom upp till vattenytan. Före denna krängning nedriggades fartyget ofta, sd att endast undermasterna och bogsprötet voro kvar, varjämte alla förrdd, lösa inventarier och kanoner samt större delen av barlasten ilandtogos. Kanonportar och andra öppningar pd den sida, som först skulle nedtryckas under vattenytan,
tätades noga, undermasterna stöttades med . lovgin or' och v skråstiittor», varjämte ' grun dtdg' och ' k on tragrund·
tdg . anbragtes för att hålla fartyget pd sin plats. Kullvindningen skedde med grova . k ullvindningsgin or' mellan
undermasternas toppar och fasta punkter i land. Allteftersom det frdn flottar utförda, vid kölen pdbörjade arbetet fortskred, tilläts fartyget att resa sig. - Pennteckning i tusch av Jacob Hägg, visande kölhalning aven
svensk fregatt, sannolikt under 1830- eller 18.t0-talet. Sjöhistoriska museet, Stockholm .
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Här må erinras om att någon gång
omkring år 1830 klädsäckar infördes
för manskapet i stället för de tidigare
i bruk varande »sj ök istor na» . Dylika
kistor, vitmålade och med svart lock,
användes emellertid ända fram på
1900-talet av underbefäl, som ej var
tilldelat hytt.
Föreskrifterna för gemenskapen innehöll även bestämmelsen, att var och
en av manskapet och skeppsgossarna
skulle vid expeditionens början medha
förhållningsbok, vari chefens närmaste
man vid resans slut eller vid avpollettering hade att anteckna de vitsord som
förvärvats. En förhållningsbok av enklaste slag hade införts redan 1775.
Avsnittet fördelningar och ordningar
var mycket omfattande. Här återges
endast några få av dess bestämmelser.

Mässordningen ombord föreskrev,
att chef på fartyg om 18 kanoner och
därutöver skulle hålla eget bord. Hans
närmaste man och övriga officerare
samt uppbördsläkaren och proviantförvaltaren voro numera skyldiga att äta
sina måltider tillsammans. Bestämmelserna rörande platser för tobaksrökning hade under tidernas lopp blivit
något lättade. Nu medgavs rökning för
befälet på linjeskepp i och utanför
kampanjesalen fram till aktra spelet
samt på fregatter på batteriet kring
spelet. För övriga var rökplatsen be stämd till området på båda sidor av
kabyssen. Reglementet omnämner ej ,
var befälet på korvetter och mindre
fartyg fick åtnjuta sina rökstunder.
Tänt ljus fick ej begagnas annat än i
goda lanternor, och ljus fick ej brinna
i hytter utan tillsyn. Ingen fick sedan
han lagt sig läsa vid ljus eller lampa.
För att sådant skulle kunna märkas voro
hytterna under däck på dörrar eller
skott försedda med små glasfönster.

Kometten af Chapman, byggd på Karlskrona iirloqsoar» 1830
sdsom fregatt, »nedhöggs» senare till korvett, lJarlJid bestyckningen pd ölJre däcket borttogs. Härigenom erhiills ett rymligt
»m an ölJerdäck> för halande alJ fall och brassar, sdsom tydligt
framgdr alJ bilden, tagen i Dartmouth 1870. - Nedan: Instruktioner vid kanonerna pd ndgon alJ IJdra fregatter, enligt uniformerna efter dr 1854-. Fartygschefen synes till oänster på bilden
med ryggen halut oänd mot dskddaren. Längst till höger en
trumslagare. I förgrunden till lJänster tlJd landstigningskanoner.
Foton. Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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Denna journal, förd i det officiella, tryckta formuläret, gäller korvetten Najaden under dess expedition 1859-60. l uppslaget här ovan för den 25 februari 1860 är man
till segels i 1Ifedelhavet och gdr till ankars i Illallas hamn >pd 8,6 fots djup > (skall vara famnar i stället för fot). - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Var och en officer och underofficer skulle »bes tänd lgt hava hos sig en handrulla över fördelningarna ». S å vitt författaren kunnat utröna, är denna bestämmelse upprinnelsen till den
s. k. fördelningsboken.
Ovan nämnda reglemente av 1841 ersattes först 1875 med ett nytt reglemente för Sjötjänst-

göringen, varur dock endast några f å betydelsefulla bestämmelser här omnämnas.
Det ål åg fartygschefen att indela officerarna i högst fyra vaktkvarter och underofficerarna
tre kvarter. Manskapet tjänstgjorde till sjöss sedan lång tid tillbaka på två kvarter - styrbords och babords vakt - men i hamn bestreds vaktgöringen turvis avena vakten under helt
dygn med ombyte kl. 12 middagen, längre fram kl. 7,,,0 f. m. Vakterna i sjön voro i allmänhet
fem 4-tinuuars vakter och två »pluttfötter» om 2 timmar, senare benämnda »plattvakter» och
vanligen förlagda till tiden 4-8 e. m.
I det nya reglementet hade den redan under 1850-talet använda tjänstetiteln sekond införts
stället för »chefens närmaste man» . Vid sidan av sina otaliga, redan förut något berörda
åligganden ombord skulle sekonden övervaka att i gunrummet en tillständig och med sjömilitära förhållanden överensstämmande umgängeston iakttogs.
I stället för »ansvarsstyrmannen> var numera en navigeringsofficer chefens närmaste biträde vid fartygets navigering. Han skulle utföra nautiska och astronomiska observationer,
dagligen till chefen inlämna middagsrapport samt föra loggbok på grundval av däcksloggbokens innehåll och »middagsbesticket s, vari bland annat fartygets inseglade latitud och longitud skulle vara införd. Varje morgon skulle han draga upp kronometrarna och därom avge
rapport till chefen.
En förvaltare av officers rang eller en redogörare med underofficers ställning var uppbördsman för provianten, beklädnaden och utredningsförråden samt redovisade för ur fartygskassan emottagna medel. Väbeln motsvarade den forne »profossen». På de med ångmaskin försedda segelfartygen hade tillkommit en uppbördsmaskinist samt maskinister och eldare.
Förutom underofficerskorpraler, görande underofficers tjänst, funnos följande korpraler ombord, nämligen skeppskorpraler: musköteri-, batteri- och trossbottenkorpraler, stationskorpraler:
back-, skans- och märskorpraler, samt övriga korpraler: förste signalmän, båtstyrare, kanonkommendörer, förhandseldare, förste sjukvårdare, skeppskockar, proviant- och vattenskaffare,
förste förrådskarlar, timmermän, segelsömmare, smed och vapensmed.
Beträffande mässordningen må erinras om att gunrummets medlemmar numera voro skyldiga att bland sig utse en mässföreståndare. De underofficerare, som voro uppbördsmän,
kunde mässa gemensamt eller tillsammans med övriga underofficerare.
Reglementets allmänna föreskrifter för gemenskapen innehöll bland mycket annat följande
uppfostrande maning:
»Ingen må okväda någon eller genom bullersamma, ordningen störande samtal eller eljest
vålla väsen eller osämja vare sig ombord eller i land. Under landpermission skall var och en
uppföra sig nyktert och ordentligt och omsorgsfullt undvika att bryta mot bruk och ordning
PLANSCH Å lIfOTSTAENDE SIDA. Viloplatserna mellan exercistiderna och särskilt efter middagsskaffningen
voro många men ofta obekväma nog, en kanonlavett, några tdgrullar eller helt enkelt det hårda däcket. De
som kunde skaffa sig en viloplats på några hoprullade presenningar under kobryggseglet eller i mlgot annat
undanskymt prång prisade sin lycka. De bägge idyller från livet ombord, sorn här återges efter ett par blad
i en av Marcus Larssons skissböcker, förskriv/l sig antagligen från den av prim Oskar (Oskar 11) förda fregatten
Josephine på dennas och korvetten Laqerbjelkes expedition till Norge 1851. l'å vilken den unqe konsinåren medföljde tör att förkovra sig i nlClrinmrileriet.~ konst,
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Scener ombord d {regalt en Josephine 1851, Akoarelletude Tecknin gar av .
Mar cu s Larsson. Norrkö pings mu seum.

Ur

Fregatten Josephines Fördelning och ROlltine
för (jenstgöringen, under Expeditionen År 1852

af Edw. Ruuih.
Kungl. Orlogsmannasällskapet, Karlskrona.

I

Sjöreglemente för Orlogsflottan av dr 1785 finner man följande föreskrift :
. Innan Skeppet gdr utur Hamnen, skall Actionsfördelningen förfärdigas ocli
upspikas, samt Folket upropas til sine porter »: Reglemente för Kongl. !lfaj:ts
Flotta, utgivet 1834- och fastställt 184-1, stadgar: »Huar ocli en officer ocli
underofficer skall beständigt hatua hos sig en handrulla öfver fördelningarna
ombord, att vid erforderliga tillfällen begagnas .. Och slutligen innehdller
Reglemente för Kongl. Flottan av dr 1875 denna bestämmelse: «Han (sekonden) tilldelar huarje ombord kommenderad officer en fördelnings bok, upptagande fartygets alla fördelningar ',
Fartygschefens närmaste man (s ekonden) var skyldig att snarast möjligt
vid expeditionens början uppgöra förslag till samtliga fördelningar av besättningen för olika göromdl ombord. Dessa förslag fastställdes av fartygschefen, uppsattes jämte gällande rutin pd »[år d el n i nqstaul or » och infördes i
de »han drullor», sedermera ' fördelningsböck er' , var om nämnts hiir ovan.
De äldsta, ännu bevarade fördelningsbö ckerna äro [r ån 18;"1 ocli hade redan
dd ett sd litet format, att de kunde fd' rum i en kavajficka. Anda fram till
1883 äro de fördelningsböcker som bevarats handskrivna. Frdn och med
nämnda dr äro de tryckta, varvid dock alla föränderliga uppgifter, sdsom
personnamn m. m. införts för hand.
Den rutin och de fördelningar, som i faksimil inrymts pd följande tre sidor,
äro fastställda av kommendörkaptenen. [riherre Gustaf Edward RUUt/I, fartygschef år 1852 pd fregatten Josephine. Här nedan md ndgra upplysningar
lämnas angdende de .~d lu n da återgivna, för fartygstjänsten betydelsefulla
föreskrifterna.
TABELL FOR DAGLIGA TJENSTGORlNGEN I SJO.
Denna tabell är en mycket utförligt uppgjord rutin, reglerande det dagliga
livet ombord. Ndgra av uttrycken i dess text md här förklaras . • Stuva kojerna ' innebar, att kojerna efter beslagning skulle uppta!Jas på däck och där
av backs- och skanskorpraler stuuas i ile med kojkapell försedda kojrännorna i ba,~tingeringen. Det underbefäl, som ej kunnat tilldelas hytt utan ldg
i koj akt er ut pd trossbotten. hade till sin hjälp kojbeslagarc bland manskapet. 1Ilec1 ' förfdnga . avsd!Js .~d dan t utbyte av rorgänoare, utkikar och
poster, som ägde rum under skallnin!Jstic1 och vid andra tillfällen. . S tuva
säckarna . Ilade innebörden, att manskapets klädsäckar efter klädsel eller
bektätlnadsuårtl skulle stuvas i sina borduaris pd trossbotten bejintliqa säckfack. «Matens prövning' tillgick pd sd sätt, att före skallningen en av kockarna till uakthauande officeren bar upp en färdiglagad matportion, vilken
avsmakades pd stdende fot. ' Uppback n ing' var uttrycket för matens fördelning och uppläggning i matkärlen (ba ckarna). »Bord och bänkar' innebar
klargöring av backlagsborden (matborden) och tillh årtuule bänkar, tvd för
varje bord . När borden skulle användas vid måltider eller för andra ändamdl, sdsom brevskrivning till hustrun eller hjärtevännen, fastsattes de i krokar vid fartygssidan och uppburos av galgar.
ALLlIlA N FORDELNING OFVER STYRBORDS VAKT PÅ H~ M ~ FREGATT
JOSEPHINE.
Della faksimil visar ett avsnitt av elen generella
fördelning till olika sysslor ombord. I dc tre första
gift pd skeppsnummer samt pd den division ocli det
med nämnda skeppsnummer tillhör. Rubrikerna i
torde ej erfordra några kommentarer.

tabldn över manskapets
kolumnerna lämnas uppbacklag (matlay), karlen
övrigt i tabellens lJUvud

FORDELNING TILL SEGEI.S LOSSGORANDE OCH BESLÅENDE.
Lossgöringen av seglen var givetvis ett mycket lättare arbete än deras beslagning och krävde därf,jr mindre folk. Oppnandet och slutandet av .böglarna' avsdg de byglar, varmed de inre nockarna av ledsegelspirorna fasthöllos vid rdn . För att spirorna ej skulle vara i vägen vid här ifrdgavarande
arbeten lyftes deras inre nockar upp med spirgölingar. Sd skedde uven vid
revning.
VAPENFORDELNING.
Med i denna tabld omnämnda »tappqeuår» förstod man en refflad mynningsladdare med en i pipans botten befintlig tapp, mot vilken kulan stukades vid laddningen. Scl att hcm tvingades att fatta relllorna.
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division men omhänderhades närmast
avansvarsstyrmannen. Antalet back[ay var omkring 40.
Under allmän manöver hade sekonden sin plats på halvdäck - kommandobryggan tillkom långt senare - ,
förste officeren på backen med befäl
över fockmast, bogspröt och ankarurbeten, andre officeren p å skansen, vid
stormasten, och tredje officeren akterut , vid kryssmasten. Fjärde officeren
var vid signaleringen, och exercisofficerarna voro fördelade till back, skans
och ankararbeten m. m.
Vid

seglens

lossgörin[J

lågo

12

backsgastar p å fockrån och lika många
skansgastar på storrån. 12 märsgastar
på förmärs- och stormärsrårna och 6
på kryssrån samt 4 brumgastar på förbram- och storbramr årna och 2 p å
kryssbramrån. Vid seglens beslagning
var antalet man 28 och 30 p å underrårna , 22, 26 och 12 p å märsrårna samt
6, 6 och 4 på bramrårna. Klyvare, förstäng och mesan lossgjordes av 2 och
beslogs av 4 man.

Fregatten Josephines förtopp, sedd akterifrån, med förmärsseg let, en del av för bramseglet och, nedtill, focken , som är >gigad
och gdrdad -, men ej beslagen. l förmärsen kunde tio man ledigt
uppehdlla sig. Nederst till höger synes en del av klyvarbomsnätet, till .~kydd vid arbete på klyvarbommen och en eftersökt
viloplats under vackert väder, särskilt när springvalurna tumlade
om vid förstäven . Foto frdn modell i Sjö/listoriska museet, Stock/101m. - Nedan en bild frdn fregatten Eugenie, sjösatt på Karlskrona örlogsvarv 184-4, tagen från storbramsalningen och visande
[iirmiirsseqel, enkelreoat, samt förmärsen , där ndgra matroser
tillfälligt uppehålla sig. Foto i Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Man förvånar sig

måhända över att så mycket folk togs
i anspråk för seglens hanterande. Ihågkommas bör dock, att r årna voro långa,
seglen djupa och tunga samt att på
örlogsfartyg av taktiska skäl krävdes
mycket snabb månöver.
Vid tillsegelsgående klargjordes spelen av marinsoldater och vaktfria. Spelet på batteriet bemannades av skansgastar och spelet på däck av backs-,
stormärs- och kryssmärsgastar samt av
marinsoldater.
Under »d rabbn ing » var förste officeren befälhavare i batteriet och andre officeren över kanonerna p å däck. De biträddes av yngre officerare, tjänstgörande såsom divisionsbefälhavare. Tredje
officeren och en av exercisofficerarna
voro vid eldsläckningen. Varje kanonbe-
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tjäning, bestående av 8-12 man, var till lika antal sammansatt av manskap ur stationernas
första och andra delar. När en av dessa delar erfordrades för segel manöver, måste kanonbetjäningarna komplettera varandra, varvid antingen endast den ena sidans eller hälften av båda
sidornas kanoner kunde deltaga i eldgivningen. Uppbördsskepparen. övriga skeppare och elL
antal korpraler voro posterade vid muster och i märsar för all reparera sönderskjuten rigg
och släcka eld i segel och tågvirke. Uppbördstimmermunnen och timmermännen hade den
viktiga uppgiften att uppsöka och täta läckor.
Av skeppsbåtarna bemannades barkassen med skeppare, styrare och 16 roddare. I övriga
båtars bemanning ingick ej underofficer annat än i utländsk hamn, vid hämtning av permittenter eller på särskild order. Roddarnas antal var i slupen 12, ilåringsbåtarna 10 och i jollen 6. I giggen, fartygschefens paradb åt. var kadett befälhavare och de 6 roddarna utvalda
unga karlar.
Den dagliga rutinen i hamn var i huvudsak följande :
Efter allmän utpurrning, sommartid kl. 4, under annan årstid kl. 5 f. m. , blåstes kojerna
upp till stuvning, varvid korpralerna tillsågo, att .de voro ordentligt beslagna. Båtarna sattes
i sjön för rengöring. Övra däcket och batteriet skrubbades och spolades, söndagar och onsdagar med sand och sten. Trossbotten rengjordes tre dagar i veckan, lördagar med sand och
sten.

Efter rengöringen tvättade manskapet sig. Kl. 7,30 blåstes de »sjuka till doktorn» och

kl. 8 f. m. hissades flaggan under vederbörlig honnör. Ofta var denna ceremoni förenad med
upptagandet av bramstänger och bramrår eller endast bramrår, vanligen nedtagna föregående
eftermiddag.
Så blåstes »alle mans skaffning», och efter denna avslutades blankskurningen och klädde
manskapet sig i för dagen anbefalld klädsel. Kl. 9,30 f. m. mönstrades besättningen vid »divisioner», varefter korum hölls eller, söndagar, gudstjänst. Det förefaller emellertid, som om
under mitten av 1800-talet korum oftast hölls omedelbart efter flaggans hissande. Vardagar
ägnades tiden 10-11,30 f. m. åt exercis eller arbete, varefter blåstes »bord och bänkar», innebärande att backlagsborden och bänkarna skulle nedtagas från sina förvaringsplatser mellan
däcksbalkarna och borden upphängas i sina krokar och gafflar. Kl. 12 midd. blåstes till mi ddagsskaffning och en timme senare »bort från skaffningen».
Vardagar upptogs tiden 2,:10-4 e. m. av exercis eller arbete, varefter gjordes »ställning till
kanonerna J för inspektion. Aftonskaffning 6,3~7 e. m. Fram emot aftonen hissades båtarna,
dock ej barkassen, om denna var i sjön. Vid solens nedgång halades flaggan ned, då alla
poster på däck avsköto ett löst skott med gevär. Sedan »alle mans kojep tagits, gick kl. 9
e. m. tapto och gjordes »eldrund», varvid eftersågs, att elden i kabyssen och ej tillåtna ljus
släckts.
Här må även erinras om följande,

Linnetvätt skedde varje måndag och fredag, kojtvätt

varannan måndag. Under torsdagarna hade manskapet sina säckar framme för klädmönstring, varvid »lappning och lagning» ägde rum. Lördagarnas dagvakt och förmiddagsvakt ägna-

PLANSCH Å 1II0TSTAENDE SID..... Marinsoldaten , matrosen ocli bdtsmannen på blyertsteckninyen överst äro,
liksom de övriga figurerna, pd kornet tagna typer, särskilt den svajige, kvicktänkte o cli aldrig rddlöse matrosen samt den ndgot sävlige men pdlitlige bdtsmannen. Lägg märke till blanklädershatten och mössan med knopp.
- Pd den undre bilden std en kadett och en bdtsman på utkik akterut vid mesanbommen, kadetten försedd med
ldngkikare, förr benämnd .tub.. Utkikar voro även utsalta framme på backen och på [iirmiirsrån . Vid hårt väder
var sistnämnda utkik nedflyIlad till fockrån eller indragen. - Blyertsteckningar av Jacob lIiiflfJ, ur skissbok 1858-G2.
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Skissboksblad av Jacob Hägg 1858-62.
Privat ägo (Generallotsdirektören Erik Hägg, Stockholm).

Revning av mårsseqel. Märselallen [irudes och lovarts
märsebrassar balades lör att rdrna ej skulle skamfila
lä st ånquant, Samtidigt halades reutaljorna. Sedan rdrna
kommit ned till esselhuoudeno, sujohaiades märsebrassar och [all samt bramskoter ocli upplyftes märsrdspirorna.~ inre nockar. Därefter äntrade märsgastarna ut
pcl rårna, varvid korpralerna intogo de viktiga platserna
på rdnockarnu. Så lutlades seglet »Iooart ut . ocli pdlades lovarts »stick bult» (en tdgända varmed seglets
övre 11örn uppreds ocli försäkrades till rdnocken), därefter · lä ut . för pdläggning av lä stickbult. När detta
arbete var utfört kommenderades ' reva' , varvid märsgastarna iknävrade revsejsingarna. Biter folkets inäntring [rån rdrna ocli spirornas nedläggning IIissades seglen ocli rdrna brassades eft er vinden. - Trägravyr efter
F. Morel-Fntio i E . Pacini , »La Marine (Paris 18.M).

Babordssidan av ett batteri pd ett större örlogssegelskepp, 1840-talet. Framladdningskanonernu vila i sina
tunga • fyrarallalddoT>. - Trägravyr efter origineri av
F. Morel-Fntio i E. Pacini, »La Marine ' (Paris 1844).

Beslagning av ett märssegel. Orlogsfartygens ' enk la
märssegel . voro mycket stora ocli krävde mdnga man
vid beslagning . Sedan märsrun firats ned till undermastens esselhuuud, gigtdgen och gdrdingarna halats
ocli märsrdspirornas inre nockar lyfts, äntrade märsgastarna ut pd rdn, fdngade in ocli rullade duken, så
att »sl åtd uk» erllölls, samt lade pd beslagsbanden. Mitt
pd rdn bildades därvid av seglet en • buk>, som fast lIölls av ldnga krysslagda beslagsband. Trägravyr etter
F. Morel-Patio i E. Pacini, »La Marine ' (Paris 18M).

Rengöring av däck med vatten, sand ocli sten samt upptorkning med svabel. I proceduren ingick även skoffning av däck, som utförd pd dagvakten ofelbart purrade
ut den morgonsömnige. Trägravyr efter original av
F. Morel-Patio i E. Pacitii, »La Marine . (Paris 1844).

des åt grundlig rengormg av hela skeppet, och under eftermiddagsvakten blåstes för manskapet »Iappning och lagning, klippning och rakning ). Man hade ännu ej infört den regelbundna
»vapenmönstrings , som avsåg kontroll av handvapnens vård.
Den dagliga rutinen i sjon hade följande större avvikelser från rutinen i hamn. Det vaktkvarter, som haft tjänst mellan 12 midnatt och 4 f. m. (hundvakten), utpurrades ej förrän kl. 6,30.
Vakten gjorde rent på däck och fria vakten på batteri och trossbotten. Kojtvätt utfördes vaktvis varannan måndag och tisdag. Vid skaffning åt vakten på däck, om vädret tillät, och fria
vakten under däck. Denna i flera avseenden olämpliga anordning ersattes längre fram med
skaffning under däck i två omgångar.
Vid fullgörandet av rutinen ombord, vid kallelse av besättningen eller delar därav samt för
befordran av skyndsamhet m. m. var skepparpipan ett oumbärligt litet instrument.
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Sektioti av batteri o el! halvdäck på fregatten , sedermera korvetten Eugenie. l batteriet synas tvd 24-pundiga
kanoner, gevär i en gevärställning, ett i sin galge upphängt backlagsbord (matbord) med backlagskärl ( m atkärl) o el! bänkar. Vidare tre under däcksbalkarna upphängda kojer. På övre däcket ser man dubbelratten och
framför denna nakterhuset, inrymmande kompassen, samt vid babordssidan bastingeringen med däri stuvade
kojer. Framför sektionen står en knekt med nagelbänk, anordningar för halning och fastgöring av löpande
gods. Sektionen, förut uppsatt i Sjöhistoriska museet, är numera demonterad o el! skall framdeles ersättas med
en liknande sektion i original frdn korvetten Norrköping.

EN TREVLIG SEGELMANÖVER.

De gamla, helt handskrivna fördelningsböckerna från mitten av 1800-talet innehålla bland
mycket annat fördelningar till lossgöring och beslagning av segel, in- och utsättning av båtar,
upp- och nedtagning av bramstänger och bramrår, till segels- och till ankarsg ående. vändning
genom och undan vinden, revning och skiftning av märssegel samt skiftning av märsrår och
svåra stänger.
Det vore lockande att här lämna beskrivningar på dessa den gamla seglingskonstens intressanta arbeten. Av utrymmesskäl kan emellertid redogörelse lämnas endast för en av dessa
manövrar, nämligen vändning genom vinden, som mer än annat torde ha fångat allmän uppmärksamhet.
Vid kommandoorden »Klart att vända genom vinden!» intog besättningen (vakten eller båda
vakterna) sina stationer på däck. Kommandoorden »Lova-hal' upp på bommen! - innebar, att
rodret skulle läggas till lovning med jämn och långsam rörelse, så att skeppet sköt upp i vin-

184

Sjömansleken »Tiim ja stutar > tillgick set, all med en lösän da eller sladden av ett smäckert idg halvslag lades
om två motståndares båda föller. Genom dll sparka bakåt skulle de tävlande försöka all rycka omkull motståndaren. Bilden är tagen på korvetten af Chapman i Dartmouth 1870. - Foto i Sjöhistoriska museet, Stockliolm.

den utan att hastigt förlora
fart. En snabb läggning av
rodret, såsom på en modern
yacht, skulle ha förstört hela
manövern. Genom upphalning av mesanbommen å t
lovart underlättades lovningen
utan menlig inverkan på
farten.
När märsseglens lovartslik började »Ievn» (fladdra)
kommenderades »Fir av f'ör!»,
varvid förstagseglens

skoter

avf'irades till befrämjande av
fortsatt lovning. När därefter
underseglen började att fullständigt leva eller tidigare,
om skeppet i frisk vind lovade hastigt, kommenderades
»Halsar och' skot», då underseglens halsar och skot lossades och deras gigt åg halades
så mycket att »skotknippenas

24.

Sv. F. H. III

Denna bild ombord på hjulångkorvellen Thor, det första svenska krigsångfartyget, sjösall 1841 på Karlskrona örlogsvarv, är tagen akteröver o cli visar
den höga och smala skorstenen, kommandobryggan och navigeringshyllen.
Foto i Sjöhistoriska museet.
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Sjömansleken »Lak ob var är du? ' hade frändskap mecl den i texten omnämnda åldriga leken «Sp ånna kyrka . ,
men var dock mera hårdhänt. - Teckning 1851 av d. v. kammarskrivaren Richard Fiirst, Karlskrona. Privat ägo.
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Några typer från skeppsbord, 1850-talet. -
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D1yertsteckning av C. G. Liiusenhielm. Privat ägo (frk . .4gnes Rosen svärd, Mariejred),

(skothornen med sina block) vid den kommande ombrassningen kunde flyta över relingen.
Något innan vinden var rätt förifrån eller, vid trög anlovning, när skeppet var i • vindögat» ,
kommenderades »Hal dör -

loss akterboliner l», då stor- och kryssmasternas rår ombrassades

till bidevind på den nya bogen. När skeppet sedan fallit minst fyra streck och akterseglen börjat fylla, gavs kommandoordet »Loss för boliner!», varvid fockmastens rår ombrassades i likhet med de aktra rårna. På kommandoordet »Sk är p för!» anhalades fockeskot, förbolinerna
och stagsegelsskoten, och därmed var genomvindsvändningen utförd.
Denna på mekanikens enklare lagar vilande segelmanöver har ofta varit en svår stötesten
för nybörjaren.
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TIDSFÖRDRIV MELLAN RELINGARNA.
Det har sagts om generalamiralen, greve
Johan Puke, att han redan som fartygschef
på fregatten Fröja ivrade för att besättningen
skulle ägna en del av sin fritid om aftnarna
till sådan förströelse, som senare benämndes
»alle mans dans och lek på backen ». Säkert
är att dans, sjömanssånger och lekar sedan
lång tid tillbaka varit omhuldade ombord i
våra örlogsfartyg. Under den del av 1800talet, varom här är fråga, voro gammalvals
och polska i bruk ombord. Musikinstrumenten utgjordes av fiol och gitarr, efter hand
avlösta av dragspel. Sången bestod mest av
från utlandet hämtade, till svenska översatta
sjömansvisor men även av visor författade av
Vål' flottas egna rimsmidare till kända melodier. Sannolikt är, att under 1860- och 70talen »Skeppsgossens visa» och »Hälsning till
Najaden» samt Elias Sehlstedts omtyckta
»Sj ömansvisa s och hertigens av Östergötland
(Oskar II) »Kultjen friskar», även benämnd
» Örlogsfrega tten », voro nedskrivna i de gamla
slitna sångböcker, som numera äro skingrade
åt olika håll.

Vaktbrickor av mässing, visande på ena sidan ett S ( =
styrbords vakt) och pd andra sidan ett B ( =babords
vakt). Pd de gamla segelfartygen i örlogsflottan upphånqdes vaktbrickan på akterkant av stormasten; numera uppluitujes den i närheten av styrbords fallrep.
- Nedan: Till tliiruu förtjcinta u/delades s. k. uppmuntringstecken (IIJ 1:a, 2:a och 3:e (en vinkel) klass. Dessa
tecken m l1875 buros å hÖf/ra iirmen. För varje vinkel
uppbar sjömannen 5 öre i land och 10 öre ombord.
Denna ekonomiska förmån började 1833 under namn av
uppmuntringspengar med 1-4 skilling om dagen, bero ende pd skickliqliet och uppförande, och upphörde 1921.
Uppmuntringstecknen avskaffades l januari 1944. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Lekarna ombord vom hårdhänta nog, och
särskilt påfrestande var att ~ spänna kyrka ~ .
Det tillgick så, att offret placerades med huvud och överkropp mellan knäna på en sittande kamrat och med bakdelen högt i vädret. En av dc kringstående, vilka ej fingo
vara m ånga, gav med handflatan offret en
kr:lnig smäll på baken, varpå den slagne has-

tigt fick resa sig upp och utpeka den, som
han trodde hade utdelat slaget. Gissade han
rätt, intogs hans plats av den utpekade, i annat fall fick han åter lägga sig på huk. Leken
omtalas redan 1689 av Olof Rudbeck i ~ A t 
land » under namnet »Spenna Kyrckia ».
En annan även ganska h årdhänt lek var
att »m ussla sko ». Namnet torde ha samband
med »sm ussla- = smyga undan, dölja. Ett
antal man satte sig på däck i en tämligen
liten ring, med ryggarna utåt, upplyftade
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Till vänster: Ännu tdngt fram i mitten av 1800-tatet användes trumman ombord i vdra örtogsfartyg för givandet av olika siqnaler, Den här avbildade. som är berndlad med unionsflaggan , förskriver sig [rån periodens
början. - Till höger : Lanterna, ofta benämnd «trossbottenslonterna» och använd vid eldrund, belysning av hålskeppet m . m. Denna åldriga typ var ännu i bruk i slutet av 1800-talet. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Det av mdnga för.~iktighelsåtgärder och .~tränga bestämmelser kringgärdade handhavandet av tjus och eld om bord kr äode många anstalter, om vilkas primitivitet ovan avbildade sköraskar (elddon: sMI, flinta och fnöske)
och ljussaxar (för klippning elV vekarna) ge en lörestäl/ning; de voro emellertid ingenting speciellt för flottan
utan ingingo i allmänhetens husgerdd. - Orlogsvarvets museum, Karlskrona.

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. »E llruttn' ä' gjord/ o Denna tecknituj är en kostlig bild av den gamle uppbördskonstapelns rapport om verkställd eldrund till den sdsom vakthavande ojjicer tjänstgörande, ej sd litet
självsäkre unge kadetten. Eldrund gjordes ombord varje afton etter »tapto», varvid tillsdgs, att elden i kabyssen var släckt och endast föreskrivna tanternor brunno. - Sepialaveringen nedtill till vänster dskddliggör en
najningsscen ombord. När nybörjaren i sjömansyrket, antingen doktorn, förvaltaren eller kadetten, första gången
kom till väders i en märs eller på bogsprötet. blev han genast najad (fastbunden med en sm åeker lösända) aven
pdpasslig korpral. Friheten uunn llall [iirst genom liijt« av vanligen ndgot i tobaksväg. - Blyertsteckningen till
höger ger ell skiimtsani [rumsiållninq f1V marinsoldaten under postgöring ombord. I bakqrumlen ser man bastitujeringen med de däri stumute kojerna.
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Skissboksblad av Jacob Hägg 1858-62.
Privat ägo (Generallotsdirektören Erik Hägg, Stockholtn),

U A.' )

JjI;,i,h 80
Ang{regatten Vanadis uncler storm i Biscayabukten den 11 november 1877. Fartyget ligger bi {ör stormstag{ock och sviktade gaffelsegel. 1880. Privat ägo (advokaten Sten Ankarcrona, Stockholm).

Akvarell av Jacob Hägg

Armbössor (IV koppar - den mellersta närmare 20 cm. hög - använda på örlogsflottans fartyy under 1700talet ocli förra hälflen av 1800-talet för insamling av allmosor till fattiga ocli sjuka blund [lottans personal.

Ldngt fram i vdr tid bevarade ndgra sidor av livet ombord en prägel av h årdhet, som p å sitt sätt belyses av
de museiföremål som hår avbildas. Till vänster ses en dagg av tågvirke och ett par handbojor (Göteborgs sjöfartsmuseum) och i mitten ett par luuuibojor, förr til/llörande sjömanskdrens kaserner i Karlskrona ocli senast
använda 1914. Till Ilöger en dagg, gjord av ett stycke drilltåg. Dessa tåg, som vara slagna av rått svinläder
ocli praktiskt taget outslitliga, överförde under sitt rätta bruk rattens (drillens) rörelser till rodret. Orlogsvaruets museum, Karlskrona.

knän och benen tillsammans. Härvid bildades under knävecken ett ringformat valv, vari en
smärtingsko kunde av de sillande »musslas» från den ene till den andre. Mitt i ringen befann
sig en man, som skulle försöka få tag i skon. Under ett tämligen högljutt mummel av
»mussla, mussla, mussla» passade man på att med skon slå den sökande i baken, när han
vände denna till. Så snart mannen i ringen lyckades få tag i skon, avlöstes han av den, som
låtit sig överrumpla.
En mycket roande lek var att »rida till kungs ». På gångbordet upplades mellan bastingeringen och kabyssen en rund stäng, placerad så högt, att även en långbent karl ej kunde med
fötterna nå däck, när han salt på stången. Två med var sin tämligen hårt stoppad kudde försedda motståndare äntrade upp och satte sig gränsle på stången. Genom slag med kuddarna
mot varandras huvud och axlar och även med hjälp av fötterna skulle de fortast möjligt få
motståndaren alt slå runt och ramla i däck.
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Kanonjo/len, här sedd uppijrån, kunde ros eller seglas med akterstäven törst. Endera av de pd bilden synliga styrårorna kom till användning, beroende på dt vilket hdll rodden skedde. - Modell d Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Till vänster: Kanonjoff under segling. Kanonen var uppstäffd akterut, och det lilla tartygets aktersta del utgjorde ett ldgt däck, underlättande kanonens viskning o el: laddning. - Till Ilöger: Denna bild, liksom den till
nånster en bhjertsteclmituj i skissbok av A. C. lVetferling [rån 1840-talet, torde [årestållu resandet av en mast
pfl knnonslnp eller kononjoll. Nationalmuseum.

LIVET OMBORD I SKÄRGÅRDSFLOTTAN.

Under 1800-talet utgjordes roddflottans stridsfartyg av kanonslupar, kanonjollar och mörsarefartyg. De omtalas i annat kapitel, men här skall närmare nämnas om inredningen å slupar
och jollar, varav erhålles en uppfattning om livet ombord.
Kanonsluparna hade en längd av omkring 20 m. och voro genom från för till akter gående
långväggar delade i tre rum, nämligen det mellersta, där de grova stävkanonerna voro anbrngta,
samt på sidorna styrbords och babords slaggångar.
De två stävkanonerna voro uppställda på »släpor- och kunde med taljor halas antingen
upp till stävarna för eldgivning eller, när dylik ej förekom, ned från stävarna. I det mellersta
rummet voro durkar inredda för bomber, kulor och krut. Mellan de två kanonsläporna och
långväggarna lågo, för och akter om durkarna, rum [ör proviant, ved och vatten.
Styrbords slaggång var förifrån inredd med rum för ankartåg och kätting, tackelpersedlar,
»underofficerskoj >, gryndurk, rum för gemenskapen, bröd- och brännvinsdurkar, »kojrum för
officer> och ett litet utrymme för dennes beklädnad. Babords slaggång var förifrån upptagen
av rum för ankartåg, artilleripersedlar och handvapen, durk [ör ärter, rum för gemenskapen,
bröddurk, kokinrättning. tågrum och ännu en vapendurk. På divisionschefsfurtyg var därjämte
inrymt ett litet kojrum för ännu en officer.
För fartygets »held äckn lng s fanns ett stort antal luckor, varav en del även kom till användning vid uppförandet av den hytta akterut, som då stridsberedskap ej var intagen tjänade
befälet till vistelseort.

En del av luckorna gjorde vid tältning även tjänst såsom tältgavlar.
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Mrl/skjutning från bombkanons/upen Bruna Björn pli Edöfjärden i Stockholtns skärgård den 11 juli 1855. FarBlyertsteckning 185:; (IV C. Th.
tygschef: kapten G. E . Martin. Målet bestod aven utrangerad kanon slup.
Staaff i skissbok. Nationalmuseum.

.. . .... . ..,"-\.
J'

_ .

I

-'
_ -c'--',

t'J,.rtt.,. .•

Krigsövning mellan två styrkor av kanonjollar utanför Ny torp i Edsvikens norra del, den 29 juni 1855. Den i
förgrunden befintliga anfallande styrkan är under rodd med flaggorna blåsande vid förstäven . Innan de komma
inom skol/håll, göra de heloml'ändning och närma sig därefter motståndaren under rodd akteröver. - Blyertsteckning 1855 av C. Th. Staaff i skissbok. Nationalmuseum.
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Förskeppet av bombkanonslupen Hogland. Bombkanonen är klar för avfyrning som verkställes genom att »kanonkommendören . rycker i Iyrsträngenj pd bilden ses han medelst tecken ge order dt riktaren vid ratten.
De fyra smd lIdlen i sidan äro spygatt (för avrinnandet av vatten [rån däcket). - Blyertsteckning i skissbok 1855 uv c. Th . Staai}.

J utbildningsprogrammet för flottans folk ingingo även övningar till lands. Bilden - ett skissboksblad i blyerts
av C. Th, Staal] frdn 1855 - visar matroser som tirchiirer under en manöver sommaren samma dr. - Natio-

nalmuseum.

25.

Sv.

r.

H. III

193

Manskapets säckar och kojer stuvades i bastingeringen. Master, rår och underslagna segel,
tältåsar och åror lades uti rundhultsklykorna bordvarts. Blanka vapen upphängdes i en reservdurk och »upp under däck i slagg ångarna s. Gevär och pistoler förvarades i lösa kistor.
Till varje av de 26 årorna delades två man. »Så väl för att jämka farten som för att giva
manskapet nödig vila under längre marscher, då en uthållen rodd skulle bliva alltför mycket
tröttande» indelades roddarna från för till akter i två avdelningar, för-rodd om 7 par åror och
akter-rodd om 6 par åror. För sidoriktning av kanonerna användes »roddåromas under stillaliggande och »styråror » akter- och förut under fart för eller akter över. Kanonslupens roder
togs ej av under strid, men när slupen skulle ros med aktern före låstes det med två kasthakar.
När »tältet» ombord skulle uppsättas, restes stöttor och lades åsar på dessa, varigenom underlag bildades för tältdukens utbredning över större delen av fartyget.

Varje kanonslup hade

därjämte två »landt ält s , avsedda för lägerplats i land. De två masterna restes och fälldes med
hjälp av gafflar. Därest främre kanonen måste hållas i beredskap för eldgivning, även då masterna voro resta, placerades fockmasten i ett på sidan av främre släpan befintligt mastspår.
Kanonslupens besättningsstyrka utgjordes vanligen aven officer och en underofficer, två
korpraler och 58 man i övrigt. Dessutom tillkom på varje divisionschefsfartyg en officer såsom
divisionschef och på varannan kanonslup en signalist (hornblåsare).

Kanonjollarna hade en längd av högst 18 m., men däri ingick det flera meter långa »stjärtdäcket », som väsentligen minskade det fria utrymmet. Längst förut under backen låg underofficerens kojrum. Fartyget var därifrån till akterspegeln delat i tre rum på samma sätt som
kanonsluparna. I mellersta rummet fanns förifrån räknat »Iäm pningsrum m ets , varest stuvades
så många 24-pundiga kulor, att jollen erhöll sitt rätta läge i vattnet, vidare krut- och kulrum,
proviant- och brännvinsrum samt vattenrum, det senare sträckande sig in under stjärtdäcket.
Islaggångarna lågo, även förifrån räknat, tågrum, durk för skr åprojektiler. gryn- och ärtdurkar, rum för tolv man av besättningen jämte deras säckar och kojer, »ru m för officerens
eller plutonchefens saker» (säkerligen även kojrum) samt rum för kokinrättning, inventarie
och utredningspersedlar.
Till varje åra var en man avdelad. De 5 förliga paren åror bildade för-rodd och de 5 övriga
akter-rodd. Styråror användes liksom på kanonsluparna.

Under strid var rodret upptaget och

låg då surrat på främre delen av stjärtdäcket. Anordningarna för tältning ombord liknade dem
på kanonsluparna, men för tältning i land fanns endast ett tält. Luckor för jollens heldäckning
ingingo i inventarierna.
I det kapitel av exercisreglementet. som berör masternas resning och fällning, finner man
följande sä-regna uppgift: »Vid segling med stjärten förut, vilket användes blott då vinden är
rum och fienden skall förföljas eller hastigt närmas, begagnas endast fockmasten, vilken ställes
akterut vid akterspegeln».
Kanonjollens besättningsstyrka utgjorde en befälhavare av underofficers grad, en korpral
och 23 man i övrigt. Dessutom tillkom på varannan kanonjoll en officer såsom divisionschef
eller plutonchef samt pa varje division en signalist.
De planer för »stuvningen » ombord, vilka gällde för ovan nämnda skärgårdsfartyg, utvisa
att varje tillgängligt utrymme noga tillvaratogs.

Planerna ge intryck aven välordnad lägg-

låda, där även bemanningen ingått såsom delar i det hela. De utvisa även, att livet ombord i
skärgårdsflottans fartyg under köld, hårt regn och överspolning var påfrestande nog för de
trångbodda besättningarna.
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E. H.

Motivet till denna bild kan konstnären antagas ha hämtat frdn sin överresa med ett svenskt örlogsfartyg frdn Tyskland till Sverige 1814. Figurerna avse troligen, frdn väns ter räknat, sjöartillerist (underbefäl), rotebdtsman i grd vadmalsdräkt, skeppsgosse, kofferdikarl, sjöartillerist (men ig). - Akvarell av C. J. Ljunggren 1818. Nationalmuseum.

SJÖFOLKETS KLÄDSEL.
Om större delen av förevarande period vore man frestad påstå att, medan vapnen och
övningen i deras bruk eftersattes, allt gjordes för att militärens klädsel skulle följa med
sin tid. Vid periodens ingång var hela Europa invecklat i krig. Uniformsindustrin hade alltså
högkonjunktur. Miljoner soldater från alla håll och kanter kämpade i sina olika munderingar
mot varandra eller sida vid sida. Även svenskarna voro med i denna brokiga samling och
hade goda tillfällen att jämföra sina uniformer med utlänningarnas. Ehuru de våra, med nutidens uppfattning om huru en krigare bör vara klädd i fält, voro pråliga nog, kunde de från
den synpunkten näppeligen uthärda jämförelsen med de senare. Att det inte stannade med blotta
konstaterandet härav, därom ger oss Carl Johan Ljunggren i sitt arbete om 1813 och 1814 års
kampanjer i Tyskland och Norge en god föreställning genom att presentera några utmärkta
färgbilder, utvisande huru de svenska armeofficerarna voro klädda, när de drogo ut och när de
kommo hem.
Av andra faktorer än modets växlingar, som under 1800-talet påverkade uniformsutvecklingen, må nämnas de rubbningar i organisatoriskt hänseende, som sjövapnet undergick denna
tid. Tidtals bildade flottan två vapenslag, med delvis olika bemanning och basering. Bristande
utrymme och källmaterial gör det omöjligt att åstadkomma en fyllig bild av uniformsutvecklingen samt sambandet mellan den civila och den militära dräkten. En annan svårighet som
möter forskaren är den växlande innebörden av sådana benämningar som syrtut, jacka, rock,
kollett, kappa, tröja m. fl. Efterföljande re dogörelse gör därför inte anspråk på att vara mer
än en handledning vid studiet av bildmaterialet.
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Till vänster: Morinollicersunilormer, all döma lIV del bMyula skurpet troligen vid armens [lotta. från lSl0-talets
början. Akvarell av okänd konstnär. Sjöhistoriska museet, Stockholm, - Till /IÖgCl': Amiralsuniform (daglig
dråkt'!), troligen från IJörjan av Karl X/II:s regering, präglad lIV en viss stramhet i utstyrseln, som Gustav n'
Adolf ibland ivrade för . Ndgra epåletter buros sålunda icke, Armbindeln fr dn 17i2 är avlagd. Akvarell av
okänd konstnär. Uppsala universitetsbibliotek,

I föregående band omnämnda försök att införa en verklig uniform för b åtsmånnett kröntes
år 1816 såtillvida med framgång, som praktiskt taget fyra av de fem båtsmansdistrikten accepterade en enhetlig mundering, där huvudmaterialet utgjordes av bld vadmal. I kungörelsen,
daterad den 16 september, säges förändringen åsyfta större brukbarhet och nytta för manskapet
samt en närmare överensstämmelse med andra sjöfarande nationers bruk och sjömanskapets all männa beklädnadssätt. Samma motivering går igen i flera senare utfärdade klädselbestämmelser.
Den nya staten upptog: en kapprock eller kavaj med ståndkrage, dubbla slag och två rader
överklädda knappar; en tröja och en väst, båda med ståndkrage, dubbla slag och två rader
släta mässingsknappar; ett par långbyxor med »luckas (= utan julp) och lösa lårfoder - synnerligen välbehövliga med hänsyn till avsaknaden av kalsonger - , en sidficka; en halsduk av
mörk lärft. Ölänningar och gotlänningar tillätos använda rutig sådan i blått och vitt; röda
synas också ha tillåtits på sina håll. Vidare en hatt, ett par läderskor, tva par ullstrumpor och
två skjortor. Härtill kom en sjösäck av stark väv eller skinn, en »nå ck ad> rya eller ett täcke
samt en hängmatta av buldan, alla med bestämda mått och tillbehör. Hängmattan skulle vara
3 1/4 alnar lång och 2 alnar bred. Som ett viktigt komplement till staten förklarade sig Kungl.
Maj:t vilja, efter sex månaders tjänstgöring, »underst ödja s båtsmannen i underhållet med en
tröja, ett par långbyxor, ett par skor, ett par strumpor och en skjorta. Försiktigtvis bestämdes dock att under sjunde och åttonde månaderna allenast skor och strumpor finge utlämnas;
om båtsmännen därunder hemförlovades, komme »ej något vidare att av Oss och Kronan bestås».
I fråga om passformen hade man nu kommit så långt, att uniformerna syddes i tre storlekar, fördelade med

1/4

på vardera av den största och minsta storleken och

1/2

på den mel-

PLA.NSCH A III0TSTAENDE S/DA. Denna i sill slag unika uniiormsbiltl, som ViSIII' hur en regementsofficer vid
flo lian var klädd 1815, är utförd av den [romsiående arkitekten, majoren vid örlogsflol/an s mekaniska kelr Fredrik Blom, sedermera professor vid Konstakademien. - Sjöhistoriska museet, Stockliolni.
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Till vänster: Denna onekligen lustiga bild visar klädseln för korpraler vid båtsmanskomponierna, s. k. sjökorpraler, som tillkommo 1816. Trots daggen ser korpralen med sina smala byxor och sin om en doktorshatt påminnande huvudbonad föga martialisk ut. - Till ll(jger: Dessa osignerade och odaterade uniformsbilder avse
möjligen sjöartillerister av olika grader omkring 1820; de uånstra figurerna bära rund hatt med namnplåt från
1i90, kollett (mycket kort livplagg utan skört) och haltulumasker; de llögra bära schakålikruuide mössa, med
skört försedd jacka med vita distinktionstecken och Mnga byxor med vita ränder. Akvareller av okända konstnärer. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Till vänster: På denna bild av marinuniformer från Karl XII/:s tid begagnas långbyxor till frack och «pantalonger . till surtut (egentligen ett plagg att bäras utanpå andra livplagg); passpoaler finnas ännu kvar på fracken;
revärer på frackbyxorna, till fracken knythalsduk, stickert med skärp om livet nedanför västen; till syrtuten värja
med gehäng, tofsar på stövlarna och i hatten. Akvarell av okänd konstnär. Uppsala universitetsbibliotek. - Till
/Iöger: Av denna bild, som visar en rotebåtsman (till vänster) och en sjöartillerist enligt 1824 års uniformsförslag, framgår, att båtsmännen ännu vid denna tid hade kvar den höga hatten, medan sjöartilleristerna, som efter
hand övergingo till att bilda infanteritrupper och ombord tjänstgjorde som muskiitteri, blivit begåvade med schakd.
Att lägga märke till är änterbilan, båtsmannens traditionella vapen, samt sjöartilleristens elegans med vita damasker.
Kolorerad litografi av A. Schiit zcrcruntz, Uppmia universitetsbibliotek.
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Regem ent sofficer vid flottan 181 5. Akvare llerad tu sclitecknituj av F. Blom 1815.
Sjöhistoriska m useet, Stockholm .

Till vänster: Läger- eller »Exercicer-unil orni för sjöartillerister, menig o cli korpral, av dr 1828. - Till höger:
Paraduniformer för kommendörkapten och kapten fastställda av Karl XIV Johan den 13 november 1891. Vid en
jämförelse mellan dessa och 1824- drs motsvarande uniformer (se planschen vid sid. 200) framgdr, att de karaktäristiska galonerna mellan frackens knapprader försvunnit, varjämte urringningen avrundats. Akvareller all okända
konstnärer. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

lersta, allt efter modell som förvarades på landskontoret i länet. Detta förutsatte givetvis en
centraliserad anskaffning, huru den nu ordnades.
En svaghet i den nya staten var att de för tjänsten ombord sommartid så lämpliga bussarongskläderna försvunno. Antalet skodon och underkläder var också otillräckligt. Kom så
därtill att, på grund av rotehållarnas vägran, reformen icke omfattade Blekinge och Södra
Möre indelningsbåtsmän, ej heller Smålands och Tjusts rotebåtsmän, tillsammans omkring 38 OJa
av totala styrkan. Visserligen animerades rotehållarna att besluta sig för den nya uniformen
mot vissa särskilda lättnader, men i vad mån detta lyckades är ovisst. Åtminstone till 1825,
då den blå färgen allmänt föreskrevs, företedde karlskronaskeppens besättningar således en
brokig bild av blått och grått med inslag av vitt, se bilden å sid. 195.
Hur den nya uniformen såg ut, ger bilden å sid. 197 (överst till vänster) en viss före ställning om.
Bilden å sid. 197 (nederst till höger) visar rotebåtsmans uniform 1825; om bilden är riktig.
hade vita kläder då redan återinförts.
Flottornas sammanslagning år 1824 föranledde en revision av klädselbestämmelserna för
flottans kårer och stater. Härvid drogs en tydlig gräns mellan paraduniform och daglig dräkt.
Alla officerare och vederlikar buro nu trekantig hatt av mera moderat form än den, vi känner

FAKSIMIL A MOTSTAENDE SID ,1. Detta vackra »Project till Uniforms lVärjor för Kongl. Maj:ts Flottas officerare ' (den vänstra ritningen) är försett med generaladjutanten för flottan Claes Cronstedts approbation all den
5 oktober 1824. Den högra ritningen, som clterger det 1845 fastställda utseendet av vapenplåt till kask för sjöartilleriregementet, är pd nddigste befallning 1845 utfärdad all chefen för sjöförsvarsdepartementet, konteramiralen
C. A. Gyllengranat. - Akuarelierade tuschteckningar av okänd konstnär. Sjöhistoriska museet, Stockholtn.
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Uniformsvärja för Kungl. Maj:ts [lottas officerare 1824. - Vapenpldt till kask tör Sjöartilleriregementet. Akvarellerade tuschteckningar.
Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Dessa tre akvareller, samtliga försedda med Karl XIV Johans approberande namnteckning, visa utseendet av 1834drs uniformer för kanoniärer, hornblåsare (med vita cheoronqer pd högra ärmen), matroser och jungmän, bdtsmän och skeppsgossar. Korpralernas stdndkragar och ärm uppslag kantade med vitt band. Med denna uniform
uppträder matrosmössan för första gdngen. Huggaren som vapen är ocksd en nyhet. - Akvareller av okända
konstnärer. Sjöhistoriska museet, Stockholtn.
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Till vänster: Denna ur ett tyskt uniformsverk hämtade bild återger också 1834- års manskapsuniformer, dock med
den felaktiga upplysningen (i den här bortskurna underskriften) att det rör sig om matroser och underofficerare
i stället för matroser och korpraler. Lägg märke till den sprättiga attityden o cli cigarrerna, som nu tydligen gjort
sitt inträde bland matroserna, vilka stodo på ett högre plan än båtsmännen. Dessa senare fingo säkerligen nöja
sig med att tugga buss . Kolorerad litografi av okänd konstnär. Orlogsvarvets museum, Karlskrona. - Till höger:
I brist på bättre får denna tyvärr summariska blyertsteckning illustrera 184-1 drs belålsuniformer vicl fiol/an.
Figuren vid fyrsträngen till Ilöger (bilden är i obeskuret skick återgiven ovan sid. 193) är troligen en underojlicer
iförd syrtut, stickert och mössa mecl gnllskn vid kulle. Ur ett skissboksblcul [rån 1850-talet av r.. T'h, Staaff.
Nationulm u.~eulll.

från den napoleonska tiden. Ombord och på varven var tillåtet att bära rund svart hatt, jfr
bilden å sid. 197 (överst t. v.). Livplagget till parad utgjordes av frack av blått kläde. Bortsett från flaggmän, som hade både paradfrack och frack för »m in dre tjänstgöring », skulle
nämnda livplagg vara tvåradigt med dubbla slag, nedfällda skört, ståndkrage och i övrigt utstyrt med epåletter, guldgalonerade eller för vissa grader silkesknapphål och diverse knappar
till dessa på kragen, ärmuppslagen och vid ficklocken. De många knapphålen, som mestadels
voro blinda och alltså inte fyllde något praktiskt ändamål, voro en kvarleva från frihetstiden.
Passpoaler i sömmar och kanter hade däremot avlagts. Den egentliga gradbeteckningen var
anbringad på epåletterna med stjärnor. Till parad hörde vidare vit väst med ståndkrage, halsduk av siden, blå eller vid hovfester vita »panta longer- (mycket smala långbyxor) jämte halvstövlar. Kompaniofficerarna, som väl förväntades vara mera dansanta än regementsofficerarna,
skulle dock till gala bära vita kortbyxor, vita strumpor och lågskor. Sidogeväret var rak huggvärja med portepee, buren i gehäng under västen.
Till daglig dräkt påbjöds i stället för syrtut enradig långrock - den räckte femton cm.
nedanför knäet -

med ståndkrage och övrig utstyrsel ungefär som på fracken (se planschen å

PLANSCH A III0TSTAENDE SlDA. Det är 18U års sjöol/icersuniformer, parad- och daglig dräkt för de sammanslagna flottorna, som här avbildas å ett par akuarellerade normalritningar, undertecknade av generaladjutanten för flottan, generalamiralen Olof Rudolf Cederström. Passpoalerna och uppfästningen av skörten Ila nu försvunnit, likaså det guldgalonerade skärpet ocli den höga hatten, ehuru väl den senare ännu fick begagnas i viss
tjänstgöring. Regementsol/icerarnas guldgaloner mellan knapparna, å krage och uppslag innebar i viss mån en
återgång till guldlyxen från svenska dräktens tid. Al/ observera är den raka värjan i stället för den tidigare
använda krokiga (jfr närmast föregående plansch) samt stövlarnas fason med veck nertill. Hårklådseln med en
ymnighet av [risertule lockar iir ett av 1820-talets mocleclrag.
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1824 års sjöoflicersunilormer. Akvarellerade tuscbritninqar av okänd konstnär.
Kungl. Marinlörvaltningen, Stockholm.
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Briggen Nordenskjölds besättning pd Getskär, Karlskrona, sysselsatt med stortvätt, varvid man synbarligen liksom i vdra dagar angriper de styva bramduksbyxorna med
rotborste. Att döma aven pd en sten vid vattenbrynet liggande vit skjorta hade, när akvarellen mdlades, en slags • blåkraqe » redan införts. lIlössorna pd männen i
förgrunden äro försedda med skärm, som manskapet icke hade, varför tydligen jämväl underofficerare deltaga i tvätten. J bakgrunden synas män med hattar.
Akvarell av Chr. Berger, daterad den l augusti 1848. Nationalmuseum.
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De 1845 [astst ållda nya uniiormcrna - kask ocli vapenrock - för sjöartilleriet vara uv det utsecude, dessa buygc
ritningar, pd nådigste bclullnitut fastställda av elielen för sjöförsvarsclepartcmcntet, konteramiralen C. A. Gyl/en yranat, framvisar. Vapcnpldtcn till sjöartil/eristcfllas kask, vari attkuret alltjämt illyick, återqes på ritningen ii
faksimilet ovan vid sid . 198. - Akuarcllerude ritningar av okänd konstnär. Sjölli.~toriska museet, Stockholm .

motstående sida), långbyxor utanpå stövlarna, alltså rakskurna och rätt vida.

stickert och skärp utanpå långrocken.

Härtill bars

Värjan däremot bars i axelgehäng under frackvästen .

Blå väst förekom ej. Ingenjörsofficerare och tjänstemän av civilstaten buro i huvudsak samma
uniform som deras vederlikar vid flottan, de sistnämnda dock utan epåletter.
För flottans underofficerare var rund, svart hatt med kokard föreskriven i stället för trekantig; frack, rock, långbyxor, epåletter (utan fransar) på vardera axeln för flaggunderofficerare men för lägre grader endast på högra axeln. Stickert i svart lädergehäng. Om skeppsbord
och vid daglig tjänstgöring var rundskuren jacka med ep åletter tillåten.
Dittills hade sporrar, så underligt det än låter, ingått i amiralernas uniform, men fingo nu
ej längre förekomma.

Sjöartilleriregementenas officerare buro ännu samma uniform
som flottans, dock att framför trupp föreskrevs värja och schakå
(bild å sid. 197) i stället för hatt samt vita långbyxor, när
truppen bar sådana. Epåletterna skulle vara av armens floltas
modell.

Några år senare (1829), blev befälets uniform ändrad

till närmare överensstämmelse med manskapets.
Alla prydnader, som förut gjorts i guld, skulle nu vara
silver, vita klädespasspoaler i byxornas yttersömmar kommo till
m. m. L ångrocken avlades och ersattes med tvåradig, rätt kort
syrtut, den räckte blott fem cm. under knäet, med ihopgående
Detta samtida porträtt av den 1841 avlidne flaggjunkaren S. P. Bergström
visar uniform för flaggunderofficer omkring 1840. Enradig rock med stdndkragc , blindknapphål av svart silke pd kragen, epåletter, dock utan gradbeteckning. - Efter E. llägg, »Utuler tretutujad flagga . (1941) .
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Uni/orms/rackar [rån börjun, respektive slutet av 1850-tulet, som tillhört kommendörkaptenen Emil Ekman (död
1900): elen vänstra för kompaniofficer, den högra för kommendörkapten (eller kapten med majors rang). - Militärmuseet Skansen Kronan (Göteborgs museum).

ståndkrage och dubbla slag; epåletter med fransar och annan utstyrsel
silver; för underofficerare vita trådepåletter.
Munderingen för sjöartilleriregementenas manskap hade före sammanslagningen till en kår bestått av svart hatt med kordong, plåt och svart tagelplym; jacka, kollett och byxor av blått kläde (jfr bilden ii. sid. 197 överst
t. h.), linnebyxor med »guetress (vita damasker), svarta halvdamasker,
långstrumpor av ylle, smorläderskor, blångarnsskjorta, halsduk av svart
satinette samt kapott, en lång kappa med hängande krage av blått kläde.
Hatten ersattes nu med schakå jämte exercismössa av blått kläde, jackan
försågs med vita trådepåletter, kolletten utbyttes mot rock (vapenrock, troligen mycket kort), damasker mot halvslöfletter, långstrumporna mot halvstrumpor, halsduken gjordes av svart läder; skor och strumpor ökades ut
till tre par av vardera slaget - ett stort framsteg - ; en stickad gotlandströja samt släpkläder, bestående av tröja och byxor av buldan tillkommo.
Kapotten försvann för en tid . Med denna förändring sågo sjöartilleristerna
ut ungefär som infanterister (bild å sid. 197 nederst t. h. jfd med bild å sid.
198 överst till vänster), vilket de i själva verket nu också voro, såsom sysselsatta huvudsakligen i vakttjänst i land och ombord.
Ombildningen av flottans manskapskadrer hade under åren 1824-34
resulterat i följande kårer: sjöartillerik åren. som med årets ingång 1833
Paradklädd matros [råt: 1850 med blankhatt med band, bldkragad skjorta, svart Idnghalsduk, bld rundtröja och ldngbyxor, beväpnad med huggare - som synes en vacker
sjömansuni/orm. - Samtida kolorerad litografi av ,L Schiitzercruntz.
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blev ett regemente, matroskåren (av kofferdikarlar och kofferdibåtsmän) , med förläggning till
Karlskrona, samt kanoniärkåren. förlagd till Stockholrn för skärgårdsflottans bemanning. Den i
samband härmed för matros- och kanoniärkårerna bestämda klädseln var i stort sett lika, ehuru
den senares stat var mera lyxbetonad. Båda buro sålunda tvåradig ytterkavaj - lång och insvängd i livet som en paletå - av mörkgrått respektive gråmelerat kläde med ankarknappar
och ståndkrage; kort, tvåradig tröja med ståndkrage, knäppt upp i halsen, ärmuppslag med
knappar samt långbyxor, båda av blått kläde; rund matrosmås sw av blått kläde med vid kulle
och tofs i mitten på denna, som mössmärke ett ankare; vita paradbyxor av segelduk eller fin
tältduk samt svart spännhalsduk. Matroserna buro dessutom väst av blått kläde, medan kanoniärerna i stället fingo en skjorta av rött ylletyg. Byxorna skulle vara rakskurna, alltså någorlunda vida. Såsom släpkl ädel' bestods matroskåren hatt, tröja och byxor av segelduk, kanoniärerna åter tröja och byxor av grått kläde. Småpersedlarna varierade. Utom vanliga skor,
strumpor och lärftskjorta bestods kanoniärerna ett par skor av vaxläder, ett par långa trådstrumpor och en blårandig skjorta av lärft. Dessutom begåvades de med byxhiin!lslen av
bomullsband, en nyhet. De buro axelklaffar med kompaninumret i rött kläde säga kanoniärkårens färg - samt huggare i gehäng.

rött var så att

För skeppsgossar bestämdes vid samma tid uniform av ungefär enahanda utseende, fastän
av grövre tyg. Troligen moderniserades också båtsmännens uniform till överensstämmelse med
det övriga manskapets (bild å sid. 199), varför man kan säga att flottans manskap år 1834
hade tämligen enhetlig klädsel.
En officer från 1800-talels förra hälft måste haft mycket bekymmer för sin garderob. Redan
1841 befanns det sålunda nödvändigt att utgiva en sammanfattning av alla hittills föreskrivna
ändringar i 1824 års klädselbestämmelser för flottans kårer och stater, varvid samtidigt en del
nyheter tillkommo.
Paradhatten var ganska lik nutidens, fast längre. Vardagscylindern ersattes med en blå klä-

des mössa med skärm och tämligen vid kulle, guldsnodd och kokard (bild å sid. 200 t. h. ). Därmed
hade hatten, sedan gammalt den frie mannens speciella attribut, fått maka åt sig för mössan.
För övrigt var garderoben synnerligen rikhaltig med följande livplagg: frack -

amiraler hade

alltjämt både vanlig frack och paradfrack, den ena med nedfällda skört och blått foder, den
andra med uppvikta skört och vitt foder - , långrock, kappa, syrtut, vit och blå väst. Den
nya fracken skilde sig från 1824 års ifråga om ståndkragen som var snedskuren; utslyrseln
med galoner var något enklare, bl. a. hade den ålderdomliga galoneringen av knapphålen framtill försvunnit. Syrtuten, nu en lång kavaj utan annan militär utstyrsel än blanka knappar, hade
som synes åter kommit till heders som livplagg utomhus. Kappan, som ej förekom i 1824 års
uniform men som, fastän av skiftande utseende, förmodligen funnits såsom tillåten persedel,
syddes av mörkblått tjockt tyg med ståndkrage och kapuschong som räckte till handleden. Vita
byxor vid gula samt beväpning av huggvärja och stickert som förut. Gradbeteckningar alltjämt
endast på epåletterna.

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Manskapsuniformer år 1863. Till vänster lutar sig mot kanonen en bdtsman
med kypertsbussarong som livplagg; i mitten st dr en matros med rundtröja och till höger en soldat ur marinregementet (förut sjöartilleriregementet) med kepy som huvudbonad. Av bilden framgdr bl. a., att bdtsmannen,
till skillnad frdn matrosen, 'riggat . sin halsduk med garn i stället för att knopa den, beroende pd att den förres
var av ylletyg, medan den senares var tillverkad av siden eller bomull. - Färglitografi, efter original av Fritz
von Dardel, i . Swen sk a och norska armeerna samt flottorna i deras nuvarande uniformering' (1863).
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.Lnp Lemefoer,5], R dc Selne, Pans

.B·rat ]j,&'

Till vänster: Bdtsmän i skiftande klädsel, frdn 1850-talet. Av bilden framgdr att mössbanden ndgon tid voro
rutiga. - Till Ilöger: Kompaniofficer vid marinregementet, 1850-talet; uniformen bestdr av vapenrock, ldngbyxor
och kepy av mörkbldtt kläde. Teckningar i skissbok av C. E. Enqelhart, Blekinge museum, Karlskrona .

Bdtsmanstyper pd af Chapman 1868. -

Blyertsteckningar av G. af Trolle, som tydligen varit
Sjöhistoriska museet, Siockholm.

karikatyrtagen.

Underofficerarna buro frack, långrock samt syrtut eller kavaj som utomhusplagg. Kappa
var till åten i land och rundtröja (se motstående plansch) med dubbla slag såväl ombord som i
land. Alla underofficerare fingo nu bära epåletter på båda axlarna. Som huvudbonad föreskrevs mössa lika med officerarnas men utan guldsnodd samt med kokard av ljusgult papper
för underofficerare av lägre grader.
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Till vänster: Murinunijormer från omkring 18:')5. Scrmmanställningen crv parndluttt, epåletter ocl: kort uapenrock
är dock tuiuelaktiq. Bhjerlstecknituj crv C. G. Lihnenhielm , Privat ägo (fröken "gne.~ Rosensuård, Marielred), l mitten: Carlsson, svensk skeppspojke pIl [regcr/ten l'an(((li.~ 181W, ijiird runtltriijn, blåkrtujtul skjorta, Md byxor,
vita skor, klädesmössa med .~idenband, märkt med >li.ungl. Flottan »; sjömanskniv med bänsel. Foto i Sjöhistoriska
museet, Stockholm. - Till lröger: Hornbl åsurepojke pli :Im plrion omkring 1850. I olikhet med skeppsqossarna
hade hornbllisarna vid Stockholms station, som råknades till kanoniårkåren, varken matrosmössa eller blåkrtuje.
Blyertsteckning av okänd konstnär. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Extra kadetter som tjänstgjorde vid flottan fingo bära mössa som för underofficerare, enradig rundtröja med ståndkrage, syrtut eller kavaj, väst och långbyxor, de sistnämnda både
blå och vita, halsduk samt stickert med gehäng.
Uniformen vid konstruktions- och mekaniska kårerna skilde sig från sjöofficerarnas såsom
förut däri, att de förra nyttjade svart sammetskrage; vid mekaniska kåren jämväl på ärmuppslagen. För underofficerare användes' svart kläde i stället för sammet.
För underbefäl av manskapet, vartill räknades underofficerskorpraler, korpraler samt förhandsmännen vid matros- och kanoniärk årerna. hade efter hand tillkommit vissa distinktions-

tecken, vartill efterbilder ännu finnas, såsom en galon av vit tråd eller ylletyg kring kanten
av ståndkragen, korpralerna därjämte vid ärmuppslagen. Underofficerskorpraler buro på var sida av ståndkragen ett med låg
omslingrat ankare av mässing samt papperskokard

mössan.

Inte heller sjöartilleristerna undgingo att beröras av modets
täta växlingar. Tvärtom fingo de ändra sin klädsel både 1841
och 1845. Schakån ersattes med kask och fracken med vapenrock. Manskapet bar både vapenrock och kollett. Som ytterplagg
hade befälet kappa, manskapet kapott. Fotbeklädnaden utgjordes av stövlar utan damasker, även till vita byxor, respektive
Detta foto aven paradklädd underofficer (flaggkonstapeln A. P. B. Bergström) är taget 1860 eller 1861. Mössan med kokard av gult papper, utan
ankare över och med ganska vid kulle överensstämmer med intill denna tid
gäl/ande modell men livplagget - förmodligen syrtut - med fäl/krage tillhör början liV 1860·talet. - Efter E. Hägg• •Under tretungad flagga > (1941).
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Dessa som museiföremål unika uniformer lut tillhört kommendörkaptenen Emil Ekman (död 1900). Mössan ocli
rundtröjan (jackan) i släpuniformen (till vänster) torde vara från slutet av 1850-ta/et, halsduken troligen avse värt äldre . Sammanställningen rundtröja (jacka), stövlar och vit väst minst sagt tvivelaktig. Gradbeteckninqen
avser kapten, som vid denna tid har majors tjänsteställning. Byxorna äro uppfläkta i sidorna, antagligen lör att
lättare l.unna stoppas ner stövelskaften . Ii bilden till Ilöger Ilar man med tilllij älp av den ena paradfracken å sid.
203 samt i museets ägo befintliga övriga föremål, sdsom hatt, vita byxor m. m. samt sabel, ge/läng ocli ordnar (i
privat ägo; direktör Håkan Ekman, Göteborg ) rekonstruerat en slags paraddräkt, vilken exempelvis brukades pel
hov/m/er. - Milltårmuseet Skansen Kronan (GÖlebor!l.~ mu.~eum).

svarta halvklädes- och vita linnestibletter (halvdamasker) samt skor för manskapet. Officerare
och underofficerare buro sabel med portepee samt till parad blågult skärp av armens modell,
underofficerskorpraler huggare. När sjöartilleriregementet kort därefter förändrades till marinregementet vidtogs däremot inga nämnvärda uniformsändringar.
År 1848 blev äntligen den segslitna frågan om båtsmännens uniformering åtminstone provisoriskt löst. Det gick inte för mindre än att kronan fick taga på sig beklädnadsbestyret; rotehållarna fingo emellertid betala, indelningen årligen och roteringen vid varje uppfordring, en
kontant ersättning svarande mot 4/5 av kostnaden, samt förse båtsmannen med s. k. småpersedlar (skor och strumpor) samt sjösäck. Det fanns i avtalet en ganska märklig, tänjbar
paragraf, som stadgade att överenskommelsen gällde så länge det i riksstaten uppförda särskilda anslaget för båtsmansbeklädnaden utginge, »rn en skulle det aven eller annan orsak upphöra eller förminskas, återinträda rust- och rotehållare i hittills åliggande skyldighet att båtsmännen bekläda ».
Den nya beklädnadsstaten bestod av överklädd sjömanshatt med band, blå, yvig yllemössa,
troligen stickad och med en tofs i kullen (bild å sid. 205), stortröja (kavaj) jämte rundtröja och långbyxor av kommisskläde, långbyxor av bramsegelduk, bussarongskläder av fyrskäft, troligen blå; halsduk av ylletyg, stickad ylletröja, ylleskjorta samt vit skjorta av lärft.
Frånsett knappheten på underkläder var den nya staten mera anpassad efter behovet än 1816
års stat.
Redan efter något år synes den nya sjömanshatten, åtminstone för matroskåren, ha antagit den form, som är känd under namnet blanklzatt, ty år 1850, då matroskårens uniform ändrades till nära överensstämmelse med båtsmännens, infördes för nämnda kår denna typ av
hatt i stället för mössa av kläde, tillika med blå släpmössa av ylle liksom för båtsmän. I stället för blårandig skjorta fingo matroserna till parad en vit lärftskjorta med påsydd ganska
liten blå krage med vita ränder och ärmuppslag av enahanda utseende. Härmed var blåjackornas traditonella dräkt sent omsider införd i svenska flottan. se bilden å sid. 203.
Det är måhända inte ur vägen att i detta sammanhang omnämna, att Kungl. Maj:t samma
år instiftade svärdstecknet, avsett för förtjänta underofficerare, och svärdsmedaljen för manskap, som tjänat länge och troget. Med båda dessa tecken, som för övrigt alltid skulle bäras
till uniform, följde rätten att i viss ordning erhålla s. k. svärdspension med respektive 30 och
10 riksdaler banko om året. Huru uppskattad denna förmån var av de gamla uttjänta båtsmännen i Södra Möre och huru efterlängtad pensionen var, när den kom inemot julen, bevarar
författaren i livligt minne.
Den nyss beskrivna nya sjömansuniformen modifierades efter hand till allt närmare överensstämmelse med den nuvarande matrosuniformen. Blåkragen blev större och själva skjortan
öppen i halsen. Rätt länge höllo sig dock både blankhatten och rundtröjan kvar. I fråga om
blåkragen med dess tre vita ränder, på sin tid anlagda i England som minne av tre av britternas mest segerrika drabbningar till sjöss, har det sitt intresse att konstatera, att kragen, vilken
ursprungligen hade till ändamål att skydda jackan eller tröjan mot fläckar från den nedhäng-

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. På denna vackra färglitografi, visande 1854 drs modifierade sjöolficersuniformer, ser man till vänster kommendörkapten i paraddräkt, i mitten prins Oscar, sedermera konung Oskar II
i viceamiralsuniform (vapenrock) samt till höger premiärlöjtnant i daglig dräkt (syrtut). Kommendörkaptenens sätt
att göra IlOnnör är värt att lägga märke till. - Färglitografi, efter original av Fritz von Dardel , i «Suiensk a
ocli norska armeerna samt flottorna i deras nuvarande uniformering . (1863).
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ande hårpiskan, infördes i svenska flottan först omkring 40 år
efter det att denna koaffyr försvunnit, om den nu någonsin
här förekom bland manskapet.
Det är också betecknande att,
när den med hänsyn till arbetet
i segelfartygens rigg anpassade
matrosdräkten långt om länge
vunnit burskap i vårt land, de
seglande örlogsskeppens tid var
det närmaste förbi.
Vid kanoniärkåren anlades
den bl åkragade skjortan först
1856 som paradskjorta i stället
för förut brukad blårandig.
För
hade

flottans

1854

befälskadrer

nya uniformsföre-

skrifter återigen utkommit, att
tillämpas senast 1859, vilka dock

inte inneburo några större förändringar, Man får av dem och
tidigare bestämmelser under århundradet det intrycket, att vederbörande hade svårt att bestämma sig för om det dagliga
livplagget skulle vara eller kallas långrock eller syrtut. Någon
större skillnad mellan de båda
plaggen synes icke ha förekommit. Nu blev det emellertid den
senare, som blev herre på täppan, ehuru något olik den tidi-

Pd denna bild av sjöofficerare [r ån 1860-talet ser man frdn vänster i främre
raden kommendör, viceamiral (prins Oskar) i vapenrock, kapten (med
majors rang) i väst med dubbla knapprader, kaptenlöjtnant (norrman).

gare, som torde varit ett rent utomhusplagg. Ståndkragen gjordes öppen och snedskuren. Såsom framgår av bilderna härovan slopades ståndkragen redan efter några år och ersattes med
f ällkrage. Då syrtuten icke fick bäras med epåletter, försågs den med gradbeteckningar på ärmuppslagen, alltså en å tergå ng till 1779 års dräkt. Dylika beteckningar fästes jämväl på mössan i
form av guldgaloner av olika bredd och antal, allt efter graden. Härtill kom såsom förut en kokard
på mössan samt ett märke i form av ett drivet ankare med kunglig krona över för regementsofficerare; för flaggmän broderat dylikt utan kokard. De senare synas vid denna tid lagt av
vardagsfracken och ersatt den med långrock eller vapenrock med generalsbroderi, vitt foder
och de typiska vita slagen. Såsom nytt livplagg tillkom för alla grader en tvåradig rundtröja
med gradbeteckningar såsom p å syrtuten. Denna, som liknade vår nuvarande mässjacka, var
endast tillåten i »m ln dre tjänstgöring » ombord och förefaller sålunda inte ha tillkommit som
mässplagg. Den förutvarande kappan med sin efter nutida begrepp ganska civila hängkrage

27.
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Tre flor/rutt lIV framlidne kommendörkaptenen E. C. Bruseusitz (kåiu! bl. u. .~om sekond under Vegas nordos/passage 18iS-80) som kadett : till uiinster under Karlbergs/iden i enradig vapenrock (1861); i mil/en ombord å
korortten af Chapman 1864 i enradig rund/röja; /iII Ilöger från 1866 eller 186i i ojlicersparnddråkt, som nu fick
bilras jämvri/ uv kur/el/er, dock u/an grnr/lJetec1mingllr.

ersattes med en kappa, skuren som paletå med dubbla slag, hög fcillkrage med klaff att knäppas, då kragen var uppfälld. De vid hovfesterna förut brukliga vita kortbyxorna hade nu
spelat ut sin roll och ersatts med vita långbyxor att »nytt jas med stövlar av officerare, som
dansa» (se bilden å sid. 207).
Underofficerarna fingo sin uniform förenklad i så måtto, att syrtut ersatte frack och långrock. Vid parad bars ep åletter. Även vid marinregementet. som 1845 avlöst sjöartilleriregementet, infördes vid sidan av vapenrocken syrtut som daglig dräkt, till snittet ungefär som armens
syrtuter. Kappan förändrades till överensstämmelse med flottans modell. Fortfarande brukades

Sjöollicersuniformer från 1861: Från nånster kapten (med majors rang), kaptenlöjtnant med syrtuten igenknäppt
ända upp i halsen, kaptenlöjtnant med oknäppt syrtut samt sekondlöjtnant i oknäppt, föga välsydd stortröja,
vilken därtill förefaller VllTa kan/ad med svar/a band. Fotografierna visa från vänster: K. L . Natt och Dag, Fritz
T'horsell , T . Ulner och Jarl Christerson.
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Till vänster: Kompaniofficer vid marinregemenlel (O. A. Bceckstrtim ) vid slut el av 1860-talet. Uniformen är som
synes helt armebetonad. - l mitten: Porträtt av kapten vid skårqårdsartilleriet (A. L. Broberg) iförd mörkbld
kappa, kantad med svarta ullgarnsband, svarta knappar, gradbeteckning i guld d axetslejferna. - Till höger: Porträtt av löjtnant vid skärgdrdsartilleriet (E. C. Il. Barnekour) omkring 1870. Uniformen är som synes föga marinbetonad, Fotografier. Sjöhistoriska museet, Stockholm .

Till vänster: Regementsofficer vid [lottans mekaniska kår omkring 1860 (Johan Tomas Byström ). Mekaniska kdrens
officerare hade svart sammet till sclväl kragen som ärmuppslagen. Foto . Sjöhistoriska museet, Stockholm. - l milten: »Kom m etul årk uptetier », karikatyr [rån 1866 eller 1867 föreställande tecknaren själv, B. J. Adelborq, ocli B: L .
Ulrich, den sistnämnde Sveriges siste guvernör på S:t Barthelenuj. Adelborg bär Idngrock och paradhatt av ålderdomlig typ, Ulrich frack och dylik hatt. B åd« livplaggen synas ha stdndkrage, som vid tiden för teckningens tillkomst egentligen vur uvlugd. Privat ägo. - Till höger: Porl rätt från början av 1860-talel av kommendören P. E.
Ah/gren i paraduniform, frack med snedskuren stdndkruge, vii väst och blå byxor utan revärer i gulel. »Gullbyxornu > infördes l åtuj: senare; sabelkopplet sitter Ilmler västen. All/gren aoled först 1908 över 100 dr gummal.
Foto , Sjöhistoriska museet, Stockholm ,

Till vänster: Bataljonsläkare vid flottan (J. A. S. Crona) i paraduniform, troligen frdn slutet av 1870-talet. Alla
civilmilitära befattningshavare hade sammetskrage, läkarna än sd länge ensamma om epåletter, enligt uppgift ett
privilegium frdn 1790 drs krig, dd dessa skulle lm särskilt utmärkt sig. - l mitten: Prydlig arbetsdräkt för sjökadett ombord (fotot visar A. Ekström som kadett) frdn mitten av 1870-talet; livplagget utgöres av bldskjorta, som
ser ut som den vore fodrad med vitt tyg. l utrustningen ingdr som för manskapet sjömanskniv med bänsel. - Till
höger: Kommendörkaptensuniform frdn början av 1870-talet; daglig dräkt med ordnar, utan sabel. Livplagget är
syrtut. Observera mössans form och mössmärket med kunglig krona för Ilögre officerare. Porträttet, som visar
Johan Henrik Ankarcrona, ger en god föreställning om hur en ddtida svensk sjöofficer sdg ut. Fotografier i
Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm.

kask och lägermössa, men efter några år utbyttes kasken mot en rätt hög och styv mössa,

kepy (ibland felaktigt kallad (t)schakå), förebilden till den vanliga armemössa. som vi känner från sekelskiftet. För flottans övriga kårer och stater förblev klädseln ungefär som förut.
I denna grupp ingick visserligen också medicinalstaien, omfattande ett fåtal läkare anställda för läkarvården vid flottans stationer. Dessa - liksom de läkare som för tjänsten ombord vanligen måste lånas från armen - hade emellertid armebetonade titlar och buro armens
uniform.

Inte utan skäl betecknar en känd marinläkare från 1800-talets mitt, Sam. Mörck,

detta som en absurditet och utdömer fältläkareuniformen som i högsta grad olämplig, obekväm
och »besynnerligs för marinläkare. Han berättar som bevis för det sistnämnda, att när en viss
fartygsläkare visade sig i medelhavshamnarna frågade man flerstädes, om han inte vore en
fartyget följaktig kavallerist. Till en läkare, som blev presenterad vid hovet i Grekland, uttryckte drottningen sin förundran över hans utstyrsel. Möreks demarche för en reform på
detta område medförde att läkarna år 1866 fingo flottans uniformer.
När flottan sistnämnda år åter klövs i två delar, anbefalldes återigen nya kl ädselföreskrifter, till stor del bekräftande redan vidtagna ändringar i 1854 års bestämmelser. För flottans

befälskadrer höllo sig dessa visserligen så att säga inom den gamla uniformens ram. De voro
emellertid så tillvida betydelsefulla, som de liksom avslutade övergången till ett nytt skede i
flottans uniformshistoria. Gradbeteckningen på mössan samt ståndkragen hade nu försvunnit
utom för amiraler; det breda, guldgalonerade huvudbandet för flaggmän förblev dock i viss mån
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Sjöofficerarna pd denna gruppbild frdn korvetten af Chapman äro klädda i 1867 års uniformer. Man ser stående
från vänster: löjtnanterna Lagervall och Lennman, d:r Seqertiahl, förvaltare Willasson, underlöjtnant Nissen, d:r
LyselI, löjtnant Ljutujquist; sittande frdn vänster: kapten Bennet, lcommendörkapten Ankarcrona, fartygschef, kaptenerna af Trolle ocli Lilliellöök samt löjtnant Barclay. Samtliga i den främre raden utom en (af Trolle) bära bonjour. En (Bennet) har /dgskor med spänne, vita strumpor; två bära stövlar med tvärskuren td. I den bakre gruppen
äro de flesta iförda kavaj. Den mustaschprydde förvaltaren bär mössa av äldre modell med galon men utan
mössmärke. Läkarnas gradbeteckning är utan ögla. - Foto 1872. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

en gradbeteckning. Det förutvarande ganska enkla mössankaret ersattes
med ett guldbroderat, för högre graderna kompletterat med en broderad
krona (se bild å sid. 212 och härovan) . Det för daglig dräkt för alla grader
avsedda livplagget benämndes nu bonjour, vilken föga skilde sig från
syrtuten. Öglan till den på ärmen placerade gradbeteckningen tillkom.
Knapparna på skörten försvunno. På samma sätt ändrades fracken;
amiralernas frack hade emellertid alltjämt ståndkrage, liksom deras
speciella livplagg vapenrocken, något som de för övrigt ha ännu i denna
dag, omkring 200 år sedan ståndkragen kom till. Kappan fick vara
antingen en regnkrage eller en paletå, den senare med gradbeteckningar.
Värjan fick förgyllt fäste; baljan skulle vara av svart, lackerat läder
med förgyllda beslag. Stickerten utgick. Regnkläder och stövlar m. m.
blevo tillåtna persedlar. Kadetterna fingo samma uniform som subalternofficerare med undantag för gradbeteckning.
Underofficerarnas epåletter försvunno. Chevronger (galoner i form av
Skeppsqosse, iförd »landgdngsuniform» av blå klädesmössa med vitt mösskapell och
vitt ankare av kläde, bldkragad linneskjorta, halsduk, bldskjorta av boj, vita byxor
av bramduk samt smorlädersskor. Bldskjortan av den vida blusformiga typ, som användes ända in på 193D-talet. Slutet av t87D-talet. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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vinklar) infördes såsom gradbeteckning, för flaggunderofficerare på båda ärmarna men
för de båda lägsta underofficersgraderna endast på vänstra

ärmen.

l stället för kappan

skulle underofficerare bära som
paletå skuren kavaj med gradbeteckning, vilken senare fick
vara antingen av svart redgarn,
guld eller silver.
För skårq årdsartilleriets vidkommande

var

förändringen

mera radikal. Den innebar att
de officerare, som mer eller
mindre godvilligt fördes över
till detta vapen, fingo det säkerligen tvivelaktiga nöjet att
för blott sju år - ty längre
varade inte klyvningen - skaffa sig uniform av armeartilleriets typ, men med vissa för det
nya vapnet betecknande drag
se bilderna å sid. 211 (överst).

Pd J. W. Wallanders klassiska oljemdlning av vaktparaden i Stockbolm 1878
figurera bl. a. ett par blåjackor, som under den för deras vidkommande ndgot
lediga marschen hinna flirta med ndgra kullor. Den stdtlige tamburmajorens
( - Vackre Herman «) hdllning är däremot perfekt. - Stockholms stadshus.

Uniformen bestod av mössa
av armens typ - vapenknappen hade dock gyllne ankare
mellan tre kronor; »kringlorna» på kullen och »stolparnas
voro av svart redgarn - , mörk-

blå vapenrock med låg ståndkrage och långbyxor, ganska vida; blå och vit väst, svart »knythalsduk s , ovan vilken skjortkragen syntes, mörkblå kappa enligt 1854 års modell för flottan men med svarta knappar och
gradbeteckning anbringad på axelslejferna, huggvärja och koppel av armetyp men med flottans
portepee. Sjöstövlar och regnkläder voro tillåtna plagg. Generalmajoren (det fanns endast en
sådan) bar såsom paradplagg trekantig hatt, vapenrock med generalsbroderi på krage och ärmar
jämte broderad stjärna och krona samt guldgalonerade byxor och generalsskärp. Övriga buro
vid parad en guldträns på vardera axeln av vapenrocken.
Detta plagg var utstyrt med, förutom gradbeteckningar i guld på ärmarna, ett sådant virrvarr av härs och tvärs påsydda svarta redgarnsband med »k ringlor» , svarta och avlånga snörmakeriknappar m. m., att det tog omkring 350 ord i generalordern alt beskriva bara detta plagg.
Som nyss sagts, blev skärgårdsartilleriets saga kort. Redan vid 1873 års riksdag beslöts att
åter förena de båda vapenslagen till ett, Kungl. flottan. l samband därmed utfärdade nya
klädselföreskrifter inneburo, att personalen vid det upplösta skärgårdsartilleriet fick övergå till
flottans uniform. Trots att denna inte var mer än sju år gammal passade man på att återigen
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Gruppbild från monitoren Loke, början av 1870-talet, utvisande hur de år 1866 anbefallda uniformerna sågo ut.
Sjöofficerarnas gradbeteckningar på cirmarna äro nu försedda med ögla; på mössan ha de försvunnit; underofficer
av andra gmt/en har cheororujer blott på vänstra ärmen, flaggunderofficer tre dylika på båda ärmarna. Tredje
gradens underofficerares gradbeteckning består aven krona. ankare ocli en vinkel på vänstra överärmen. Dessa
underofficerare bära allmänt rundtröja, underofficeren av 2:a graden kavaj, flaggunderofficeren syrtut. Observera
den förfranskade typen på befälets mössor med inslag aven ocli annan mössa av äldre typ, samt vidare de /zögst
skiftande typerna av vita kragar ocli det olika sättet att knyta halsduken. Manskapets klädsel är mycket en/retlig
och praktiskt taget alldeles densamma som nu för tiden. - Foto i Varvslaboratoriets arkiv, Karlskrona örlogsvarv.

lindra på densamma. Bonjouren fick - åtminstone till namnet - vika för en tvåradig rock,
som även anlades av flaggmännen. Såsom nytt livplagg infördes tvåradig .späns, till form och
snitt som en »peajncket», rakskuren och räckande till halva låret, med fällkrage och gradbeteckning som på rocken. Som ytterplagg skulle brukas kappa eller kavaj. Såsom tillåtet plagg
nämnes nu även vit rundtröja. Värjan skulle bäras i livgehäng med två hängremmar av mörkblått kläde under fracken och spänsen men framför trupp utanpå rocken med vanligt koppel.
Flaggmännens frack hade snedskuren ståndkrage medan den för övriga hade fällkrage. Från
flaggmännens vapenrock försvann broderiet på kragen och ersattes med en bred guldgalon.
Ehuru beväpningen strängt taget är ett kapitel för sig, bör för tydlighetens skull kanske anges såsom tveksamt, om med »v ä rja» avsågs sjöofficersvärjan från l800-talets förra hälft eller
det vapen man i allmänhet numera benämner sabel. Det senare är mera troligt. Värjan, vars
utseende framgår av färgplanschen mot sid. 200, var egentligen vad två herrar - R och A - i en artikel i »T'idskr ift i Sjöväsendet - år 1854 kalla en »visitv ärja », oduglig för sitt egentliga ändamål.
»Sk ulle man med dessa slags värjor kunna giva dödsstöten åt en liten gris, så är det dock en fysisk
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omöjlighet att därmed skada en beväpnad man -

såvida man ej får sticka honom i ögonen»,

säga de indignerat. I det förslag, som i artikeln framlägges och som senare tydligen lades till
grund för fastställandet av modellen till flottans ännu existerande sabel, kallas vapnet »huggvärja», vilket kan förklara att den gamla benämningen kvarstod i 1873 år s bestämmelser trots
ändringen.
I och med att marinregementet 1872 överflyttades till lantförsvaret och kanoniärkåren med
år 1874 uppgick i matros- eller sjömanskåren. skapades förutsättningar för en för allt manskap gemensam uniform. Vid periodens slut överensstämde denna praktiskt taget med den
uniform för båtsmännen, som förut beskrivits. Blankhatten, ett om gamla tider påminnande
attribut till sjömansdräkten, hade dock skattat åt förgängelsen, medan rundtröjan alltjämt ingick i sjömannens säck.
I det föregående har bortsetts från beväringsmanskapet, som ännu icke hade någon praktisk betydelse för flottan. När dylikt manskap fullgjorde verklig tjänst t. ex. ombord, höll
kronan det med beklädnad såsom för båtsmän.

PERSONALENS KOSTHALL.
Ehuru de styrandes intresse för sjöfolkets kosthåll under 1800-talets förra hälft förefaller
ha varit långt mindre än för dess uniformering, vore det orätt att beteckna det som obefintligt.
Det fanns för övrigt många, som med sin kritik såga till att intresset hölls vid liv. Både myndigheter och enskilda väckte allt emellanåt förslag till lösning av det besvärliga problemet om
maten, än mera bekymmersamt därför att kravet på ordnat kosthåll i land för manskapet i
längden inte kunde avvisas. Diskussionen rörde sig kanske mest om sådana ting som om gröten skulle utspisas till frukost eller kväll, om brännvinssupens berättigande och storlek, om det
förträffliga i att utspisa surkål, njurtalg, potatisgryn eller andra medel, som kunde avvända
sjukdomar ombord, längre fram också om införandet av kaffe och te etc. Om någon däremot
höjde sin stämma för att söka bryta enformigheten i utspisningen, så förklingade länge hans
ord som den ropandes röst i öknen. Visste man ej att enformigheten förföljde sjömännen på
alla hav, skulle man vara benägen tillskriva dåtidens svenskar, i motsats till andra folk, den uppfattningen, att allmogen, varifrån båtsmannen utgick, trivdes med och m ådde väl av att varje dag
äta korngrynsgröt och ärter, ungefär som hästen med sin havre, hö och hackelse. Vad båtsmannen själv tyckte vet man tyvärr inte. Hur som helst, man stod och stampade på samma
fläck i decennier med samma grova och tröstlöst enformiga, på lättsmälta näringsämnen samt
på skyddsmedel fattiga diet som på 1700-talet. Följande så sent som 1859 utfärdade sjöspisordning bestyrker detta.

Första dagen.
Frukost:
Smör 7 ort (30 gr.)
Brännvin 2 kub.-tum (3 el.) eller
01 10 kub.-tum (15 cl.]

Middag:
Salt fläsk 1/2 skålp, (212 gr. ]
Ärter 8 kub.-tum (12 eL)
Korngryn 2 kub.-tum (3 eL)

Afton:
Korngryn 9 kub.vtum (13 1/ 2 eL)
Salt 3 ort (13 gr.)
Smör G ort (25 gr.)

Andra dagen.
Frukost:
Smör 7 ort (30 gr.)
Brännvin 2 kub.-tum (3 el.) eller
01 10 kub. -tum (15 cl.) o. s. v.

216

Middag:
Salt kött 3/4 skålp, (320 gr. )
Ärter 8 kub.-tum (12 eL)
Korngryn 2 kub.-tum (3 cl.]

Afton:
Korngryn 9 kub.-tum (13 1/ 2
Salt 3 ort (13 gr .)
Smör G ort (25 gr .)
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Denna föga uppbyggliga gatuscen frdn Karlskrona pd 1850-talet illustrerar superiet bland garnisonstrupperna. Sårskilt var marinregementet känt för att inte spotta i glaset. - Teckning i skissbok 1851 av Richard Frirst. Privat ägo.

Härtill kom 1 1/ 4 skålp. (530 gram)
hårt bröd samt 2,5 ort (11 gram) tuggtobak, som alltså fortfarande räknades
som mat ungefär som sedermera snuset bland allmogen.
Det utsades att färskt kött skulle
utspisas vid tillgång härpå liksom grönsaker. Vid oväder eller annat hinder
för eldning

kabyssen gavs torrföda,

bestående av fläsk, helst rökt, bröd,
smör, brännvin eller öl.
Det inses lätt huru påfrestande det
måste varit att, efter kanske utstånden
nattvakt med den saftiga tobaksbussen
som hungerstillande medel, klara sig
till framåt kl. 12 med litet smör, några
knallar och en sup, som visserligen var
stark men liten, eller som ersättning
för supen ett glas öl, vilket till råga på
allt enligt anvisningarna skulle uppblandas med lika mängd vatten och
därefter serveras varmt, ibland med
tillsats av ingefära! Efter en sådan
prövning borde man kunnat vänta sig,
att ärterna serverats utan den för nutiden obegripliga tillsatsen av korn28.

Sv. F. H. III

Bdtsmän under »upplordrinq «, d. v. s. transport genom kronobetjåningens försorg till den s. k . rendez-vousplatsen, en god illustration
till brännvinssuperiets utbredning under Wieselgrens tid. Uniformerna förefalla ej fullt tidstrogna i det bldkragen felar. - Litografi
av C. A. Duhlstriim i »T'eck ninqar ur svenska [olklijuet » (1857) .
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gryn. Dåtidens sjöfolk reagerade däremot
knappast mot korngrynsgröt varje afton, trots
att man blott fick en klick mer eller mindre
härsket smör i stället för mjölk till doppa och
trots att gröten i stället för sockrad var saltad. Man får hoppas att saltmängden gjordes
beroende av om gröten kokades i färskvatten
eller som ofta var fallet i sjövatten.
På 1830-talet gjordes ett försök att införa

te med socker, men - skriver den för kosthållet städse intresserade signaturen »G»
(överkommissarien, sedermera landshövdingen
S. W. Gynther?) - som te var en föga känd
tillagning för svensk allmoge, så voro båtsmännen villrådiga, om icke tebladen också
borde ätas med sked för att giva något stadigare mat än bara vatten. Ett lika hårt öde
s ===
drabbade kiittskorporna, en nymodighet, vilken en så pass lärd man som professor Carl
Palmstedt vid Chalmerska institutet och lärjunge till Berzelius hade oturen att på 1850talet lancera. En samtida framstående marinBåtsman sysselsatt med att koka gröt i land i en kanonslupskabyss av 1700-talstyp. - Tecknituj från 1850-talet
läkare, den förut nämnde Sam. Mörck, avi skissbok av C. Th. Staai]. Nationalmuseum.
fyrar efter en om gedigna näringsfysiologiska
kunskaper vittnande kritik följande salva: s Försök att låta en människa uthärda en längre tid
vid enformig och till kvantiteten begränsad föda, hava hos oss varit använda såsom bestraffningar. Bespisning vid vatten och bröd under 28 dygn anses eqvivalent med lifsstraff. Bespisning vid torra köttskorpor under månader kan med allt skäl ställas därmed i bredd •.
Ungefär samtidigt hade »G» gjort mycket beaktansvärda inlägg i diskussionen. Han förordade
införandet av kakao, blandat med socker, och kaffe, »varmed man finner svenska allmogen allmänt bekant och mången arbetare även i land börja sin dag, isynnerhet sedan strävandet att
minska bruket av brännvin börjat bära frukt ». Han ansåg vidare, att man som omväxling
med ärterna skulle medföra ombord torkad vitkål och potatis, preserverad efter ett engelskt
patent; ur förvaringssynpunkt ansågs vanlig potatis på den tiden icke vara en vidare lämplig
artikel.
Det har sitt intresse att inhämta doktor Möreks mening om 1859 års sjöspisordning. Betecknande nog för dåtidens uppfattning reagerar han just inte mot enformigheten i densamma,
vilket ju dock kan förklaras av förhoppningen om en förståndig tillämpning av medgivandet
att byta ut salta och torra varor mot färska. Mot brännvinet går han till storms; »dess dietiska njutande vore stridande emot de åsikter, som i borgerligt och sanitärt avseende alltmera
FAKSIMIL VID DENNA SIDA. Spisordningen för Kungl. Maj:ts flotta enligt förordningen av den 27 april 1833
hade detta utseende. Overförda till modernt vikt- och mdttsystem motsvara 1 jungfru 8,1 cl., 1 kanna 2,6 l., 1 lod
13,3 gram och 1 marker (skålpund) 425 gram. Bland bestämmelserna lägger man märke till att för skeppsgossarna,
som f. Ö. inte heller erhålla ndgon tobak men i övrigt få samma portion som karlarna, brännvinsportionen . bör>
innesid mot kontant ersättning. - Kungliga biblioteket, Stockliolm.
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•
m:o

m:o

•
~rufoff

för 8 IDlan.

IDlibtafl för 8 IDlan.

~lfton

för S rolan.

1.

JforngrJ)u ........ 2.l Iumfr. ~lMl, falt ............................... 4 murfrr. eilU ...................... 1 mcrt.
e"!t, fof.......... 8 lob.
mrtcr ....................................... 20 iamfr. 8r'\llnlUin ......... 4 iumfr·
~mör .................. 16 f01\.
forngr1)n ................................... 4 jam fr.
mrånntnin .................................. 4 'nmfr,

2.

jforngtt)n .......... 2-1 in!~1fr. Jtott, f\llt ...................................... 6 merter. ~ ;l1br ................. 16 rob.
r, t:
@illlt, foY.......... 8 lo~.
~rtrr ............................................. 20 hrmir. m!'I\lInmilt ........... 4 iumfr,
@imor .................. 16 lob.
jforngrl)n ....................................... 4 lamfr.
~rånnl1)in ._.................................. 4 lumfr.
.................. 18 lob:
~I~ff, ~elft rort ........................ 6 marter. ~ll1or .................. 18 lob.
2JrAnnlnfn ............ 4 lumfr. 2Jrob, utom bet lnanIi~a ..... 4 marr~r. mrAnnluin ........ 4 iumfr
2'rånnlufn ..................................... 4 iumfr.
~mbr

•

•

9:lerJemte er~aUtr ~lnarje man I ~ mader torrt 2'rol'. ~fepp~g06arnr f\l (ffa portion, [cm f\lrlarne, bocf bor fbr bem brAnnl1)fn~"ortfonen fnnefta tmot contant
trmttntng.
9:lefjutom farttage~:
1:0 _tt ~tra fbrplAgnfng af brAnnJt)fn "Uffb flaU wara ~ ·Jumfru o~ e~tra förpl6gnfng af bl j fanna på man famt bora meb orbred bclil)rfa6. ~repP6gofjarnt fa Ifr"
e~tr" fbrpl6gnfng meb rarIarue af bl, men f(fe något brAnnlnfn.
2:0 9:>4 tlUgång {inned af fArjlt r6tt, utfpffad beraf 8 marfer I'å fatlaget, f ftAUet for falt rött eUer fIMP. funna gronf~lfer erMUa~, utgfflua15 fabane, ~warJt)tb ~rterne ~t.
fparatS. .!orngrl)O utremnad 6nbocf tfUfoppan15 afrebnfng.
3:0 mAr owAber eUer anbra orfater Ofnbra rorning, utAfflne~ torrfoba.
4:0 9:>enna fpi150rbnfng bor på bet fåttet föIjad, att, bå fpf~nfngtn 66rja~, 6egl)nnt6 mcb m:o I, ~ft'arefter glfWt6 m:o !1, om fcban ater m:o I, 04> f4 Wfbart. 9)4 torrf6.
bo utatfwed, får ben id'e rubba orbnfngen, utan fortfAtte15 fpi~~rbningrn på bet fMt, att, om 91:0 I warft utfplfab bagen nAIl före ben, bä torrf6ba utfplfabe~, fommer m:o 2 att utgffh)a~ bagen efter benfamma.
5:0 %obaf bert4tS Owarle man 1 lob om bagen, men @ifepp6Rouarne erbåUa fngen to6ar.
6:0 CJ}a IAngre ftö,e~ptbftfoner mebgtfwed torrtab Otnttfål, fOrlUorab uti tmobbe eUer rufttJta 6Icd'rabor. 9)eraf utgiftut6 2 lob på man, ~Jt)aremot 4rterne btfpara6.
7:0 9:>a l)ögft nObigt Ar, 04> ~efåttnlngrn lAnge lefh)stt enbart på falt mat, utbdal$ ~ lob fenap f werran på man.
~ff

1833.

bennn eipiGotbnlng år

ofn:mn~påmmQnbe

meb .ftOllgl.

IDl(\j:(~

möbi!lQ fcrorbnQnbe uU ftrifttelfe nf l-en 27 nr.pUbne

~prn

/ lleP9tfer /

(! nr l ~ fr o Il o

of C5jo.mUlific.@:onford ben 13 !,'JunU

Ex Officio
\V. GYNTJIER,
Eijö- Wlilili..,crollllllip4rit.

Ovan: Till kabysser avsedda järnspisar av Bolitulers tillverkning frdn slutet
~
av 1840-talet. Pd vänstra gaveln av den första spisen ser man som emblem
~
en delfin och en treudd. - Till höger: Dubbelspis av Bolitulers tillverkning
frdn slutet av 1840-talet, avsedd för storkök. Ugnarnas (2 stekugnar och
2 varmugnar) kapacitet torde ha varit ringa, eftersom värmekällan för alla
dessa och spishällen inskränkte sig till den lilla i mitten placerade eldstaden. Bilderna, som hämtats ur ett av
firmans katalogtryck, ger ett exempel på det konstnärliga utförande, som bestods tidens gjutgodstillverkningar.

gjorde sig gällande emot bruk av spritdrycker>. Blandningen av öl och vatten finner han
hög grad motbjudande.
Ungefär 50 år tidigare hade Kungl. Maj:t, på förslag av generalamiralen Puke, i nåder befallt
»att sedan erfarenheten bestyrkt, att sjöfolkets hälsa märkeligen vinner igenom
nyttjande av hränevin istället för ättika,

nu och tör alla tider uti spisordningen
införes, att dageligen bestås utom det
förut bestådda bränevin, och till vattenblandning istället för ättika, en jungfru
bränevin på varje karl och hälvten på
varje skeppsgosse). Mellan Pukes och
Möreks meningsyttringar hade dock
något märkligt inträffat: Wieselgren
hade med sin eldsjäl kommit svenskarna att vackla i sin tro p å brännvinets
förträfflighet.
Vad Mörck dock mest vänder sig
emot är inte själva spisordningen utan
proviantens dåliga kvalitet, som han
tillskriver

»än da m ålsvldrigh eten

och

orimligheten ) av det gamla provianteringssättet. Att fortfara med att såsom dittills i förråd h ålla så stora lager
av proviant, att man för omsättningens
skull alltid nödgades lämna ut varor,
som legat upptill flera år i magasin,
fann han förkastligt och med kommunikationsanstalternas »fullkomning s
obehövligt. För dem, som i dessa dagar ha att pendla mellan Möreks upp-

Den järnspis, till vilken Joh . och C. G. Bolinders ritning av 1845
här dterges, är säkerligen en av de äldsta i världen av sin typ.
Den är försedd med uarmuattenreserooar, stekugn och varmugn
(nederst); den sistnämnda synes emellertid snart ha övergivits.
a Eldstaden, b askrummet, c stekugn, d ugn för lägre temperatur, e vattencistern, f skorstensrör, g tvenne sotluckor, h kommunikationsrör mellan stekugnen ocli skorstenen.
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På en tillfällig utställning, den s. k . Eugeniesalen, å Sjöhistoriska museet i Stockholm, förekom denna rekonstruktion av ett parti av batteriet på en svensk korvett jrån förra seklets mitt. Man ser av bilden, att det blåsts
»bord och bänkar>, ty dessa äro nedtagna från sin stuvningsplats mellan däcksbalkarna i taket. På bordet std
skålar och muggar av fört ent plåt, i bordsgalgen hänger ölkannan med sin skopa. Ett par kojer äro sträckta (av
utställningshänsyn, i verkligheten vara de undanstuvade vid skaffningstid). Handvapen hänga pd däcksbalkar
eller stå i ställning.

fattning och å andra sidan nödvändigheten att hålla en viss beredskap, har uttalandet sitt särskilda intresse, fastän det ju inte löser problemet.
Mörck ger också slaktarna några beska piller för vårdslös styckning och rekommenderar
dem att använda såg i stället för yxa för undvikande av bensplint och skärvor. Hans i detta
sammanhang väckta förslag om att kronan själv skulle taga hand om styckningen och insaltningen blev omsider förverkligat i Karlskrona.
Med kvantiteterna i 1859 års spisordning är Mörck tillfredsställd. En beräkning av de teo retiska närings- och kalorivärdena m. m. visar dock att dessa ingalunda voro i överkant. Äggvita, fett och kolhydrat ingick i kosten med respektive 140, 125 och 544 gram med ett bruttokalorivärde av något över 4,000 kalorier. Från vitaminsynpunkt var staten mycket otillfredsställande, med abnormt lågt A-vitaminvärde och total brist på C-vitaminer, beroende på att i
staten inte ingick vare sig rötter, grönsaker eller frukt.
I vad mån Möreks kritik om lagerhållningen vann beaktande är ovisst, men i varje fall
lyckades han inte få bort brännvinet; t. o. m. vid periodens slut l ärer ha funnits en brännvinskrog på själva kaserngården i Karlskrona. Vid utfärdandet av den spisordning, vilken in går i 1875 års reglemente och som med sina sju ärtdagar i veckan föga avvek från 1859 års,
vidtogs den förändringen, att frukostsupen blev middagssup och att kaffe och socker intog den
förras plats. Kvantiteterna av smör, ärter och korngryn minskades ej oväsentligt. Bland torr-
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Denna ritning till kabyss, avsedd lör korvetter, är 1858 uppgjord av kapten E. Sasse i Karlskrona och [iirejaller
vara en ingalunda ddlig lösning av problemet. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

födan ingick nu ost och preserverat kött. Följden blev att det redan förut relativt låga kalorivärdet drogs ner till omkring 3,700 kalorier, lägre än enligt 1875 års landspisordning (se nedan)
och otillräckligt ombord.
Underofficerarna å to ur skeppspannan; om mathållningen för officerarna, som själva finge
ombesörja denna, vet man ej mycket. Med dåtidens ringa möjligheter att förvara ömtåliga
varor ombord kan man utgå från att även deras kost var enkel och enformig.
Vad angår mathållningen i land slog sm åningom den uppfattningen igenom, att kronan
måste taga denna omsorg på sig. Principen fick officiellt erkännande redan i slutet av 1830talet men omsattes i praktiken fö rst omkring tjugo år därefter, enär för ändamålet särskilt byggda
matinrättningar i regel saknades.
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Den första landspisordningen utfärdades
Frukost.
Alla dagar:
Korngryn 3 jumfrur = 24 el.
Smör 1 1/8 lod = 15 1/2 sr.

december 1851 och hade följande sammansättning:
Afton.

Middag.
2 dagar i veckan:
Färskt kött 3/4 skålp, = 320 gr.
Ärter 2 jumfrur = 16 el.

1 gång i veckan:
Smör 1 1/8 lod = 15 112 gr. eller
Sill 4 lod = 53 sr.

2 dagar i veckan:
Salt fläsk 3/a skålp, = 160 gr.
Ärter 2 jumfrur = 16 el.

3 dagar i veckan:
Smör 1 1/ 0 lod = 15 112 sr.

3 dagar i veckan:
Salt kött 3/ 4 skålp, = 320 sr.
Ärter 2 jumfrur = 16 el.

Sill 4 lod

3 dagar i veckan:

= 53 sr.

Dessutom dagligen 13 gr. salt och 1 skålp. = 850 gr. ankarstocksbröd. Utbyten av spisordningens artiklar mot andra voro medgivna.
Införandet av färskt kött två dagar i veckan innebar ju ett stort framsteg. Att ärterna, trots
att goda möjligheter till regelbunden omväxling i land borde förefunnits, bibehöllo sin s ensamrätt», får väl tillskrivas nödvändigheten av att omsätta förråden .
Doktor Mörck var i allmänhet väl tillfreds med denna spisordning, som särskilt beträffande
skeppsgossarna och marinregementets manskap hastigt visat sig ha ett välgörande inflytande,
men vände sig mot fördelningen på måltider och tidpunkterna för desamma, som icke passade
varvspersonalen. Detta manskap skulle infinna sig på varvet kl. 1/2 6 på morgonen. Mörck menade nu, inte utan skäl, att få voro så funtade att de före en så tidig timma hade lust att inmundiga den rikliga grötportionen och såtillsägandes i förskott förtära vad dagens behov komme att
påfordra. Olägenheten härav var så mycket större som varvspersonalen först långt fram på
eftermiddagen fick sin middag.
Med hänsyn till ovissheten, huru spisordningen i praktiken tillämpades beträffande utbyten,
är en beräkning av dess värde ur närings- och kalorisynpunkt vansklig. I oförändrat skick
ger den ett kalorivärde som överstiger 1859 års sjöspisordning med icke mindre än 400 kalorier, anmärkningsvärt då den starkare förbränningen till sjöss nu för tiden anses kräva rikligare
föda än i land. Kostens äggvitehalt var siffermässigt tillfredsställande - den lättsmälta delen
FAKSIIlfIL A I1IOTSTAENDE SIDA. l denna gulnade gamla handling, ett på sitt sätt gripande litet kulturdoku ment från anno 1852, åtager sig den unge drängen Anders Gustaf lVik - för ändamålet i riktig ordning god känd av chefen för Södra Roslags 2:a båtsmanskompani - att som båtsman i roten n:r 68 tjäna Kongl . IIlaj:t
och kronan och förbinda sig rotens intressenter att till honom utbetala lagstadgad lega, lön och persedlar. Om
stora summor rörde det sig som synes inte : legan är 20 rdr b:co, och lönen, eftersom torpet saknar åker och
äng, 2 rdr 32 sk. b:co i årlig penningelön, två tunnor råg, ett par lass hö, litet Iwlm, bete för en ko och några
får, vedbrand och gärdselfång. Det var allt. Den nyvordne båtsmannen är som synes inte skriokunnig ocli liar
inte ens ett ordentlig bomärke - med ovan hand sätter han ett enkelt kryss under namnet, som en annan skrivit för honom. Bdtsmanstorpet består aven stuga o cli kammare i en 13 alnar lång och 8 alnar bred byggnad
och ett fähus med foder/ada, 10,5 alnar ldngt under halmtak. Senast 18·t9 hade syneförrättning ägt rum, varvid
reparationer för 30 rdr b:co hade visat sig nödvändiga. IIlen redan på hösten 1854-, då Anders Gustaf Wik i
syneinstrumentet uppträder under numrets bdtsmansnamn, Kjäfving, visar sig torpets byggnader i trängande behov av reparationer för hela 112 rdr bico; bl. a. fordras nytt golv i kammaren i stället för det nerruttnade
gamla, istdndsättning av ugn och spis, nya fönsterrutor, ny brädkliidsel, ny målning .. . och fähuset måste täckas om, vartill beräknas åtgå fyra tjog halmkärvar, ett tjugotal rafter, tre par hängselstänger och fyra dagsverken. Gärdesgården kring torpet och kåltäppan var också förfallen, men den ålåg det båtsman Kjäfving själv
att sätta i stdnd, vartill rotebönderna skulle anvisa virke. Av den yttre ramen för den svenske båtsmannens tillvaro i mestadels förnöjsam strävsamhet ocli alltid små förhållanden och trånga villkor ge bevarade gamla syne instrument ofta beklämmande glimtar frdn en epok och en miljö, som endast eftervärlden finner idylliska.
Båtsman Anders Gustaf Kjäfving, vars kontrakt från 1852 här faksimilerats efter det i en privat samling bevarade oriqinalet, kvarstod i tjänsten till 1885.
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därav dock låg liksom fetthalten. Ur vitaminsynpunkt höll
staten ännu sämre måttet än
sjöspisordningen, vilken den
var underlägsen jämväl däri,
att animaliska och lättsmälta
födoämnen ingingo med lägre
procenttal.
I samband med införandet
slutet av 1850-talet av nytt
system för m ått och vikt »lod» och »jum fr us försvann
och »or ts och »k ub ik turm

Bdtsmansstuga i Voxtorp, Siitlra Möre. Ännu för ndgra fd dr sedan var taket
och ingdngen i ursprungligt skick utan uppbyggnad; drjrrhöjd cirka t I I! me/er.

kom i stället - vidtogs i landspisordningen vissa justeringar av mindre betydelse. Den
väl kraftigt tilltagna grötransonen minskades. Det dröjde
emellertid inte länge förrän
tiden var mogen för en mera genomgripande modernisering, vilken stadfästes i samband med utgivandet av 1875
års reglemente. Kaffe och
socker infördes till frukost.
Färskt kött till middag tre
gånger i veckan jämte grönsaker. Äntligen, 150 år efter
det Jonas Alströmer startade

En interiör [rån Oster -Kumla bdtsmanstorp [rån Turinge socken: kammaren med skomakarbänken. - Södertälje Kulturhistoriska museum,

sin försöksodling därav, kom
potatis p å matsedeln varje
dag, även till ärter, som nu
förekom »blott» fyra gånger
i veckan, med salt kött eller
fläsk. Korngrynsgröten blev
åter aftonmål, fortfarande
med salt men med skummad
mjölk som doppa; två kvällar i veckan gavs dock kum-

minost i stället för gröt. Införandet av mjölkprodukter,
som innebar ett stort framsteg, hade m åhända sin orsak i mejerihanteringens uppblomstring under 1870-talet.

Dokumentkista. för handlingar m. m, som tillh årt förutvarande Södra Möres
3:e bdtsmanskompani. Den är av trå, svartmålad och har en längd av 92 cm.
På locket läser man: »Nr 9. Södra Möre 3:e Indelnings Bdtsmanskompani a ,
Orlogsvarvets museum, Karlskrona.
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Interiör av (len gamla kronokuarnen i Karlskrona, en trotjänare, som ännu vid nedläggandet var utan skavank.

I middagsmålet ingående kvantiteter voro rikligt tillmätta ; frukost- och aftonrnålen såsom
förut rätt svaga. En jämförelse mellan denna och 1851 års spisordning visar lägre kalorital
men riktigare avvägda värden i olika hänseenden för den förra, ehuru bristen på produkter
av frukt och bär givetvis ogynnsamt påverkade kostens värde.
En spisordnings värde beror givetvis inte blott på sammansättningen av olika födoämnen
ehuru väl de äldre spisordningarna knappast gåvo utrymme för utnyttjandet av kockarnas
eventuella skicklighet eller av mera utvecklade tekniska resurser - utan jämväl på vad sätt
maten tillreddes. I detta avseende kännetecknades nu avhandlad period knappast av några
nämnvärda framsteg förrän möjligen mot slutet, sedan järnspisen, kommit i bruk vid storköken. Ännu på 1860-talet synes man såsom tidigare ha bland matroserna eller båtsmännen
som kock uttagit »en som förstår matredning - : någon särskilt organiserad och utbildad eko nomipersonal fanns icke. Först i 1875 års reglemente ingå kockar i sjömansk åren. dock ännu
tillhörande yrkesgrenen däcksmatros. Pretentionerna på en god kock torde inte ha sträckt sig
längre än att tillreda en väl kokad mat. När färskt kött och grönsaker vankades, kokades
detta merendels till soppa, oavsett om köttets beskaffenhet kanske medgav en högre utvecklad
matlagningskonst. Bortsett från eventuella brister i den tekniska utrustningen utgjorde, för att
nämna ett exempel, styckningssättet ett avsevärt hinder för ett riktigt utnyttjande av köttleveranserna till storköken ända till långt in på 1900-talet.

FAKSIMIL VID DENNA SIDA . Ätskilliqu glimtar ur bdtsmännens tillvaro pd roten och under uppfordring ges
i denna instruktion för korpralerna vid Västergötlands båtsmanskompani. Den grundade sig på gällande instruktioner för båtsmanskompaniclieierna och innehöll ungefär samma bestämmelser som för korpralerna vid de övriga bdtsmanskompanierna i riket under 1800-talets förra hälft. - Kungliga biblioteket.
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,Jnsftutfion
f6r ~orporClltrnt

tutb 2Btiltrgöt~Ianb~ 2)dt~man~='~Ompagnit.

- - - - - -. . . . .CB· . ._ - - - -

§. 1.

ejo.G:orpotaletne '6ot4 meb bet, unber bej ~otpor41(fap l!>banbe m4nflap, om möjllgf
år, ~rocU'ie J)elgebag beroifla aUmånna ®ubMjenflen. Om någon af manflapef, uten
laga forfaU, af~åUet' pg ifrån f1)r'an, flaU ~orpotQlen benfamme nu extra jubictel he'
flmffning tvib f!?t'opcltaben ~oi mig anmåla.

s

2.

ID3ib '1)tfopat4bctne flaU manflapet tvara famlabe min f t en fi mme före @iubll,
tjenfteni hot jan, ~roatroib CEotpotalerne meb flötfl4 n099l'ann~et tftetfet, att ~roar,
je rad år ren od) fn!?99, "eflåbb meb ben nu febnafl af ,Stong!. Wlaj:f faflflåUbe mun,
beting. (j'bferbetai, att faden unber fomnlarmånaberne flaU Wata flåbb meb ~roifa
h1)xot od) blåtrcjal1, famt meb hlåflåbnlngen ben öftiga tiben af åtef. efuUe någon
rad af CEompa~niet tomma ennorlunbn 'låbb, ån ~roab nu nämnt åt, får ~an ej ftäUall
i Ieb meb be öftiga, utan enflilbt fot pg fjelf på tvenflta fl!>geln af be förut uppflållbe
meb tåf(a munbetingen hefläbbe, ~romet till nlig rappodeta~.

§. 8.
~ib aUa '1)rfopal'aber flola ~orporaletne öfroa mantrapet ufi 4ft funna, mib
fråffanbef af en OfficH eUer 5ötman, gora ben ~el~nlng eUer ~onneUtf forn
meglcmentet forefhifroer, famt rolb uppftållninfJ på ttvå oc~ he ebee
funna ~ålIa fullfomlig råttning, od) ~afllgf infaga benfamme , funna öppna
O c~ fl u f a [e bel'ne, g r a må nbn i nga t oc ~ ma re ~ er a, ~roarmib i f1)nner~ef iaft,
tagci, Rft aU4 tötelfer fle på en gång od) meb noggl'Qnnafle faft, åfmenfom når ~alt
görd od) commanbo.orbef åt utfagbt, 'aden flannar orodig fill be, front o~ rått,
ni n g cemmenberaä, bå ~an meb fmå fle9 od) fl!?nbfam~et intager tåUnlngen.

°

§. 4.
be S2å~mofen, forn SJ)afior l förfamllngen · utfåtter , j1all ben 2Jätiman, fom
fiU~ot ben mofe I,roal'ufi S3å~mött't ~åUt~, pg bettvib in~åUa, broarom CEol'pol'alen got
fig unherl'åtfab; flulIe någon af manfl!apef förfumma benna pn fl91big~ef, åligger (tor~
porRlen bet tiU mig rapporter«,
§. 5.
~ol'pol'alen flaU gora pg unbcl'l'åttab ~uru manflQpet pn moten fiA uppföter, war,
ne bem for ofibiAf uppfötanbe od) f~Ued. mefinneä någon af manflapet ej mUja åt.
I!)ba beji maming , ~tlt ~orp0l'alen fåbant off ~enafl ~Oi mig anmåla, cd) pfJ meb ben
ol!)bi!Je ~o~ mig infiåUa, bå förbr!l!aten flaU, enligt Jtdgij,~rtinarne, affhaffai. erul,
le någon [åbcn brottsling mågta åf(9oa CEol'potalen, anmåtee ~an bet för nårmafl bo.
ente Jtronobetjenf, forn anmobas ltmna bm ~anbrådning, forn åt noblg fiU ben htoffsli~
ges fårra forilanbe till mig.
§. 6.
~otporalen flaU flUfe od) noga efttr~ora ~lttU tllanflapef meb bera§ af moten er.
~åUne tåttig~eter ~lls~åUa; befinndl någon, fom bermeb föt~öfat eUet roanmårbar, flaU
fåbant ~os mig anmå[ai.
§. 1'.
~otpottllen Hroerroatat all fotf~ liquib, moten cd) målsman emellan, o~ tilIfer
oft ben febnatt et~åUer fin rått uti f\oba petfeblar; fluUe någon mote milja glfroa raden
onnorlunbo ån enligt bej contracf ody gåUanbe forfattningar , få åtroatna~ forfl ~oten af
~otpotalen, men f?uUe benna matning till motmå~aren ej ~ielpa, anmåld för~ållQnbd
~05 mig tiU roibcue åtgårb.
§. 8.
Ufan ~ofC!n§ tiUflånb, fom f~r CEotpotalen flQU fllIrånnagifnlai, famt ej meta
ån 24 timmar, får nå~on af manflapef o~ågsna fig ifrån moten, cd) bet ej utom ben
fötfamlin~, ~roatefl beji 9lofe år belågen ; - famt utan mitt od) ~otenll tiUflånb, må
ej nö~on larI beQifroa fis tttom J)ål'abet unber ~roab förenlånbning bet roata må, få roiba
~an ej birccte flaU pg ~05 mig inflåUa.
§. 9.
G:ffer uppforbring od) bä måfsmannen fommer ~em på fln ~ote, flaU ~an till
motmåflaun åtedemna tre.ål'i.petfeblame, ~roarä motmciflaren till ~orporalen aflemnat
qbiffo, broHfef mig fiUflåUe~. eruue mojU~en något mera af ben ufaf ~ofen mlb far~
lens \Ippforbring till fjenflgotinA [emnabe beflåbnab ej, enliM Jtongl. ~ötorbningen af
år 1816, roara förtjenf, flQU åfnlen be,a ptrfeblaf fiU SRofmaflcUeJl Af fatten äfetltm.
uai, ~NQfWlb fotfQteG fom fOf"f åf namnbt.
~ib

§. 10.
<Eorporalen f,Ur mi9 od) mofmå~aren anfmad~ om någon af manflapd unbee
uppfotbtinA, på ~mab fått bet mata må, fötflingtat MAot ufaf be ifrån moten bt!omne
pttfel>lat; famt btButom mig tnflilt anfroatig för {i:tflingtcmbd af få mål moteni fom
tar.1en~ egne effectet.
§. 11.
~ill unbmifanbe af fmi~ emellan m6t~man od) en eller annan enf'ilt af be~ mof"
~nUore, flaU faden omillfodigen utaf ben motmciflate , fom för åtet cif tiUfororbnab,
uppbåra alla pne rMti9~ttet I oc!> uti ben. contra:bot, ffiotmåflann od] 'aden emellan,
[om nu rommet att utAitmns i affeenbe pa bt~ rafti9~dtt af moten, af <Eotpotolen eller
mofmåflann, e~liAt i {orenåmnbe bot fafl~å Ube form, i fadeni nårmaro od) meb btj
~obrånnanbe lnfota~, ~roab laden af motmaflaten be'ommit, famt btffamma of faden i
<Eorporaleng nårmaro i vofen quittera~. motmåflann åt enfam anfmatig rodtn~ lagliga rått, od) att ben i laga tib af måt~mannen beromme~

§. 12.
2Bib be af miA ~åUanbe f!)rropar~bet åliMo mofmåfla\'ne att meb~ofma o~ mib
anfotbtan mig förewifa ben t §. J I omnamnbe bol.
§. 13.
~tf åligger <Eotporalen få mål unbee tlppforbdn~; fom i Ianb,otfen, aff genafl
fiU mtg inrapportera om nöAot nummer fluUe bUfroa \'ocant, någon rad t!)mmet eller
infiutnat, ~rootroib i forfla faUet ia'ttaAt5, att
mål bato bä l)acanun tlmabe, fom
ofmen på ~lllab fått fåbant flett, od) i ~ånbelfe af bcbsfaU i lanbIlorten , bä btAåra ~a.
flodbelllis öfroet böbsbaAen, od) betfamma, jemfe r"PJ'orten ~årom, tiO mi~ ofmerfånba.
2Bib fjutbomsfaU fö'et Q:orporalen få mibt möjligt åt goro pg unbenåttob om fjufbomen~ fot~åUQnbe, forn åfroen mig rapporteras.

rn

§.

14J)marje rad inom <EompaAnief åt aUt mefål o~ ftne <Eo'Cpo'Colef omlUfotIig 19bneb cd) arfnin~ fl!)lbige; fluUe n&gon ~åremof x,l'9fa, aUggcr <Eotpotalerne fåbanf mib
nnfmar genQ~ fill mig rQPpotfefa.
§. 15.
2Bib inttåffnnbe \)Qcancer cd) n!) fad legt5 l ~åUef, flall <Eofporolen noga göra
ftA unberrOttab om ben n!l0 FarIen~ lefnab od) manbel , få wål fore fom efter ben tib
~Qn till .'i8åtflman antagtS; fluUe uppl9fai, ntf ~on år lånb for någon fods manad ellee
},egått nå~ot brott, mere pg aft ~an berföre Io~Ugen Mifroit tlUtalab od) ~roffQb eUer
ej, flaU <EorporQlerne gena~ eftet J)Qrom et~uUne tiUfotlige unberrattdfer mig 'Capportera.
§. 18.
~å. be~e for <Eorporalerne uf~arQbe o~ ~år anbefalbfe fl!)lbig~efer grunbn PA p&
ben ~nftrucUon .Rongt. IDlai:t ben 17 mOl). 1818 o~ öfdge t;örfattningor föt må.t~
man5.<Eompagnie.<E~efernt ~t9ifmit, få dUgAer ~et uu följe ~~raf ij;otporalerne off no~a uPpf9Ua fbref'dfterne ~Qtutt, od) om urorflafen~et fluUe aAo tum, 'ommer ben atf
rnllAt JttiAg·~diflatne &e~QnbloB; oell fom dt ~o9re anfroat åtfOljet <Eotporalerne5 å.
liManbet i tjenflen, ~ar Jtongl. IDlaj:t i nåber fötorbnof bem ett årligt atfroobe af 6
m:br manco , fom qmadaUtet of <Eompagnie.<Ebefen utbelaD, famt ttnbet tjen~godnA 2
fl. o:cc i fiUöfntng l frnctamenfe per bag cd) fritagne från Påp, men ej fjömon~QrOtfe •

.§. 17.
X!enna ~n~ruc:fion flall of <Eorporaletne mib f!)tfopa'Caberne upplcifa5, bä man,
flapef f1aU mata upp~åIlbt od) upptopabf; fluUe nnAon bafl1)a fåbane brlfler uti bep tåff
of moten att anmåla, ~mmQ fluUe fotbro få fl!)nbfam råftelfe , att ej be ~f mig manU.
Ae Fndoparabet 'unna inroånta5 ,onmålet <Eotpotalen för~åUanbet fiU nåtmafle .Rt'ono.
metjent, fom bå afAör enUAt ~orfaffnin9arne. .eruUe, emot fötmobon, lngen råftelfe
~åreffer åf\a tum, lntoppotferar <Eotpotalen fot~QUanbef tiU mig.
<E a dB f t o n o ben 4 IDlot~ . 1836.
B. CEDEBSTBOM.
(!omp. (!~ef.

Angmaskinen i kronoknarneti d Stumliolmen, Karlskrona, med sitt imponerande svänghjul, som i 70 dr drev bdde
kvarn- och bageriverk, är numera nedmonterad.

Om fartygskökens utrustning vet man beträffande större delen av 1800-talet egentligen lika
litet som i fr åga om 1700-talet. Fartygen byggdes utan ritningar och specifikationer i fråga
om inredningen, och något fartyg från nu omhandlad tid, där den ursprungliga inredningen
finns bevarad, lärer ej längre finnas kvar. Detsamma gäller matinrättningarna i land. I början av 1840-talet inköptes en matkoknings- och vattendestilleringsapparat, uppfunnen av fransmannen Rocher, vilken provades både i land och ombord. Kokningen synes ha gått ganska
bra och det destillerade sjövattnet gick att använda, när det stått några dygn. Rocher, som
sj älv torde hämtat iden fr ån engelsmännen, som tidigare prövat den, fick en svensk efterföljare
i kapten Sasse, som i början av 1850-talet konstruerade en liknande apparat (bild å sid. 221) för
linjeskeppet Karl XIV Johan. Såsom framgår av bilden å sid. 218 funnos de under 1700-talet
införda flyttbara kabysserna emellertid kvar i flottan så sent som 1855.
Såsom vi förut sett, intog manskapet sina måltider ombord i fatlag, vanligen om åtta man,
som alltså samsades om ett fat eller annat kärl, vari maten upplagts av bytesskaffaren. Benämningen fatlag ändrades sedermera till backlag, vilket antyder att fatet, förmodligen av trä,
ersattes aven back, som ända till omkring mitten av 1800-talet var ett laggat kärl. Träbacken utbyttes sedermera mot en back av förtent pl åt. Samtidigt härmed kommo tallrikar och
muggar av samma material i bruk. Huru denna servis såg ut och huru backlagsborden med
sina bänkar voro anordnade ombord på en svensk örlogsman mot slutet av perioden framgår
av bilden å sid. 220.
I den m ån ordnad mathållning förekom i land synes bordsservisen varit mera modern och
29.
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överensstämmande med vad som förekom bland civilbefolkningen. Enligt personalens kontrakt av 1837
gällande för sjöartilleriregementet hade kompanicheferna att mot viss kontant ersättning underhålla
servisen. Häri ingick bl. a . djupa och flata backar
av trä, förläggsskedar av tenn med träskaft, matskedar av tenn, knivar och gafflar av järn med benskaft samt bunkar, tallrikar och saltkar av lera.
År 1851 infördes tallrikar och skalar av porslin, en
vara som vid denna tid börjat bliva föremål för
fabriksmässig tillverkning i Sverige. Ombord skulle
det dröja ännu mer än femtio år innan »postelinelt
slagit igenom.
Förut har i delta arbete framhävts den ofantliga betydelse brödet hade såsom livsmedel för
Frans Aspeqren, den siste av dynastien Aspegren,
sum inn ehalt kronobagaresysslan i Karlskrona.

flottans folk, inte minst i Karlskrona . Då både
underofficerare och varvsarbetare allmänt begag-

nade sig uv rätten att från kroriobageriet uttaga ankarstocksbröd, kan man säga att nästan hela staden å t kronans kaka.

När Sven-Öjvind Swahn i »Blekinge-bilder från fordom »

gör ett strövtåg till Stumholmen för att bekanta oss med den framstående botanisten och kronobagaren Georg Casten Aspegren (död 18:!8), och hans märkliga örtagård, framlockar han
ock bilden av de otaliga pojkar och flickor, som vandrade till »Bröjbarjet s för att i kronobageriets utlämningslucka hämta familjens veckoranson av »kusabröd-. Att höga vederbörande
också ägnade brödproduktionen tillbörligt intresse, därpå lämna urkunderna många och klara
bevis.

Huru spannmålen skulle förmalas och mjölet förbakas till torrt bröd och ankarstocks-

bröd, vad det skulle väga, vad kronomjölnaren, kronobagaren, magasinsinspektoren och andra
befattningshavare hade att iakttaga samt vilka fruktansvärda straff som väntade dem, vilka
beträddes med »otroh et -, var i minsta detalj reglerat genom reglementen, som själva regeringen utgav. Flottans äldsta kronobageri vid Sibyllegatan i Stockholm, som ännu finns kvar,
övergick i och med tillkomsten av armens flotta till armen och blev aldrig återlämnat.

I

Karlskrona byggdes i slutet av 1600·talet ett kronobageri vid Stumholmsbrons västra ände
på i kanalen lagd stengrund, vilket var sa förnämligt, att det ansågs nästan utan motstycke
i Europa.

Vid motsatta broändan uppfördes någon tid därefter ännu ett »b ak nreh us s

på

Stumholmen, vilken byggnad ännu finns kvar fast i ombyggt skick såsom beklädnadsförråd.
Spannmålen förmaldes länge vid kronokvarnen i Lyckeby. På 1860-talet uppfördes, såsom nyss
antytts, likaledes på Stumholmen, ett »k va rn- och bageriverk för ånga », som vad bageriet angår
ännu gör tjänst vid sidan av mera moderna konstruktioner.

I utrustningen ingick knådnings-

maskineri och en högtrycksångmaskin av »sexton hästars kraft ». Kvarnen, som var utrustad
med fyra »r h ensk as 9 kvarters kvarnstenar, en skalkvarn med 7 kvarters grynstenar, en rågFAKSIMIL VID DENNA SIDA. Ett par resepass som dessa ge en föreställning om vilken idyll som rådde i vårt land
ännu i mitten på I800-talet ocli som medgav utrikesministern tid att själv skriva under så enkla papper. Det
ilar ock sitt intresse att konstatera, att namnet på den sekreterare, som med darrande liand kontrasignerat det
ena av passen, förekom på rese passen redan 33 år tidigare. Präglades sålunda livet i Kunql. 1Ifaj:ts kansli av
stilla ro och kontinuitet, måste det å andra sidan il aft sina svårigheter eller t. o. m. risker att fara landvägen
genom Sverige , eftersom kronans karlar behiiode pass. - Privat ägo.
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sikt och en rensningsmaskin,
slutade att mala först efter
omkring sjuttio å rs trogen
tjänst, men verket var då liksom bageriet i oklanderligt
skick. Det på sin tid högst
förträffliga verket levererades
av firman Baumgarten & Burmeister i Köpenhamn, numera
Burmeister & Wain. Priset
var 41,400 riksdaler riksmynt.
Kronobagarsysslan
var
länge att anse såsom ett slags
fideikommiss inom aspegrenska släkten, vilket Karl XIV
Johan ytterligare befäste genom att i ett brev göra veterligt att, så länge någon Aspegren fanns, som ville inneha
sysslan, så skulle han också
få denna. Den siste kronobagaren med detta namn avgick
omkring 1890.
Allt eftersom kravet på
ordnad utspisning av manskapet i land sm åningom vann
gehör, löstes också inkvarteringsproblemet, till båtnad för
manskapet och till glädje för
dem inom och utom flottan,
som länge kämpat härför.
Stora och rymliga kaserner
av sten uppfördes efter hand
Karlskrona såväl som
Stockholm och Göteborg. Vid
periodens slut behövde ingen
»ho i sta'm. De som vid stora
inryckningar ej kunde rymmas i kaserner inkvarterades
ombord å till kasernfartyg
apterade äldre örlogsfartyg.
Vårt sista linjeskepp, Stockholm, var bland dem som
mötte detta för en örlogsman
trista öde .

Utsikt frdn Stumholmen mot Trossö i Karlskrona omkr. 1780. Huset i för grunden t. v. torde vara . arsenalen> (sjöartilleriet), vars bevakningsmanskap
ställt upp sina gevär mot berget till höger, medan de ta sig en vilostund.
Andra huset till vänster är det pd 1680- eller 1690-talet uppförda • bakarhuset», byggt på en i Stumholmskanalen lagd stengrund. I bakgrunden ses
Fredrikskyrkan. - Osignerad lavering av - eller kopia efter akvarell av Elias Martin . Uppsala universitetsbibliotek.

Vy av Stumholmen
vänster är det under
Byggnaden i mitten
fasaderna till höger

i vdra dagar frdn Kungsbron.

Byggnaden längst till
nOO-talet uppförda bageriet, numera beklädnadsförrdd.
är marinens centrala beklådnadsuerk stad. De båda
äro nya magasinet och det pd 1600- eller nOO-talet
uppförda tunnegodsmagasinet.

Vy från Lyckeby med den gamla kronokvarnen till hiiqer, uppförd under
1720-talet.
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NAVIGERINGSVÄSENDE'r ÅREN 1815 -1880

id 1800-talets början var bestämningen av latitud och medeltid ombord genom höjdmät-

V

ning aven himlakropp allmänt bekant. Dessa bestämningar kunde ske noggrannare än

förut på grund av tillförlitligare tabeller över himlakropparnas förutberäkna de avstånd från
ekvatorn, s. k. deklinationstabeller, och förbättrade reflexionsinstrument. Den engelska nautiska
almanackan -

»Nautical Almanacs -

innehöll alltsedan sin första upplaga 1767 bland annat

sådana deklinationstabeller samt en samling för Greenwich medeltid förutberäknade måndistanser mellan solen och månen samt mellan denna och de viktigare stjärnorna i djurkretsen.
Genom att jämföra en ombord observerad och till jordens medelpunkt reducerad måndistans
med den motsvarande i almanackan kunde man därför ombord erhålla medeltiden i Greenwich.

Genom att taga skillnaden mellan denna medeltid i Greenwich och den förutnämnda

medeltiden ombord erhöll man tidsskillnaden, d. v. s. fartygets longitud. Den engelska permanenta longitudskommissionen, som omnämnes i bd 2 (sid. 482) av detta verk, hade under åren
1714-1828 främjat utvecklingen av mer eller mindre praktiska metoder för att ombord kunna
bestämma medelliden i Greenwich. S å belönade kommissionen kronometerns uppfinnare John
Harrison år 1767 med 10,000 pd st. samt år 1773 med samma belopp. Vidare bekostades förberedandet och utgivandet av ovannämnda första upplaga av »Nautical Almanac».

Hadleys

1732 enligt Newtons ide konstruerade kvadrant eller som den också kallades oktant ett vinkelrnätningsfel av högst en bågminut -

med

hade avsevärt förbättrats. Dess graderade båge

eller limb hade utökats att omfatta omkring 60 i stället för ursprungligen 45 grader.

Den

hade omdanats till en sextant, med vilken man kunde mäta vinklar upp till 120 grader med
en noggrannhet av omkring tio bågsekunder. Även andra typer av reflexionsinstrument, vars
gradering omfattade hela cirkeln, och som därigenom voro särskilt lämpliga för måndistansobservationer hade kommit till användning.

Särskilt må nämnas det av Tobias Mayer i Göt-

tingen 1767 uppfunna och av Jean Charles de Borda förbättrade reflexionsinstrumentet, som
fått namnet Bordas cirkel. Först i början av 1800-talet hade reflexionsinstrumenten undanträngt de gamla hjälpmedlen -

grads tocken och astrolabium - , som på sina håll troligen

varit i bruk ända fram till de första ångfartygens tid.
Sedan reflexionsinstrumenten och »Nautical Almanac» med uppgifter om solens och månens
inom en halv bågminut bestämda lägen tillkommit samt kronometern möjliggjort en förhållandevis noggrann överföring av Greenwich medeltid, började omkring 1800 en nydaningsperiod inom sjömätningen och vid framställningen av sjökort. Äldre sjökort saknade i allmänhet
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Ä/dre tiders nakterhus vara av mycket primitiv beskaffenhet. Det här till vänster avbildade torde härstamma [rån
nOD-ta/et. - Den till höger dtergivna båtkompassen med nakterhus av mahogny är fastställd av Kung/. Förvalt- ·
ningen av sjö ärendena. Kompassen, som är märkt »Th . Arwid.~son's patent. G. W. Lyth, Stockliolm, Nr. 108" är
av vätsketyp och utrustad med ros med streckindelning. Det fyrkantiga nakterhuset är försett med glasfönster och
två nakterhuslampor av koppar. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

gradnät av meridianer och latitudsparalleller. Däremot gjorde en mängd ingraverade kompassrosor och kompasslinjer kortet svårläst. Då en noggrannare ortbestämning nu blev möjlig genom de nya hjälpmedlen och metoderna, vilka länge varit varje navigatörs önskemål, kunde
man icke längre nöja sig med att endast i kortets rand markera meridianen. Ett fullständigt
och tillförlitligt gradnät visade sig nödvändigt. Detta infördes därför i korten och kompasslinjerna slopades. Till nollmeridian valdes den genom Greenwich löpande meridianen, för vilken den mest använda nautikalen var beräknad. Kustkonturerna kunde inläggas i korten med
större noggrannhet än tidigare, och man var icke i så hög grad som förut beroende av kompassupptagning av kusterna med fel, beroende på osäker kännedom om missvisningen. Den
svenske navigatören använde vid resor utanför Skagen i allmänhet holländska eller engelska
sjökort. Över egna och angränsande farvatten hade Sverige en mängd goda sjökort i vida
större utsträckning än något annat land. Härför hade man främst att tacka viceamiral G. af
Klints outtröttliga och insiktsfulla arbete. Förutom genom arbeten av i föregående band (sid.
478) omtalade Johan Nordenankar hade framställningen av på egna sjömätningar grundade
sjökort påbörjats i Sverige år 1782 av amiralens fader, E. af Klint, till vilken här senare återkommes, i Norge av Geografisk Opmaalin 1773 och i Danmark av von Löwenörn 1784, vars
arbete fortsattes av Zarthmann.
Bland läroböcker i navigation, som i början av 1800-talet enligt samtida uppgifter ansågos
mer eller mindre brukbara, må nämnas följande redan i bd 2 (sid. 479 ff.) omtalade: Werner
von Rosenfeldts, utgiven 1693, Tomas Rajalins 1728, C. F. Hauswolffs 1756, L. A. Chierlins
1777 och F. K. Roswalls 1796. I teoretiskt avseende ansågs, enligt en uppgift från år 1840,
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Av dessa bägge nakterhus från [Iirru dr/lUndradets mitt är det vänstra (av mässing) utrustat med luftkompass i
kardansk upphängning; rosen, som saknar tillverkarens namn, är försedd med streck- och 90o-inde1ning. Kompassen
har en magnet och är ej försedd med anordning för kompensering. Den är daterad 1845 o cli har tillhört fregatten
Josephine. - Nakterhuset till höger, utfört i fernissad ek, är försett med tvd nakterhuslampor och en oåtskekompass,
märkt -G. W. Lyth, Stockliolm, N:o 1,4.0. Aven denna ros är streck- och 90°-indelad. Sjöhistoriska museet, Stockholm,

ännu vid den tiden Hauswolffs vara den bästa. Enligt samma källa var Roswalls, då den första gången utkom, nästan rent praktisk och kunde jämställas med den bekanta engelska läroboken av Hamilton Moore. Genom tilläggen i de senare upplagorna - den utkom i fyra, den
sista år 1824 - förbättrades den icke nämnvärt. Enligt en uppgift 1840 kunde den vid den
tiden sedan länge anses ha tjänat ut. 1820 utkom i Karlskrona »Astronomiens tillämpning till na vigationen» av löjtnanten vid flottan Otto Anckarsvärd. Detta arbete avsåg underlätta studiet av
den astronomiska navigationens teori och var med sitt innehåll ett värdefuIIt tillskott till dåtidens nautiska litteratur. Under denna navigationsvetenskapens nydaningstid måste navigatören
själv göra sig förtrogen med nya uppfinningar och metoder och lämpa sin navigering därefter.
Först 1842 utkom »Lårobok i navigationsvetenskapen med tillhörande nautiska och logaritmiska tabeller samt förberedande afhandIing om logaritmer och trigonometriens av kaptenen
vid flottan E. G. af Klint. Arbetet innehöll det väsentliga stoffet till en dåtida högre lärokurs
i navigation. En andra omarbetad upplaga hade af Klint just avslutat, då han i juli 1845 avseglade som chef på korvetten Karlskrona och omkom vid fartygets förlisning. Efter hans död
ombesörjdes andra upplagan av det till läroboken hörande tabellverket av läraren vid navigationsskolan i Stockholm P. J. Högfelt. Bland anmärkningsvärda nyheter i denna upplaga märkes en artikel om storcirkelseglingens teori och en beskrivning av Masseys 1802 uppfunna logg
samt av John Ericssons år 1835 i England patenterade djuplodningsinstrument.
Masseys logg skulle ersätta den sedan medeltiden använda hand- eller skäddloggen. Den
bestod aven ihålig metaIItub av några tums genomskärning, försedd med i längdriktningen
skevt och spiralformigt ställda trekantiga blad. Apparaten utsattes vid loggning i lä nära mid-
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Till vänster pejlkompass (luftsystem), i kardan fästad till pivotbåge (IV nwssrng. Den är försedd med tvd st yrstreck av mässing och pejlinrättning; rosen är streckindelad med graderad silverring, märkt »Pisior & Martin,
Berlin »; kompassens enda magnet är upphängd i balans. - Till höger styrkompass (luftsystem) kardanskt upphängd i mahognybetsad [urulåda; kompasskålen är försedd med fyra styrstreck och märkt , G. W. Lyth, Stockholm • .
Rosen är streck- och 90°-indelad. Instrumentet Ilar tvd magneter. Sjöhistoriska museet, Stockholm .

skepps. Genom användning av det vanliga logglaset. vars sand rann ut på femton eller trettio
sekunder, och iakttagandet av det antal varv apparaten på grund av fartströmmen under denna
tid roterade, kunde farten bestämmas. John Ericssons lod var ett tillförlitligt instrument, som
med framgång prövats i engelska flottan. Det var en föregångare till de numera använda lodapparaterna, som grunda sig på att det med djupet ökade vattentrycket förmår undantränga
luften i ett fyllningsrör. varefter vattnet rinner över i ett med djupskala graderat mätrör, vari
vattenhöjden angiver djupet.
Navigering under landkänning hade vid mitten av 1800-talet icke undergått någon större föränd ring. Man bestämde fartygets position genom att pejla två kända föremål i land, s. k. krysspejling, eller genom två pejlingar av ett eller två föremål samt seglad distans mellan pejlingarna.
För astronomisk ortbestämning mättes i allmänhet en solhöjd på morgonen, då solen var
i ost, ty härigenom kunde den rätta longituden erhållas, även om den vid beräkningen använda latituden sedan föregående middag blivit felaktig på grund av okänd strömsättning eller
felbedömning av seglad kurs och distans. Härvid måste dock medeltid i Greenwich vara noggrant känd antingen med hjälp av kronometer eller genom nyligen företagen m åndistansobservation. Vid middagen observerades solen i nord eller syd, varigenom den rätta latituden utan
vidare erhölls. Om solen och fartyget befinna sig på olika sidor om ekvatorn, uppnår solen
icke ost ovan horisonten. I sådant fall eller i händelse av mulen himmel, måste man företaga
observationen mer eller mindre på sidan om ost och blev då nödgad uppskjuta beräkningen av
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John Ericssons patenterade djuplod, som här visas efter en litografi ur O, M. Dreutzer, . S jöm annasä/lsk apernes
calender dr 1838. (i mitten) och i foto efter ett halometerl ångt exemplar i Sjöhistoriska museet, Stockholm, bestod av ett i bägge ändar öppet glasrör A, medelst cement fast inneslutet i det av järn och bly tillverkade lodet.
Ett vridbart hölster G skyddar röret med dess skala; d fig. 2 är hölstret tillslutet. B är ett litet spiralformigt böjt
glasrör, som gdr ner i det stora röret ocli är öppet upptill, sd att det fritt kommunicerar med luftkammaren e,
och denna dter med den yttre luften medelst ett annat litet rör, vars öppning är D; vid ändan av det stora glasröret är anbragt en kran för att nerdt tillsluta röret. När instrumentet skall begagnas, tillslutes röret medelst
kranen E, fodralet vrides för, lodlinan pdstickes och lodet kastas. Vattnets tryckning vid D börjar strax överstiga lufttrycket i kammaren e och röret II. Vattnet stiger nu genom det lilla röret D in i kammaren, under det
luften drives upp i den översta delen av densamma och röret A, ända till dess vattnet uppnått öppningen av det
krokiga röret B. All luften är nu innesluten endast i röret, och vattnet, som beständigt intränger genom D, överstiger öppningen B, rinner in i glasröret och stiger däl'. Det gradtal pd skalan, vartill det stigit, visar - i famnar
- det djup, varpå lodet befinner sig.

longitudobservationen, tills man vid middagen erhållit den rätta latituden. Om även middagsobservationen av någon orsak missades, mätte man en solhöjd så snart som möjligt efter
middagen. Ortbestämningen grundade sig därvid på att om två höjder av samma eller olika
himlakroppar, som tagits på samma eller olika ställen - i senare fallet med reduktion till
sista stället medelst mellan observationerna seglad kurs och distans -

och som beräknats

med samma antagna latitud, gåvo som resultat exakt samma longitud, så måste den använda
latituden ha varit korrekt, liksom de vid beräkningen erhållna medeltiderna ombord. Longituderna blevo emellertid korrekta endast om medeltiden i Greenwich varit noggrant känd
ombord. Ar 1843 utgav den amerikanske sjökaptenen T. H. Sumner från Boston sitt arbete »A
new and accurate method of finding a ship's position at sea by projection on mercators chart>.
I detta visar han, hur den astronomiska ortlinjen - ett begrepp som nu för första gången införes i navigationen - skall beräknas och utläggas i sjökortet, och han blir härigenom den
moderna navigationens grundläggare. Den astronomiska ortlinjen på jorden blir i mercatorskortet projektionen aven ringa del aven i allmänhet mycket stor cirkelIinje, som har den
punkt - projektionspunkten - , som ligger lodrät under himlakroppen, till medelpunkt. Dess
radie är 90 grader minskad med höjden, det s. k. zenitavståndet. Denna ortlinje är vinkelrät
mot riktningen till himlakroppen, som med meridianen bildar en vinkel som kallas asimut.
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Till uånster: Sextant, tilluerkod i mässing au »Dollond, London »: Den är utrustad med astronomisk tub, stjärntub
oclt terrestertub, lupp och m ikrometerskruv. Limben 1MJo ocli kordans längd 28 cm . Instrumentet Ilar tillhiirt
prins Oscar Bernadotte. - Till !Iöger: Oktant au ebenholts med alhitlad, spegel ocli skymglas/attningar au mässing, lim b, nonie ocli namnpldtar au elfenben; äuen detta instrument är utrustat med mikrometerskruu. Namnplåten lir märkt: .* i :E: i *' . Kordall har en längd au 36,s cm. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Sumner beräknade tre s. k. bestämningspunkter till ortlinjen och erhöll tre longituder. Detta
sätt att räkna benämnes longitudsmetoden. Man kan också välja två longituder på vardera
sidan om den räknade longituden och därmed beräkna två latituder för att erhålla de två bestämningspunkter, varigenom ortlinjen skall uppdragas i kortet. Detta sätt kallas därför latitudsmetoden och användes, då himlakroppens höjd observerats åt horisontens nord- eller sydsida.
Longitudsmetoden användes, då observationen skett åt ost- eller västsidan. Vid användningen
av dessa metoder kan det emellertid vara tillräckligt att blott beräkna en enda bestämningspunkt, genom vilken ortlinjen drages upp vinkelrät mot riktningen till himlakroppen. Asimuten, d. v. s. den vinkel, som denna riktning bildar mot meridianen, kan erhållas i de s. k.
asimuttabellerna, som började publiceras år 1861. Om ännu en ortlinje beräknas genom ytterligare en höjdobservation av samma eller annan himlakropp, blir positionen bestämd genom
dessa ortlinjers skärningspunkt i sjökortet. Vinkeln mellan ortlinjerna eller - vilket är detsamma - mellan himlakropparnas riktningar bör helst vara 90 grader och ej mindre än 30
grader. Äro ej båda ortlinjerna bestämda på samma ställe, kan den första ortlinjen förflyttas
eller som det heter .- transporteras - parallellt med sig själv i kursens riktning en sträcka
i sjökortet lika med den seglade distansen mellan observationerna. Sumners metod beskrives
för första gången i Sverige i »Tidskrlft i sjöväsendets av år 1845 och blev för astronomisk
ortbestämning grundläggande i »Lärobok i navigationsvetenskapen lämpad efter fordringarna
till sjöofficers- och sjökaptensexamen» av C. A. Pettersson, sjöofficer och sedermera inspektör
för rikets navigationsskolor. Läroboken utkom mellan 1853-76 i fyra upplagor, de två sista,
efter författarens död år 1863, oförändrade utgivna av sedermera navigationsskoleinspektören
och kommendörkaptenen K. Skogman, och blev använd vid ovannämnda skolor ända till å r 1898.
Under adertonhundratalet har ett stor arbete nedlagts på att förbättra kompass och logg.
Enligt »Ttdskrift i sj öväsendets av år 1838 rapporterar professor Peter Barlow till engel30.

Sv. F. H. III
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ska amiralitetet i egenskap av dess kompassexpert, att av »150 kompasser mer än hälften
voro odugligt skräp som borde förstöras av
samma skäl som vi sönderklippa falskt mynt
såsom varande fullkomligt gagnlöst i förrådet
och ytterst vådligt att tillåta något därav utlämnas •. Barlow införde i engelska flottan en
tung kompasskiva med fyra kring nord- och
sydlinjen symmetriskt fördelade nålar, som
nådde ut till skivans periferi. En 1837 tillsatt
kompasskommitte föreslog år 1840 en lättare
skiva av glimmer täckt med papper eller en
skiva av enbart papper med nålar av nyssnämnt slag. Ända in på 1880-talet använde
man skivor av detta slag, i många fall även
tunga skivor med en enda nål. Sir William
Luftkompass enligt Kelvins ndlsystem (8 ndlar)j skdlens Thomson, sedermera Lord Kelvin, uttog 1876
undre sfäriska del av tjockt glas är fylld med glycerin.
patent på en kompasskiva, som revolutioneDen ringformade skivans ros är indelad i streck och
0
rade
kompasstillverkningen och ännu är
960 - en indelning, som är ganska ung i kompassens
historia och blev vanlig först omkr. 1920. Skdle!1 är invänstandardtyp för luftkompasskivor och i modirligt märkt • Keluin, Bottomley & Baird Ltd, Glasqou»,
fierad typ även för vätskekompasskivor.
Sjöhistoriska museet, Stockholm.
Flinders visade att deviationen - kompassnålens avvikning fr ån den magnetiska meridianen - förändras med fartygets stävriktning och företog 1810 med lnvestigator den första rundsvängningen för deviationsbestämning. År 1814 införde Flinders den efter honom uppkallade »Plinders' bar> för kompensering av flyktig vertikaljärnmagnetism. G. B. Airy anbragte år 1839 permanenta
magneter för den permanenta magnetismens kompensering och mjukjärnskorrektorer
för flyktig horisontaljärnmagnetism. Archibald Smith fann, att nålarna borde vara av
mycket liten längd i förhållande till avståndet till närbelägna järnmassor; då skulle
kompenseringssvårigheterna elimineras. Lord Kelvins kompasskiva uppfyller detta villkor.
Genom placering så att medelpunktsvinklarna för deras polavstånd är 120 grader,
komma de att påverkas som en enda nål av försvinnande liten längd. Denna placering
i förening med nålarnas försänkning under upphängningspunkten en sträcka lika

me~

halva radien till cirkeln genom nålarnas poler ökar skivans motståndsförmåga mot obe höriga svängningar, varigenom skivan, som i allmänhet har en svängningstid av 15-20
sekunder, blir lugn. Nålarnas sammanlagda stora magnetism, fördelad på obetydlig vikt,
gör skivan känslig. Vikten av skivan hade nedbringats från omkring 100 gram till 12
gram för en 20 centimeters skiva.
Denna schematiska bild av 1Ifasseys 1802 uppfunna logg är Iiåmtod ur 2:a upplagan av
E. G. af Klint , »L årobok i navigationsvetenskapen ' (1845). Armarna C och D pd axeln AB
sluta med pldtskivor, som pd grund av sin vinkelstäl/ning komma axeln att rotera vid
passage i vatten. Skruoen m kuggar - när instrumentet genom dragning i det av fjädern
k dittills undanpressade och i g fästa axelstatiuet h sättes i funktion - i ett hjul med
numrerade kuggar j hjulets vridning i antalet kuggar räknas efter loggningen, varefter avläsning i en tabell ger skeppets fart.
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Till vänster: Reynolds patent/ogg, med registerverk, rotor med tre vingblad av järn ocli lina . Sjöhistoriska
museet, Stockholm. - Till höger: Ett exemplar av Walkers relingslogg i modern upplaga, registrerande fart
upp till 20 knop och ett räkneverk pd upp till 1,000 nautiska mil.

l mitten: Burts lodapparat med tujtpåse (den senare förfärdigad av segelduk, c:a 30 cm. bred; bromsinrättningen
med fjäder och ledarrulle är av mässing). Sjöhistoriska museet, Stockholm. Till vänster: Burts lodapparat
enligt schematisk gravyr i E. G. af Klint, »L ärobok i navigationsvetenskapen ., 2:a upplagan 184-5. - Till höger:
Walkers lodapparat.

Förutom en god kompass för noggrann styrning fordras en tillförlitlig distansmätare. Den
tidigare omtalade Masseys logg förbättrades därhän, att den kunde användas som distansmätare.
Man lät den släpa akterut i lä med en sex fots lina i förbindelse med ett räkneverk, som
angav distansen. Detta instrument jämte rotatorn inhalades vid avläsning. Ar 1861 kom Masseys logg ur bruk, då Walkers första logg kom i marknaden. Walker slopade förbindelselinan
och lät rotatorn friktionslöst direkt verka på distansverket. Denna s. k. inhalningslogg förbättrade han år 1878. Räkneverket för distansangivningen, den s. k. indikatorn, placerades på
relingen akterut i förbindelse med rotatorn genom en 40 famnars lina av flätat tågvirke för
fart upptill 12 knop och av 60 famnars lina för fart upptill 20 knop. Ett balanshjul' infördes
mellan indikator och lina för att hålla en jämn rotation och undvika torsion i linan.
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Den första svenska fyr, där spegel använts (med säkerhet mellan 1669-i2), var Landsort. När den sjudrige Karl
( XII ) 1689 i sin dagbok ritade denna bild av Landsorts fyr, var den emellertid som synes en öppen kolfyr. Kungliga
biblioteket. - Nidingens fyr vid slutet av 1iOO-talet: öppen kolfyr med gryta av äldre typ (jfr bilden d nästa
sida). Teckning av Anders Polheimer Ejt er Hilmer Carlsson.

Ända till lS00-talets slut använde man vid lodning en kabelslagen hamplina uppstucken i
famnar i förbindelse med det vanliga djuplodet. Detta var ett kägelformat blystycke av åtta
till tolv kg. vikt, vars nedre ända var urholkad för att fyllas med talg och riven krita så
att man genom bottenprov, som fastnat i talgen, skulle få kännedom om bottnens beskaffenhet för jämförelse med i sjökortet därom införda uppgifter. Vid lodning måste fartyget ligga
stilla, men genom användning av Burts lodboj från år 1820, en segelduksp åse. som uppblåstes,
sedan den genomdränkts med vatten, kunde man loda även om fartyget hade fart eller avdriften under svårt väder var stor. Bojen utkastades vid lodning, så att den genom en mekanisk anordning fastnade vid lodlinan i vattenytan, då lodet nått havsbottnen och kraften på
linan upphört. Härigenom kunde den utlupna linans längd lättare avläsas. Omkring år 1840
använde man vid lodning Masseys lodapparat. Det var en rotator, som placerades strax ovanför blylodet. Apparaten kom i rotation av fartströmmen. då lodet föll mot bottnen. Det registrerade varvantalet angav djupet till bottnen. Apparaten var enligt »Tidskrift i sjöväsendetav 1842 skrymmande och ömtålig, varför den snart efterträddes aven mera massiv och lätthanterlig apparat av Walkers konstruktion enligt samma princip.

Denna har använts ända

till våra dagar och finns ännu i marknaden.
Vid tillverkningen av kronometer och sextant följde man teknikens snabba utveckling och
nedlade därvid allt omsorgsfullare arbete. Till kronometerns förbättring bidrogo John Arnold
och Thomas Earnshaw, som 1805 belönades med vardera 3,000 pd st. Earnshaw är uppfinnare
av kompensationsoron och från Arnold stammar namnet kronometer. Hartnup och Viktor Kullberg uppfunno hjälpkompenseringen av oron för extrema temperaturer. Bland utmärkta svenska
kronometertillverkare under denna tid må nämnas Söderberg och G. V. Linderoth.
Vid 1800-talets början kommo fyrar och enklare sjömärken allt mera i bruk, och lotsar
togos i allt större utsträckning i anspråk för att betjäna sjöfarten. Säkerhetsanordningarna
omhänderhades sedan senare delen av 1600-talet av lots- och fyrinrättningen, vars chef sedan
år 1687 var lotsdirektören, och som tidigare lytt under amiralitetskollegium. men från år 1803
kom att sortera under Förvaltningen av sjöärendena. Sex år senare sammanslogs lotsverket
med den då nyupprättade Sjömätnings-corpsen. Samtidigt blev lotsdirektören överdirektör och
chef. Till förste innehavare av befattningen utsågs astronomie professorn M. G. af Schulten,
som därvid erhöll överstes tjänsteställning. Kåren bestod av två avdelningar : Lots- och Sjö-
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J en till •T'idsiår drii » f örd bildtltujbok fr dn 1756-59 av sjöoff iceren G. H. Burfot finnas bl. a. dessa bdkar och
fyrar avbildade i oku arel lerade tuschteckningar: överst Hävringe, . byggd pd en klippa i Ostersjön ' (till vänster)
och Ving ö båk i Nords jön, nedan Nidingens dubbelfyr (till vänster) och Landsort. - Söderman/ands regementes

officerskdrs bibliotek, Strängnäs.

----.
mätningskontoren. Dess officerare voro tillika lotsdistriktschefer. År 1820 blev riket indelat i
Norra, Södra och Västra lotsdistrikten, omfattande tillsammans 15 fördelningar, 63 åldermanskap och 153 lotsplatser. Efter en blott 15-årig tillvaro upplöstes Sjömätnings-corpsen å r 1824,
men Sjömätningskontoret eller Sjökartearkivet, som det även kallades, och Lotskontoret kommo
fortfarande att lyda under lotsdirektören. Lots- och fyrväsendets angelägenheter skildes år 1842
från Förvaltningen av sjöärendena. Samma år tillkom Lotsstyrelsen, vilken sålunda ersatte
Lotskontoret, och förlades liksom lotsverket under sjöförsvarsdepartementet (1920 under handelsdepartementet). Lotsdistriktens antal minskades år 1877 till två och fördelningarna till elva.
Ända till år 1827 medförde lotsverket inga kostnader för kronan, om man undantager kostnad
och underhåll för de få av staten uppförda fyrarna. Lotsarna erhöllo sin avlöning genom lotshemmanet och lotspenningarna, vilka ursprungligen utgingo efter överenskommelse. Sedan lotsarna ålagts skyldighet att betjäna sjöfarten, erhöllo de ersättning efter viss av staten fastställd taxa, den s. k. lotstaxan. Utprickningen, som utfördes på så sätt, att varje grund utmärktes självständigt, ombesörjdes av lotsarna och kustbefolkningen. De voro i gengäld befriade
från väghållningsskyldighet och upptoge dessutom avgift av de passerande fartygen. Denna
beräknades efter fartygets djupgående. På grund av sjöfartens snabba utveckling, blev det
nödvändigt, att staten underhöll och utsatte viktigare fyrar och sjömärken. Som ersättning härför övertog kronan rätten att uppbära den ovannämnda avgiften, som erhöll det redan tidigare
brukade namnet »fyr- och båkavgift ». Den började utgå fr. o. m. 1827 och beräknades efter
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När en fyranläggning vid 1700-talets mitt föreslogs pd Paternoster och Joh. Eurenius 1755 upprättade en ritning
(ovan till vänster), hade denne försett fyren med tvd fyr/jus Projektet möttes emellertid med kritik och kom ej
till utförande. Förslaget har emellertid betecknats som . en märklig föregdngare till de bevakade fyrarna med bostadsplats för personalen i fyrbyggnaden . (Hi/m er Carlsson ). Kopia av ritningsoriginalet (i Landsarkivet, Göteborg. Kungl. Lotsuerket, - lIföjligen har Eurenius' förslag varit inspirerande pd arkitekten Olof Tempelmans ritning till Falsterbo fyr c:a 40 dr senare. Denna ritning (ovan till höger) stadfästes av hertig Karl • under min
allernddigste Konungs och Herres minderdrighet . den 2 dec . 1792. Sddan stod fyren i nära 50 dr, till dess den
ombyggdes med lanternin 1843. Kungl. Lotsverket. Efter Hi/mer Carlsson.

fartygets dräktighet, ej som tidigare efter dess djupgående. De härigenom inflytande medlen
stå till Kungl. Maj :ts disposition att användas för lotsverkets ändamål och innefattas i riksstaten under benämningen »fyr- och båkmedels.
De moderna fyrarna vid 1800-talets början voro stenkolseldar, försedda med det av Anders
Polheimer år 1791 konstruerade reglerbara draget, som möjliggjorde en rökfri, ljuskraftig låga.
Den första fyr, som försågs med nämnda anordning var Kullens fyr 1792. Senare täcktes stenkolseldarna efter danskt mönster med ett glashus, en s. k. lanternin. De första av denna typ
voro fyrarna vid Kullen och Östergarn 1817. Stenkolseldarna ersattes så småningom av den
argandska lampan, som användes ännu vid 1870-talets slut, ehuru förbättrad genom anbringandet av flera koncentriska vekar, enligt Aragos system, samt Careels pumpverk, varigenom
rovoljan, vilken vid nämnda tidpunkt i allt större omfattning ersattes med fotogen, kunde hållas vid konstant nivå, så att lågan brann med oförändrad styrka. Under sista hälften av 1870talet kom lysgasen i bruk vid åtskilliga hamnfyrar. Vid århundradets början förstärkte man
den fasta oförändrade fyrlågan med reflekterande speglar. Detta system användes vid en del
fyrar ännu i början av 1900-talet. Den av den franske fysikern A. J. Fresnel uppfunna lins-
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Den första oljefyr, som nått god effekt och länge var berömd bland de sjöfarande, var Orskärs fyr i Sverige. Den
uppfördes 1687 i trä och försågs med oljelampor ocli strålkastare. 1738-40 ersattes träbyggnaden med ett stentorn.
Fyren lyste ej horisonten runt men hade 5 stora konkava reflektorer med 1 fot och 2 tums öppning och Ilade 6
lampor framför varje sådan reflektor. Med hjälp aven urverksapparatur, uppfunnen av föreståndaren för Bergskolleqii mekaniska laboratorium. J. E. Norberg, 1769, gjordes Orskär till »u årld en s första blänkfyr> , med ett verkligt blänksken så gott som runt liera horisonten. Samme uppfinnare hade ungefär samtidigt inrättat Korsö fyr
som den första i världen med rörligt sken, fastän den gav en- och tvåskensblänkar med olika tidsintervaller o cli
på olika områden. Samtida ritning. Efter Hi/mer Carlsson. - Till llöger: OstergarnsllOlm, den sista öppna svenska
kolfyren, byggdes 1849 efter Polheimers och Löwenörns system och användes som provisorisk fyr på Ostergarnsholm under luunullijrens ombyggnad från sluten stenkols/yr till lantiljefyr. Askan föll genom risten ner invändigt i
det skorstensliknande röret och kunde uttagas genom luckan på framsidan . Draghål var anordnade runt den lilla
altanen, till vilken man kom upp på en stege. Blyertsteckning av Hi/mer Carlsson.

apparaten, som bestod av kristallglas, utgjorde en betydelsefull förbättring av fyrbelysningen.
Den användes i Sverige först år 1841 vid Vinga fyr. För att åstadkomma blänkar drevs fyrapparaten fram och tillbaka för hand. Ar 1781 ersattes handkraften av ett. urverk tillverkat
aven urmakare i Marstrand. Det av lotsdirektören, sedermera statsrådet friherre K. G. von
Otter uppfunna klippfyrsystemet användes för första gången år 1877. Härigenom blev det möjligt att från en fyr ge till tide~ noggrant begränsade ljussignaler av olika beskaffenhet och i
olika riktningar. Systemet medgav snart sagt oändliga variationer av antalet klippar och klipparnas längd.
Fyrhusen uppfördes i regel av sten. På 1860-talet började man använda lätta järntorn av
överfyringenjör G. von Heidenstams konstruktion. Enligt 1940 års fyrlista äro nio stycken av
våra nuvarande fyrar uppförda före år 1800. Ar 1881 uppgick antalet till 110, varjämte funnos en stor mängd fyrlyktor i insjöarna.
Fyrskeppen togos första gången i bruk år 1836 vid Falsterborev. Det var ett förhyrt och
för ändamålet omändrat fartyg. Atta år senare utlades det för detta syfte byggda skeppet Cyklopen. Detta förde ej, som namnet gav skäl antaga, ett utan två fyrsken. Fyrskeppsstationernas antal var år 1881 elva.
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Den första rundgdende fyrapparaten i världen, också den en konstruktion av J . Norberg, tändes den l augusti 1781,
när Marstrands fyr (p d Karlstens fästning ) togs i bruk. Härmed var en av fyrhistoriens epokgörande uppfinningar
gjord - nu kunde man [ å flera olika fyrkaraktärer utan att behöva anlägga dubbelfyrar eller åstadkomma avbrott
i det fasta ljuset; utgångspunkten var given för den moderna fyrtekniken. Premiären kungjordes genom bl. a. följande lilla notis i »Post- och inrikes tidningar> för den 15 febr . 1781: »T ill de Sjöfarandes efterrättelse länder att
på Car/stens eller Marstrands fästningstorn är en fyrbåk inrättad med 6 brännspeglar, lioilka drifvas av ett Urverk,
så att de på 5 minuter gd runt om ocli gifva under denna tid ett skiltatule sken av 6 starka och 3 svagare ljus va·
rancles 133 1/ 2 svensk aln ifrån natten-hartzonten till brännspeglarnas centrum. Denna fyr kommer att tändas den
l nästkommande augusti och sedan på samma dag årligen samt släckas den l maj hvarje dr i likhet med de öfriga
svenska fyrarna i Caltegatt •. - Ritning [r ån 1822 . Kungl. Lotsverket. Stockholm. Efter Hilmer Carlsson.

Sjömätningen utfördes liksom i våra dagar under sommarsäsongen från början av maj till
slutet av september. Vid 1800-talets början var hela svenska kusten från norska gränsen till
Ålands hav triangelmätt. Gotland blev det dock först 1832. På norrlandskusten var ett större
antal geografiska positioner bestämda enbart med sextant och kronometer, varför felet vid lägesbestämningen kunde uppgå till flera hundra meter. Havsdjupet och bottnens beskaffenhet ut-
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Engelsmännen voro de första, som konstruerade en sluten lanternin för kolfyr. Det blev dock i Sverige och Danmark, som fyrtypen utvecklades. Hos oss löstes de slutna kolfyrarnas problem av bergshauptman And. Polheimer
(Vetenskapsakademiens handlingar 1793), som 1788 fick i uppdrag av amiralitetskollegiet att undersöka de svenska
ocli de utländska stenkolens användning vid fyring. Enligt lians system uppfördes fyren pd Kullen 1792. Dansken
Löwenörn konstruerade 1800 den första , av Polheimer föreslagna slutna stenkolsfyren med glaslanternin. Ritningen
till vänster visar den typ av fyrgrytor, som användes i de öppna kolfyrarna omkring 1790 och som Polheimer fann
otidsenlig. Kungl. Lotsverket. - Till llöger Polheitners förslag ti/l fyr; A är själva ugnen, f gallret eller risten,
varigenom askan faller ner i kanalen K. Kopparstick i Vetenskapsakademiens handlingar 1793. Efter Hi/mer Carlsson.

Id

M
~

i

Ho]utöGåaa

:Bönan.

GriillMköl1'

Korso

· i

'!

.

.!

Win(a

Ur 1842 drs fyrlista. Holmö Gadd var dd en täckt stenkolsfyr, uppförd 1837-38. - Bönan var en stillastdende
hamnfyr, tänd 1840, bestdende aven argandsk lampa mellan tvd speglar. - Grönskär var ännu en öppen stenkolsfyr i ett torn, pdbyggt 1786 - enligt Kungl. Maj:ts beslut skulle den emellertid moderniseras 1843-.t4. - Korsö
var en roterande spegelfyr, i ett torn [rån 1768 - den hade tvd på 12 alnars avstdnd [rån varandra placerade
stora lyktor, inuti försedda med tvd förgyllda reflektorer vardera; genom urverk vändes lyktorna fram och dter
inom en tid av fyra minuter. - Vinga fyr, som tändes 1841, var en stillastdende lanti/jefyr, utrustad med ljusapparat av Fresnels system. - Efter stengravyrer i »Utulerr åttelser om fyrar, bdkar och sjömärken ... dr 1842• .

r

GunmlrJ'l

Ila tu ..lcii r

Mad.el'Ön

K"JJllo]mAl'nr

Griollll:år

Yiterön

Ndgra sjömärken pd 1840-talet: Gunnarn, spirbdk med tavla pd toppen. - Rataskär, känningsbdk av trä, vit- och
rödmdlad. - Maderön, 30 fot llÖg kase. - Kanholmarna, spirbdk med tunna på toppen, vitmdlad dt fjärden. Grimskär, rödmdlad brädklädd båk under huv, med vitmålad tunna pd toppen. - Ytter ö, ek med svartfärgad
tavla pd en spira över trädets topp. Efter stengravyrer i »Underr åttelse om fyrar, bdkar och sjömärken . . . dr 1842•.

31.

Sv. F. H. III

241

Till vänster: Erik af Klint, vars 1782-88 utarbetade sjökort över svenska vatten betecknar inledningen aven ny
epok i svensk sj ökartografi. Silhuett av okänd konstnär. Privat ägo. - Till höger: Medalj över sonen, viceamiralen Gustaf af Klint, vars storverk, »Soensk sjöat/as ., sysselsatte honom hela hans liv. Medaljen är utförd av
Lea Ahlborti och slagen 188;" av Vetenskapsakademien . åt sin om sjöväsendet högst förtjänte medlem », Frånsidall visar en mall, klädd i flottans uniform, stående vid rodret pd en öppen båt, som för fulla segel går fram
mellan klippor och skär. Han vänder sig Itulut tillbaka och vi.~ar sin kurs med utsträckt lzand. Pd yttersta klip pan st år en b åk, Devisen betyder: »Hun utforskade vägarna och avritade dem '. l\ungliga Myntkabinettet (Statens
historiska museum), Stockholm,

röntes vid lodningsarbetet. som utfördes från roddbåtar.

Vid blekingekusten användes den

första ångslupen för lodning år 1879. Ofta inhämtades upplysning om läget av skär och befintliga grund hos traktens fiskare och lotsar, vilka mot ersättning lämnade upplysning härom
och deltogo i arbetet. Därefter lodade man vid de angivna platserna, vilka inlades i kartan,
där de omgävos av de mätta djupsiffrorna. Eftersom lodkurserna företogos oregelbundet kring
och mellan de olika skären och uddarna, kom djupsifferkonturerna att löpa oregelbundet och
ofta stjärnformigt. Härav namnet stjärnlodningsmetoden. Från denna metod övergick man så
småningom under 18GO-talet, då man fortfarande använde handlodet, till s. k. parallellodning,
varvid man vid lodningen följde parallella linjer på 50-100 m. avstånd från varandra. Denna
lodningsmetod användes fortfarande. Sjökorten framställdes ej vid den 1824 upplösta Sjömätnings-Corpsen. Framställningen av dem var sedan år 1798 anförtrodd å t den tidigare nämnde
viceamiralen Gustaf af Klint, vars fader, Erik af Klint, likaledes sjöofficer, under år en 178288 utarbetade sjökort över Östersjön, Kattegatt, Finska och Bottniska viken. Under hela sitt liv
sysselsatte sig sonen Gustaf med utarbetandet av det storartade verket »Svensk sjöatlass (två
band 1797-1820). Detta best år av ett 50-tal av af Klint själv upprättade och delvis även graverade »allm ån na kartor> i skalan 1:3000000 och s. k. passkartor i skalan 1:1000000 samt s. k.
kustkartor i skalan 1:200000. Förutom kartor över rikets egna farvatten omfattade det även
sådana från Kattegatt till norra delen av Svarta havet. Dessutom ingår beskrivningar över
Östersjön och dess vikar. Kaptenen E. G. af Klint, sonson och son till de ovan nämnde, fortsatte sina fäders verk. Efter dennes förutnämnda tragiska bortgång 1846 med korvetten Karls-

krona, inlöstes kartverket med tillbehör för 54,000 rdr av kronan, som sedan 1818 beviljat ett

FAKSIMIL VID DENNll SIDA. De stora bladen i »Soensk siåatlas », ett av världens mest monumentala sjökortsverk,
äro i formatet 75 X 110 cm., graverade i koppar. Textningen av namn och djupsiffror, konturer och kurvor, är
utomordentligt vårdad, och ifråga om nautisk noggrannhet fyller det stora verket i de flesta avseenden t. o. m.
moderna krav. Atskilliga av bladen graverades egenhändigt av Gustaf af Klint; det här dtergivna bladet, som på
grund av den starka förminskningen i reproduktionen ej ens tillnärmelsevis kommer till sin rätt, är emellertid utfört av gravören C. S. Wennersten. Det ingår i den upplaga, som utgavs av Kungl. Svenska sjökartearkivet 1849 prl
grundval av E. G. af Klints 1843 verkställda nya mätningar. Bladet kostade i handeln 3 rdr banco pr exemplar.
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Sammanställningen i mitten visar ungefärliga anordningen av pd 1870-talet begagnade linser och speglar i svenska
fyrar med fast sken och med blänk samt de riktningar, vari de [rån ljuskällan ut!Jdende strålar av apparaterna bli
sammanliirda. Till vänster ses Fdrö fyrtorn, uppfört dr en 1846-47, det sista av de stora fyrtorn, som i vdrt land
uppfördes av sten och till höger Pater Nosters fyrtorn, det dittills största av järn uppförda i Sverige. Fyrapparaten
pd Fdrö bestod av 12 st. lampor med paraboliska speglar, fästade 3 på varje sida aven kringgdende, fyrkantig
ställning, vars omloppstid var 8 min., varunder fyren visade 4 starka sken pd omkring II! minuts varaktighet med
mörka mellantider av omkring III! min. Pater Noster var utrustad med en rundgdende linsapparat, visande inom
varje III! minut en mycket stark blänk, som uarar 20-25 sekunder; och mellan blånkarna ett svagare stadigt sken.

Det första svenska fyrskeppet utlades 1836 vid Falsterborev och var länge det enda; 1872 [unnas 9, dels av järn,
dels av trä byggda fyrfartyg. Pd ndgra dr ökades antalet därefter till 14, varav ett försett med dngmaskin. Bilden
dterger fyrfartygens intagande till Stockholm 1878; man ser ombordläggningen frdn lotsverkets dngare Ring till
fyrskeppet Grutulkallen, förlagt i norra delen nv Kvarken och förankrat pd c:a 35 famnars djup. Införandet till
Stockholm, där fartygen lades upp vid Skeppsholmen för vintern, ägde rum omkring den 5 december. - Trägravyr e/ter teckning uv tI. Cronstrund i . Ny illustrerad tidning . 1878.
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ärligt bidrag på 1,000 rdr för verkets fullbordande.

Det klintska kartverket förenades nu

med Sjökartearkivet, och Kungl. Maj:t förordnade den 27 juni 1849, att arkivet skulle benämnas Sjökartekontoret. Till dess förste chef utsågs sjöofficeren Anders Almlöf. Denne gjorde en
betydelsefull insats för sjökarteväsendets utveckling och modernisering. Bl. a. planlade han utgivandet av segelhandboken »Den svenske lotsen», som numera under titeln »Svensk lots» i
mån av behov utgives av Sjökarteverket, vilket namn institutionen erhöll år 1871. Följande år
tillkom verkets egen byggnad på Skeppsholmen i Stockholm, där under vintersäsongen sjökorten uppritas, graveras och tryckas. Från denna tidpunkt lyder Sjökarteverkets chef direkt
under chefen för sjöförsvarsdepartementet, sedermera försvarsdepartementet. Utom de på stat vid
verket tjänstgörande officerarna kunde, när behovet så krävde, sjöofficerare kommenderas
eller i brist på lämpliga sådana, enskilda personer anställas.
Under den nu skildrade perioden genomgick, som vi ha sett, navigeringskonsten och de institutioner, som berörde sjöfarten, en utveckling, som följde teknikens framsteg och i övrigt
betingades av tidens krav.

Så blev även fallet under den kommande perioden ända fram

till våra dagar.

Vätskekompass au äldre typ. Den äldsta uätskekompassen konstruerades 1813 men förbättrades
au Dent och Ritchie 1888. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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SJÖRUSrrNINGAR OCH EXPEDITIONER UNDER
ÅREN 1815 - 80

et efter skilsmässan fr ån Finland och föreningen med Norge uppkomna nya läget borde

D

hava medfört, att flottans styrka snarast uppbringades att motsvara detta.

Emellertid

uppkom genom Karl XIV Johans politik förbättrade relationer till Ryssl and och denna omständighet, kombinerad med den allmänna krigströttheten, icke minst i Sverige, efter Napoleonkrigens slut, medförde därför helt naturligt, att intresset för försvarets vidmakthållande icke
blev lika starkt som under föregående oroliga tider. Följden blev , att flottan fick allt mer
förfalla, st apelsatta fartyg blevo under långa tider st ående på bäddarna och personalen fick
tillbringa sin mesta tid i land.
Fartygsrustningarna under tid en 1814-80 å terspegla på ett ganska åskådligt sätt in tresset
inom landet för försvaret med en kraftig stegring under utrikespolitiskt oroliga å r. De giva
likaledes en bild av teknikens utveckling under 1800-talet. Fram till omkring år 1860 voro
de rustade fartygen nästan enbart segelfartyg. De ångfartyg, som under samma tid utgingo
på expedition, utgjorde endast ett fåtal, till att börja med hjul drivna men sedermera försedda
med propeller. I och med att ångk raften vid seklets mitt gjorde sitt genombrott, förändrades
den rustade flottans utseende. Ovan omtalade förhållanden åskådliggöras i följande tabell över
fartyg utrustade i Karlskrona vissa år.
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4
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l
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1835

-

Briggar . . ... .. . . .. . . . . ..... . ..... . ... . ..
Monitorer

I

3
3

1860

-

I

1866

I

1876

-

-
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2

1

4
3

6

6

5

4

4
2
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Krimkriget.
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Några neutraliletskonvojer i ordets egentliga mening blevo under hår behandlad period ej [rån Sverige avfärdade,
men däremot ett antal till Medel/uwet destinerade kombinerade present- ocli konuojexpeditioner, för vilka ovanstående . Con voy Signal-Brer kom till användning. - Privat ägo (Kommetuiår A. lI'aclltmeister, Stockliolm),

EXPEDITIONER FÖR HANDELSSKYDD.

Mot illedelhavets sjörövarstater. Oaktat allmän fred var sluten efter Napoleonkrigen, kunde
handelsfartygen dock icke överallt oantastade idka sin vällovliga näring. I synnerhet förorsakade
barbareskstalerna (Marocko,. Algeriet, Tunis och Tripolis) handeln på Medelhavet fortfarande '
mycken avbräck med sitt sjöröveri, varför handelsfartygen här måste konvojeras eller på andra
sätt skyddas. De mindre sjömakterna hänvisades under 1700-talet till att sluta» freder», vilka inneburo, att handelsfartygen skulle få passera oantastade mot att sjörövarstaterna erhöllo betydande
tributer i form av penningar och allehanda varor, såsom trä, tågvirke, kanoner och ammunition.
För att ordna de svenska mellanhavandena med barbareskstaterna sändes till dessa ambassadörer, vilka som regel samtidigt voro chefer på de utsända örlogsfartygen och utvalda bland
vår flottas skickligaste och djärvaste officerare. Med ihärdighet, klokhet och takt utförde de
sina uppdrag och fingo därvid fördragsamt handskas med barbareskstaternas herrar.
År 1815 var fregatten Galatlie i Medelhavet på en sju månaders beskickningsexpedition, varunder den i Marseille fann icke mindre än 50 svenska och norska skepp och vid Cette ytterligare
32. Många voro emellertid egentligen pommerska, vilkas skeppare skaffat sig borgarrätt i svenska
småstäder. De hade själva köpebrev såsom ägare av sina fartyg, och besättningarna utgjordes
av tyskar. Emot detta missbruk ivrade chefen på Galathe med sådan framgång, att även kommerskollegium inskred mot detsamma.
Korvetten Jaramas och kutterbriggen Vänta Litet rustades år 1821 och överförde en svensk
beskickning under ledning av majoren Johan Henrik Kreuger till Marocko samt konvojerade
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Den 90 april 1846 överfölls korvetten Karlskrona på väg mellan Havanna och Floridasundet aven vdldsam, häftigt
pdkommande stormby med det resultat, att korvetten kantrade och efter ndgra minuter gick till botten. Endast
9 officerare, 4. underofficerare och 10 meniga lyckades rädda sig, övriga 15 officerare och 98 underbefäloeli
meniga - följde detta vackra och vcilseglande fartyg i djupet. - Ilv katastrofen har Jacob Hcigg d en lavering
från 1919 gett denna på samtida skildringar byggda framställning. Ur • Vår flotta . 1919'0

presentskepp till barhareskstaterna. Korvetten, som bl. a. medfört 20 kanoner till sultanen
Marocko, återkom till Karlskrona i december 1822, kutterbriggen först i augusti året därpå.
Under år 1828 avsändes till Medelhavet en större expedition bestående av fregatten Gam illa,
korvetten Jaramas, skonerten Experiment, tvenne norska kutterbriggar samt lastbriggen Tvd

Bröder.

Eskadern, som stod under befäl av konteramiralO. Nordenskiöld, anlöpte Tanger,

där generalkonsuln i Marocko meddelade, att fredsverket med detta land var i bästa skick.
Eskadern fortsatte därefter till de övriga barbareskstaterna, där amiralen hade företräde hos
respektive furstar, vilka tillförsäkrade honom sina länders oföränderliga vänskap för de för- .
enade rikena - så länge tributerna ordentligt och rundligt utbetalades.
Fransmännen erövrade Alger i juli ~8fO. Underrättelsen härom verkade så förkrossande på
tripolitaner och tunisier, att även dessa avstodo från såväl sjöröveri som tributer. Hädanefter
återstod således endast Marocko som tributfordrande stat.
Ar 1837 avsändes till Medelhavet fregatten Josephine, korvetten Najaden och norska korvetten
Örn, samtliga under befäl av kommendörkapten Gyllengranat, som hade i uppdrag att skaffa mera
bestämda avtal med Marocko. Sedan detta var utfört, besökte eskadern Korf'u, där den utökades
med lastbriggen Två Bröder. Fartygen återkommo till Karlskrona i juli 1838.
Under vartdera av åren 1838-44 sändes en eller två korvetter till Medelhavet för att skydda
skandinaviska fartyg mot sjörövare från barbareskkusten. På korvetterna voro oftast unga sjöofficerare kommenderade för »gradpassering».
Sedan påbörjade underhandlingar om tributernas avskaffande för Skandinavien blivit avbrutna, sändes fregatten Josephine i oktober 1844 till Marocko, där fartygschefen, kommendörkapten Karl Ulner, gemensamt med generalkonsul Ehrenhoff skulle återupptaga underhandlingar
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På sin mycket omtalade ocli beundrade jordomsegling tog fregatten Eugenie pd fartygsellefens eget ansvar pd
nydret 1852 vcigen genom Magellans sund. Bilden - Jacob Häggs berömda oljemdlning [rån 1894 - visar det
ögonblick, dd fartyget efter en i allo lyckad genomsegling styr till sjöss ut i Stilla Oceanen . - Kungl. Orlogsmannasällskapet, Karlskrona.

med sultanen. Sedan i april 1845 ett fördrag blivit avslutat i Larach, återvände fregatten.
Genom detta fördrag upphörde de förödmjukande tributerna till barbareskstaterna och samtidigt
även present- och ambassadexpeditionerna till Medelhavet.
I slutet av augusti 1845 avgick korvetten Karlskrona på en resa till Sydamerika och Västindien. Den 30 april 1846 på aftonen, då korvetten var på väg från Havanna, överfölls den
omkring 30 distansminuter från Kap Matanzas på Cuba aven tornado, varvid den kantrade och
sjönk. Därvid omkommo fartygschefen, kapten E. G. af Klint, 14 andra officerare samt 98
underofficerare och manskap. I en av korvettens båtar lyckades sekonden, två andra officerare
samt 14 underofficerare och manskap rädda sig och blevo upptagna av ett amerikanskt handelsfartyg. Denna olyckshändelse är i fråga om personalförlust en av de svåraste för flottan
fredstid.

Eugenies världsomsegling. I september 1851 avseglade fregatten Eugenie och korvetten Lagerbjelke från Karlskrona. Ändamålet med Eugenies expedition var att skydda skandinaviska handeln, att tillse huru konsulerna uppfyllde sina åligganden samt att söka åvägabringa handelsförmåner åt de förenade rikena. Fregatten stod under befäl av kommendörkaptenen, sedermera konteramiralen, C. A. Virgin. Korvetten Lagerb jelke åtföljde Eugenie till Buenos Ayres,
varifrån Eugenie ensam fortsatte sydvart, under det att Lagerbjelke blev kvarliggande, då upproret mot diktatorn Rosa utbröt. En från korvetten landsatt styrka skyddade därunder svenska
konsulatet. En månad senare återvände korvetten via Västindien till Karlskrona, dit den ankom i juli 1852.
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Med gigade bram- och undersegel styr fregatten Norrköping i september 1861 till sjoss frdn Karlskrona yttre
redd för att anträda sin resa till Norra Amerika, med uppdrag att där bevaka Sveriges intressen under det just
Litografi i »Lithoqraiisk a skizzer [rån fregatten
utbrutna seccessionskriget. Angkorvetten Thor konvojerar. Norrköpings expedition till Amerika ocli Westindien 1861-1862, med text av Johan Govenius . (1862).

I januari 1852 nådde Eugenie östra mynningen av Magellans sund. Utan lots företog
nu Virgin färden genom sundet. Efter en djärv och skickligt utförd genomsegling den 30
januari nattetid av »the first narrows», där sundet är endast 4 km. brett, lyckades fregatten
några dagar senare i regn och storm slå sig förbi Kap Froward längre västerut i sundet. Med
.h år t revade segel utförde fregatten då från kl. 2 f. m. till kl. 7 e. m. icke .mindre än 35 stagvändningar, innan kryssningen förbi udden var fullbordad. När fartyget den 11 februari stävade ut i Stilla Oceanen hade färden genom sundet 'ta git 11 hårt påfrestande seglingsdagar.
-E ndast ett fartyg av Eugenies storlek, en engelsk fregatt, hade förut genomseglat sundet i samma
riktning, dock på sexton dagar och efter åtskilliga haverier.
Från Magellans sund fortsatte Eugenie nordvart längs Sydamerikas västkust. I Guayaquil. bukten i Equador uppbringade fregatten ett övergivet sjörövarfartyg. Virgin lyckades därjämte
avstyra en tillämnad plundring av staden Guayaquil, men var försiktig nog att i övrigt trots
• påtryckningar icke blanda sig i de inbördesfejder, som p åginge där. Virgin fick också seder-

.

.

mera mottaga Kungl. Maj:ts varma erkännande av den klokhet och takt, som han därvid visat.
Fregatten fortsatte utan vidare nämnvärda äventyr sin expedition, varunder den besökte
bl. a. San Fransisco, Honolulu, Sidney, Hongkong och Manilla samt anlände till Kapstaden i
april 1853. »The Cape Monitor» lämnar följande uttryck för hur Eugenie uppskattades: »E uqe-

nies besättning består av 340 man och en vackrare uppsättning sågs aldrig på något fartyg från
Europa». - »Den beundransvärda ordningen i skeppet, utrustningen och armeringen, sjömännens och officerarnas stadiga disciplin var allt, som kunde önskas ». - Efter att hava besökt
ytterligare hamnar i Afrika och Europa återkom fregatten i juli 1853 till Karlskrona efter 22
månaders expedition.
32.
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SHIP
Tapperheten
This largo und vuluable ship, formerlya Seveol)'.Four,
or Line of DOllle Ship, i. lo be sold by the Manha! of
Ihis Districl, on the 51h dllY of September, al one o'clock ,
ot the Tontine Colfee·Uousc. This shil' is buill of oak,
nnd enlirely rebuilt ,ritbin a few yenrs, aod is io a souod
eenditien. Independent of th e value of the Ihip, the pro.
pcrl)'belooging lo, nod wbich will be sold with her, is COOl
sidercd to bo ...orth ncnr one hundred lhoulaod doU.rs,
Uer illventory con bc seen at the Marsbol's Office, and
the AlI1rlhol will give all order to nny person ...ho may
wish to go 00 board tbe sbip aod examine ber, and bo.ts
beJonging to h.r will b. stationed at the Reetor.slreet
Itnin every day b~t"eeo the houn of 12 and l o'cl""k. to
transport them on hoard and bring them back.

Rew-York, Sq>lember 2,1826.

Under sin färd från Sverige till Columbia, dit fartyget blivit försålt , rakade linjeskeppet Tapperheten under rådande
överhandsväder så när i lägervall pd den irländska kusten. Det var endast genom fartygschefens vid tillfället
ddagalagda rddighet och lugn som fartyget blev räddat ur en i hög grad kritisk situation. - En okänd samtida
konstnår Ilar m dlat ovanstaende tuschlavering av Tapperheten i storm en utanför Londonderry den 14 augusti 1825.
Kungl. Orlogsmannasällskapet, Karlskrona. - Till höger : Ett vemodigt dokument [rån skeppshandelns slutfas annonsen om auktionen i New York i september 1826, där förutvarande svenska linjeskeppet Tapperheten gick
under ktubbun . Efter A. Söderhjelm och C.-F. Palmstierna, . Oscar l . (lV.U).

Under vartdera av åren 1856-59 voro två korvetter på expedition till avlägsnare farvatten.
Hösten 1861 sändes korvetten Lagerbjelke till Medelhavet och fregatten Norrköping till de
nordamerikanska farvattnen, enär ett kraftigare skydd för vår handel och sjöfart ansågs erforderligt där under det påg ående kriget mellan Nord- och Sydstaterna. Under tiden 1862-80
voro varje år en il två korvetter eller fregatter på expedition till Medelhavet eller amerikanska
farvatten. För dessa expeditioner användes omväxlande ångfregatten Vanadis, ångkorvetterna
Ge/le och Balder samt korvetterna Josephine och Norrköping. Från Vanadis' vinterresa 1864-65
kan nämnas, att å tta man av besättningen under permission i New York blevo 'pressade. till
Nordstaternas krigsmakt och kunde trots välvilligt »b ist ån d » av den amerikanska polisen icke
uppspåras. - Under Ge/les expedition till Medelhavet 1867-68 bereddes korvetten det enast ående tillfället att få deltaga i en engelsk eskaders övningar under en »evolutionsk ryss s , varvid
några nya eskaderformeringar tillämpades. - Korvetten Josephine utförde å r 1869 djuplodningar mellan Portugals kust och Azorerna. Härunder upptäcktes helt oförmodat en väster om
Kap S:t Vincent belägen bank, vars minsta djup befanns vara omkring 100 famnar. Det väldiga
undervattensberget, som förde tanken på det sagoomspunna Atlantis, döptes till »J osephines bank •.

SVENSKA SKEPPSHANDELN.
I sitt slag enastående expeditioner utförde två svenska fartyg åren 1825-26 i samband
med den s. k. svenska skeppshandeln. Ar 1824 inleddes en affär mellan svenska staten och
några mellanamerikanska stater, vilka kämpade för sin frigörelse fran Spanien. Den åsyfta de
att förse dessa stater med örlogsfartyg. Lockad av utsikten att för äldre fartyg erhålla god
betalning, antog den svenska regeringen i största hemlighet anbud, förmedlade av ett engelskt
handelshus och en firma i Stockholm, att till Columbia försälja linjeskeppet Tapperheten och
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FAKSIMIL VID DENNA. SID.1. Vem som författat denna s/omanslJisa om .Kungliga Äng-fregatten Vanadis' segling ifrdn Carlskrona den 24 September 1865 och till den 8 Juni 1866 dd hon dterkom' är ej känt; i slutstrofen
presenterar han sig själlJ som »en liten bdtsman' frdn Ostergötland, .som har wat med ombord. . Ndgra märkligare ting Ilar lian som synes knappast att berätta; den troskyldiga tonen - liksom den här och var haltande
metern - kan man däremot inte missta sig pd. - Kungliga biblioteket,

Den ryktbara skeppshandeln 1825 utgör motivet t j{{ denna på delvis svårtolkade antydningar så rika satiriska
bild, som visar en båt med suensk flagg, styrande från Cortaqena. På båten befinner sig ett linjeskepp i miniatyr
i en soppterrin, en man med ropare ropar . to New York . t j{{ en kullbåt. vilken senare på akterstäven bär bokstäverna M. och B. (Michuetson & Betiedicks, det svenska Iuuulelshus, som var ombud för den engelska bankirfirman). En man i kul/båten ropur: . na - holt dock na - lurart skall lllln taga vägen .. En duva kommer
svävande med ett rekommenderat brev i näbbet, adresserat till ' m r. Isaach •. Under bilden, som - ovisst av vilken
anlednituj - pagineruts • pl. 1. läses •Tapperhetens skeppsbrott eller israeliternas korstog till nya werlden •.
Kungliga biblioteket.

fregatten af Chapman samt till Mexico ett linjeskepp och två fregatter. Trots all hemlighetsfullhet blev saken så småningom allmänt känd, varvid flera europeiska makter häftigt motsatte sig affären. Svenska regeringen föll till föga och återtog ordern om de tre sist (till Mexico)
försålda fartygens avsegling. Tapperheten under befäl av kommendörkapten Gyllengranat och
af Chapman hade emellertid redan i juli 1825 avseglat, och regeringen nöjde sig därför med

att sända förbud för besättningarna på dessa fartyg att ingå i främmande krigstjänst och för
fartygscheferna att överlämna fartygen till någon krigförande makt.
Under utseglingen från Sverige uppstod helt oväntat en allvarlig läcka på Tapperheten,
varför skeppet måste söka nödhamn först i Norge och senare efter en stormig färd vid Londonderry på Irland. Skeppet kom här under storm i stark drift mot land och enda räddningen
bestod enligt Gyllengranats egen utsago i att under segel kunna »pressa över landet ». Efter
ett par timmars spännande segling kunde skeppet slutligen ligga över en udde och nå fritt
vatten. Härom skrev Gyllengranat: »Med försynens bistånd höll godset, ty hade rå eller stång
sprungit, ja om blott ett segel bortblåst, hade ingen räddning varit möjlig. .. S ådana timmar
som de, vilka då passerades, äro icke angenäma. De kunna motsvara år av människans vanliga levnad».
I november 1825 inseglade Tapperheten till Cartagena i Columbia, dit af Chapman tidigare
anlänt. Under Tapperhetens halvårslånga färd hade de krigspolitiska förhållandena undergått
en väsentlig förändring. Columbianska regeringens iver att skaffa fartyg hade svalnat och den
nekade nu att mottaga de svenska fartygen. Efter fyra månaders underhandlingar beordrades
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fartygen till New York, där de skulle förhydas och sedan överlämnas. Sedan nu det ovannämnda engelska handelshuset gjort cession, utbetalades ej längre något underhåll för fartygen.
Till slut måste därför efter förödmjukelser och ekonomiska svårigheter, icke minst för fartygscheferna, fartygen försäljas på offentlig auktion. Denna inbringade dock så litet, att de influtna medlen icke på långt när räckte till att täcka skulderna och kostnaderna för hemföraridet av de till c:a 700 man uppgående besättningarna, varför svenska staten fick kännas
vid en utgift på mer än en halv miljon riksdaler.

EXPEDITIONER FÖR NEUTRALITETSSKYDD M. M.
Dansk-tyska kriget 1848-50. Under det krig, som i april 1848 utbröt mellan Danmark
och de slesvig-holsteinska hertigdömena understödda av Preussen, intog unionen en gent emot
Danmark välvillig hållning. Sålunda ställde konung Oskar I efter ständernas hörande hjälp i
utsikt, och i anslutning härtill vidtogos vissa förberedande rustningsåtgärder. Genom militärkonventionen med Danmark den 11 maj 1848 åtog sig Sverige-Norge att till de danska öarna
överföra en del truppstyrkor, varjämte delar av flottan skulle uppträda i de danska farvattnen
utan att dock tills vidare deltaga i några fientliga företag mot tredje makt. Efter den tyska
invasionen i Jylland överfördes en del svenska lantstridskrafter till de danska öarna, där de
blevo stående. Den svensk-norska eskader, som deltog i demonstrationerna, bestod av fem
fregatter, fem korvetter samt en del mindre fartyg, samtliga under befäl av konteramiralen
C. A. Gyllengranat på fregatten Desiråe. Allt eftersom rustningarna fortskredo, avsändes fartygen till den slesvig-holsteinska kusten för att demonstrera och sammandrogos därefter till
Öresund, varifrån samfällda kryssningar företogos till farvattnen vid krigsskådeplatsen. I juli
avslöts emellertid en vapenvila på tre månader, som i augusti förlängdes med ytterligare sju.
Vid sistnämnda vapenvilas ingående drogos de svensk-norska stridskrafterna till såväl lands
som sjöss tillbaka. Under tiden hade underhandlingar om fred pågått i London, men då dessa
icke syntes utveckla sig i för Danmark gynnsam riktning, sade danskarna helt käckt upp vapenstilleståndet och fientligheterna återupptogos i april 1849. I Sverige-Norge vidtogos med hänsyn härtill i vad avser sjöförsvaret i det närmaste samma åtgärder som 1848. Chef för den
svensk-norska eskadern var kommendören M. von Krusenstierna på fregatten Desiree. Eskadern bestod av fem fregatter, fyra korvetter samt några mindre fartyg. Några avgörande vapenskiften inträffade icke. En preliminär fred blev i juli avslutad mellan Danmark och Preussen,
varvid överenskoms, att södra delen av SIesvig tills vidare skulle hållas besatt av preussiska
och den norra delen av 4,000 man svensk-norska trupper. Dessa överfördes i augusti från
Västervik och Landskrona med fregatterna Eugenie och Josephine, ångkorvetten Thor samt
ångfartyget Gylfe. Eskadern upplöstes i augusti 1849, under det att lantstridskrafterna kvarstodo i sina kvarter ända till i juli 1850.
Krimkriget 1853-55. När Krimkriget utbröt år 1853, utfärdade de nordiska regeringarna
PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA . Sommaren 1851 erhöll den unge konstnären Marcus Larsson kungligt tillstdnd att i studiesyfte medfölja den av prins Oskar förda korvetten Laqerbjelke pd dess färd till Norge tillsammans med fregatten Josephine. Pd ndgra veckor ombord fyller konstnären den ena skissboken efter den andra
med studier och utkast. Den 19 juli är man i Stavanger, där prins Oskar blir livligt hyllad, men redan den 24seglar man igen och gdr den kortaste vägen till Duseoik, som skulle bli motivet till Marcus Larssons vackraste
norska landskap - den färgglödande marin, med de bägge fartygen till ankars i fjorden, som återges d motstdende plansch. Mdlningen var beställd av korvettens kunglige chef och utgör all/jämt en av pärlorna i H. M.
Konungens samlingar ptl Stockholms slott.
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en gemensam neutralitetsförklaring, som bl. a. medgav de
krigförande makternas fartyg
rätt att angöra skandinaviska
hamnar utom vissa uppräknade, för Sveriges del Stockholm, Karlskrona, Marstrand
och Slite. För hävdandet av
sin neutralitet nödgades Sverige underkasta sig vissa rustningar. Representationen var
härvidlag inte njugg, men
trots aktningsvärda bemödanden fanns det ganska litet att
bevaka landets intressen med.
Under befäl av konteramiralen Sal. von Krusenstierna
sammandrogs en eskader bestående av linjeskeppet Karl
XIII, två fregatter, en korvett
och en brigg, danska linjeskeppet Dannebrog samt en
norsk korvett och en skonert.
Eskadern var samlad under
sommaren 1853 och kryssade
därunder i Nordsjön.
Påföljande år i början av
april sammandrogs i Östersjön en svensk-norsk eskader
åter under befäl av konteramiral von Krusenstierna på
Karl XIII. Eskadern bestod i
övrigt av sammanlagt ett
linjeskepp, fyra fregatter, fem
korvetter, en brigg samt ett
ångfartyg. Dessutom rustades
flera mindre fartyg samt skärgårdsfartyg; bl. a. sändes i
början av april en bataljon
kanonslupar till Gotland, varjämte en bataljon kanonslupar och fyra kanonskonerter
förflyttades från Göteborg till
Stockholm. Eskadern överförde trupper till Gotland och

På väg till Medelhavet i november 1852 råkade korvetten Najaden, chef kapten
C. O. F. Ameen, under hårt väder i Biscayabukten möta ett engelskt fartyg,
riggade järndngaren Geelong, som befann sig i ytterligt nödställt läge. Genom
en serie skickliga manövrar lyckades Ameen trots den svdra sjögdngen bärga
hela besättningen om 14- man, en verklig sjömannabragd. Episoden är motivet d ovanstdende lavering, utförd 1868 av F. H. Törnström efter skiss av
kapten G. Klingspor. - Privat ägo, Karlskrona.

Pd detta förträffliga, ombord pd chefsfartyget Thor i Hakefjord tagna fotografi, ser man chefen för 1864- drs svensk-norska oåstkusteskader, viceamiralen
prins Oskar , hertig av Ostergötland, omgiven av sin stab . Denna personal utgöres, förutom den längst till vänster stdende fartygschefen A. J. Rosengren,
av kaptenlöjtnanterna C. V. N. A. Hjelmstiema och A. l. Al zelius, kommendör C. J. von Diedrichs samt - längst till höger - norrmannen R. A. Knap ,
kaptenlöjtnant och tackelmåstare. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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upplöstes därefter i slutet av juli. De svenska och norska ångfartygen bildade fr. o. m. mitten av
juni under befäl av hertigen av Östergötland en ångfartygseskader, vilken utförde trupptransporter
mellan Gotland och fastlandet. Denna eskader upplöstes i september. Samtliga fartyg behöllos
dock rustade ända till november.
År 1855 rustades ett något mindre antal fartyg, av vilka korvetten Najaden avdelades för
vaktgöring vid Fårösund och ångkorvetten Gejle utförde trupptransporter. Under tiden junijuli sammandrogs i Stockholms skärgård under befäl av hertigen av Östergötland en skärgårdseskader, bestående av två ångfartyg, en bataljon kanonslupar samt två bataljoner kanonjollar.
Dansk-tyska kriget 1864. Vid ryktet om att en österrikisk eskader lämnat Medelhavet på
väg till de danska farvattnen, anmodade engelska regeringen den svenska att till Skagerack
avsända en eskader för samverkan med en engelsk flotta, som under alla förhållanden skulle
beordras dit. Med anledning härav utrustades också en helt ångdriven svensk-norsk eskader,
som i juni 1864 ställdes under befäl av hertigen av Östergötland på ångkorvetten Thor. Den
bestod av två linjeskepp, tre fregatter, fyra korvetter, sex kanonbåtar samt ett mindre ångfartyg.
Ytterligare två svenska fregatter höIIos rustade men icke påmönstrade i Karlskrona. Eskadern
hade sin bas i Göteborg och företog på försommaren kryssningar i Kattegatt och Skagerack.
Någon anledning att blanda sig i de krigförandes operationer uppstod emellertid icke, sedan den
preussisk-österrikiska styrkan redan vid Helgoland den 9 maj betvingats aven dansk avdelning.
Eskadern upplöstes därför redan i juli. Den nyttan hade dess sammandragande dock fört med
sig, att svenska och norska fartyg beretts tillfälle till taktiska samövningar.
År 1869 under en i Spanien pågående revolution låg Vanadis fyra månader Cadiz för att
lämna skydd åt därvarande svenska undersåtar samt i övrigt bevaka svenska intressen. Under fransk-tyska kriget 1870-71 låg ångkorvetten Ge/le i Le Håvre från mitten av december 1870 till i mars 1871 för att vara till hjälp åt i Frankrike boende svenskar. - Under
rysk-turkiska kriget 1877-78 sändes kanonbåten Blenda till Konstantinopel för att bevaka
svenska intressen. När fartyget därvid låg till ankars i Besikabay tillsammans med engelska
Medelhavseskadern. väckte det stor uppmärksamhet enär dess 27 cm. kanon var kraftigare än
någon pjäs på de engelska fartygen.

ÖVNINGSEXPEDITIONER M. M.
För utbildningen av de yngsta officerarna, vilka icke genomgått de lägre militärgraderna
eller varit underofficerare, träffades genom kungl. brev 1824 och 1830 den anordningen, att
dessa officerare fyra månader under sjöexpedition skulle tjänstgöra såsom matros, styrman,
konstapel och skeppare, en månad i vardera befattningen. Under denna t gradpassering t bars
sekundlöjtnantsuniform utan epåletter.
Under åren 1838-63 utgingo 26 expeditioner med korvetter, på vilka förutom fartygschef,
sekond, förvaltare och läkare, 10-15 sekundlöjtnanter voro kommenderade. intill mitten av
PLANSCH A MOTSTAENDE S/DA. Originalet till denna litografi av »Soensk -n orska öfningseskadern år 1846 till
seqels i (Jstersjön under Contre Amiral C. Nordenskjölds befä l> är ritat ombord i fregatten Desiree. De fartyg
man ser på bilden äro från vänster till höger: norska korvetten Om, svenska ångslupen Nordstjernan, svenska
fregatten Desiråe, korvetten Jaramas, ångkorvetten Thor, skonerten Falk, fregatten Eugenie, korvetten Najaden,
briggen Nordenskjöld, norska fregatten Freja, fregatten Josephine, norska korvetten Nordstiemen . Det var som
synes en imponerande styrka, bestående av enheter ur den norska och den svenska marinen, som denna sommar
bedrev samövningar iOstersjön. - Kungliga biblioteket.
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Vid de t högtidliga överlämnandet av svenska kolonien S:t Barthetenuj till fran ska staten den 16 mars 18i8 represent erades Sverige bl. a. av dngfregatten Vanadis och Frankrike av korvetterna Gutehen och Le lIIagicien . Antagligen ä r det franska flaggan som saluteras frdn Vanadis pd denna samtida trägravyr efter teckning av K. Svensson .
- Av ankarliggarna på den undre bilden, en sam tida akvarell av okänd konstnär, visande Gustavia pd S :t Bartheletmj,
ett vanligt mcll för sven ska örlogsexpeditioner, synes Mg ge föra sven.d , union sflagg. Sjöfart museet, Göteborg.

1850-talet vanligen 14, varav uppkom benämningen »fjortonhuggares för dessa korvetter. Under
det äldre befälets ledning fingo de unga officerarna göra vakttjänst, sköta navigeringen, omhänderhava olika detaljer och manskapets utbildning.
Den första korvett, som utseglade på expedition av denna art, var Jaramas.

Därefter

följde Najaden under sammanlagt 14 resor. Karlskrona medhann endast tre resor, innan hon
som nämnts gick förlorad. Slutligen gjorde Lagerbjelke sju resor och Najaden den sista »fjortonhuggarresan » 1862-63. Under sin resa 1852 lyckades Najaden under en svår novemberstorm i Biscaya-bukten bärga besättningen på ett engelskt fartyg, vilket blivit allvarligt läck
och var i sjunkande tillstånd. - Man skulle kunna tro, att dessa nästan årslånga expeditioner medförde ett verkligt gott resultat.

»Denna välmenande institution », skriver emellertid en

författare i Tidskrift i sjöväsendet 1856, »är i sitt nuvarande tillstånd i hög grad skadlig för
tjänsten, ty utom det omöjliga att finna allvarlig sysselsättning för 15 ii. 17 officerare p å ett
så litet fartyg, är detsamma, vart det kommer, ett verkligt nationalåtlöje icke för dess h ållning m . m. utan i följd av det onaturligt stora antal befäl, vilket inom andra mariner tillskyndat del öknamnet Trojanska hästen.»
För sjökadetternas utbildning användes åren 1815-30 omväxlande fregatterna Euridice,
Galatlze och Fröja samt korvetterna Svalan och Jaramas. Åren 1831-45 tjänstgjorde om-
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växlande korvetterna Jaramas och Najaden, fregatterna a/ Chapman, Josephine och Göteborg
samt (1838) linjeskeppet Prins Oskar och kutterbriggen Vänta Litet. Därefter var Juramas kadettfartyg till 1860, dock under två år ersatt med af Chapman. Detta fartyg gjorde sedan tjänst
åt kadetterna ända till 1873, då det avlöstes av korvetten Norrköping. Ar 1878 slutligen utsågs ångkorvetten Saga till kadettfartyg.

Under kadettexpeditionerna seglade fartygen under

tiden maj-september som regel i hemlandsfarvattnen och Nordsjön. På 1860- och 70-talen
utsträcktes kryssningarna ofta till Atlanten och Medelhavet. Fr. o. m. 1864 tillkommo övningar
under omkring en månad med en kanonbåt i Stockholms eller Karlskrona skärgård för att
vänja kadetterna vid ångdrivna fartyg.

Skeppsgossarna hade ända in på 1800-talet fördelats i små grupper på skeppen eller andra
fartyg . Under korvetten Svalans expedition 1817 sammanför~es sannolikt för första gången
ett större antal skeppsgossar på ett fartyg. Sommaren 1819 användes briggen Diana för dylikt
ändamål och 1825 den till brigg senare omändrade skonerten Snappopp. Med sistnämnda expedition inleddes de årligen återkommande övningsexpeditionerna på skeppsgossefartyg. Ar
1827 utgick ett skeppsgossefartyg från vardera Karlskrona (korvetten Svalan ), Stockholm (skonerten Nora) och Göteborg (skoner ten L'Aigle ). Under åren 1830-59 togs Snappopp i bruk
varje sommar i Karlskrona, och under 1840-talet användes briggen af Wirsen i Stockholm och
briggen Glommen i Göteborg. En ny Snappopp ryckte in 1860 och de två Stockholms- och
Göteborgsbriggarna förflyttades till Karlskrona, där de jämte Snappopp under äldste chefens
befäl seglade tillsammans t. o. m. 1866, då Glammen utrangerades. Ar 1867 tillkom briggen
Skirner och samma år bildades av denna brigg, Snappopp och af Wirsen en särskild avdelning. Dessa tre seglade tillsammans under tio år och 1877 tillkom briggen Falken. Under dessa
expeditioner, vilka pågingo under tiden maj-augusti, höllo skeppsgossefartygen som regel till
i hemlandsfarvattnen, företrädesvis Karlskrona skärgård och södra Östersjön ; endast undantagsvis besöktes utländsk hamn.
Eskaderövningar. För övningar utgingo örlogsfartygen under tiden före 1860 som regel
enskilt på expedition. Endast i de fall, då de hade samma mål för resan eller utbildningen,
sammanfördes vissa fartyg i eskadrar, vilka ofta kunde vara högst tillfälliga. Först under
1860- och 70-talen blev det vanligare att organisera förband, i vilka gemensamma övningar av
olika slag bedrevos, - En övningseskader bildades 1834, då fregatten af Chapman, korvetterna
Jaramas, Svalan och den norska Orn, två briggar och två skonerter sammandrogos för övningar
i Östersjön under fyra månader.
Ar 1846 bildades en svensk-norsk eskader av fregatterna Desiree, Eugenie och Josephine,
korvetterna Najaden, Jaramas och Thor, en norsk fregatt och en korvett samt några smärre
fartyg. Eskadern kryssade under tiden juni-augusti i Östersjön, Nordsjön och Finska viken.
Eskadrar voro därefter sammandragna åren 1858, 1859, 1861 och 1863, huvudsakligen bestående av seglande fartyg. Aren 1864 och 1867 bildades svensk-norska eskadrar, i vilka därPLANSCH A M01'S1'AENDE SIDA . Ar 18i2 ägde ovanligt omfattande eskaderövningar rum, delvis bedrivna
under samverkan med norska förband . Det är efter avslutningen av dessa övningar, som huvudstyrkan under
kommendör Pettersen dragits samman i Marstrunds Iwmn - fregatten Vanadis, som också tillh årt eskadern, är
detacherad till Haugesund i Norge för övervarande av festen för Harald Hårfager och pansarbåtsavdelningen bestdende av Kare, Hi/dur, Fenris, Sköld och Garmer, som likaledes ingått i styrkan, har detacherats till Stockholms skärgård. Längst till vänster ligga de bägge norska monitorerna 1'rudvang och Skorpionen; mellan dem
och svenska moni/oren John Ericsson ser man korvetten Lagerbjelke. Vid kajen till höger ligga chefsfartyget
Thor, kanonbåtarna Sigrid, ear/sund, Astrid, Ingegerd, Motala , norska Louqen, Gunbiltl, Svensks und och Aljhild;
längst till höger de bägge monitorerna Thordön och Loke.
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Svensk-norska eskadern vid Marstrand 1872. Akvarell av Jacob Hägg. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

1872 års »st årre eskader . är här fotograferad, innan den lämnade Siockliolms ström. Man ser [r ån vänster Loke,
Vanadis, Thordön, Jo/m Ericsson, Suensksund, Alfhi/d, Kare, Thor, Motala, Hi/dur, Astrid, Fenris, ingegerd, Sköld ,
Carlsund. Garmer, Sigrid och Lagerbjelke. När eskadern i dess helhet samlats i farvattnen utanför Marstrand
räknade den 22 fartyg med 67 kanoner. - Foto. Sjöilistoriska museet, Stockholm.

emot samtliga fartyg voro ångdrivna. Dessa utgjordes av linjeskepp, fregatter, korvetter och
kanonbåtar. I den senare ingingo monitorer.
En s. k. »större eskader» bildades år 1872 av korvetten Thor, fregatten Vanadis, monitorerna Loke, Thordön och Jolm Ericsson, två kanonbåtar samt två avdelningar av skärgårdsartilleriet. De sistnämnda bestodo av tillsammans en korvett, ett ångfartyg samt tio kanonbåtar. Även år 1873 bildades en »större eskader» med enahanda sammansättning som år 1872.
Med dessa bedrevos övningar i Östersjön och Skagerack samt i Stockholms skärgård. Eskaderövningarna, som fr. o. m. 1872 ordnades mera systematiskt, delades i förberedande och
egentliga övningar. De förra åsyftade att bibringa personalen kännedom om materielen, att
giva tillfälle till studium av skärgården, anfalls- och reträttvägar, valet av positioner, att öva
evolutioner m. m. De egentliga krigsövningarna omfattade bevakningstjänst samt anfall och
försvar av viktiga punkter eller positioner. Eskadrarna delades härvid i tvenne ungefär jämnstarka avdelningar, varav den ena hade till uppgift att anfalla och den andra att försvara dessa
positioner. Övningarna avs ågo enbart skärgårdsförsvaret, oaktat i eskadrarna även ingingo sjögående fartyg. Tiden för övningarna inskränkte sig till 1 1/2- 2 manader.
Fregatten Vanadis, korvetten Gefle samt två kanonbåtar ingingo år 1875 i en eskader, med
vilken konung Oskar II besökte Danmark, Tyskland och Ryssland. Samtidigt härmed var en
annan eskader, bestående av korvetten Thor och tio kanonbåtar, sammandragen för övningar i
hemlandsfarvattnen. Även året därpå var en sådan eskader bildad under tre månader, varjämte alla rustade fartyg sammandrogos till krigsövningar under 23 dagar. -

Under augusti

månad 1880 höllos eskaderövningar i Stockholms skärgård. I dessa deltogo två korvetter, tre
kanonbåtar, två monitorer, två pansarbåtar samt ett ångfartyg.

Artilleri- och minövningar. Under åren 1833-57 utlades på våren ett linjeskepp eller en
fregatt på Karlskrona redd. Detta fartyg var huvudsakligen avsett för artilleriövningar med
flottans underofficerare och manskap samt till kasernfartyg för vid stationen uppfordrade båtsmän. Övningarna försiggingo som regel vid Bollösund i Karlskrona skärgård. Ar 1841 utfärdades föreskrifter för flottans första organiserade artilleriskola. Sedan dess har en dylik skola
årligen bedrivits vid flottan. Ar 1846 kompletterades föreskrifterna med ett artilleriexercisreglemente för segel- och ångfartyg samt instruktion för artilleriexercisskola. I denna skola
bibringades yngre officerare, underofficerare, matros- och kanonjärkårerna samt artilleribåtsmanskåren färdighet i hanterandet av artilleri och handvapen. Övningarna ombord bedrevos
33.

Sv . F. H. llJ
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för den seglande flottan på olika fartyg i Karlskrona och för skärgårdsfartygen i Stockholm
och Göteborg.
Med år 1865 påbörjades minförsök under en expedition med kanonbåten Astrid i Stockholms skärgård. Dessa fortsattes därefter varje år på en särskild minavdelning, bestående av
skonerten Amphion, en eller flera kanonbåtar samt minbåtar och pråmar. Expeditionerna varade
omkring tre månader.
Förutom de expeditioner, vilka i det föregående skildrats, utgingo för övning av personalen
av alla grader även en del andra enstaka expeditioner, som regel i hemfarvattnen; endast de
större fartygen fingo ibland utsträcka sina färder till avlägsna farvatten. - Det var under en
sådan expedition, som korvetten Orädd i december å r 1866 under tjocka strandade vid Dungeness fyr i Engelska kanalen, varvid 12 man av besättningen omkommo och fartyget blev vrak.
Olyckan föranledde en nära tvåårig rättegång, som resulterade i att fartygschefen blev suspenderad på tre månader och ålagd ersättningsskyldighet för fartyget. Med anledning av den hårda
domen inlämnade Kungl. Maj:t proposition till riksdagen om befrielse för fartygschefen från
ersättningsskyldigheten, vilket av riksdagen bifölls i maj 1869.
För övningar med exercisskolornas manskap voro följande fartyg rustade för expedition i
hemfarvattnen: Under åren 1873-75 korvetterna lIf Chapman och Lagerbjelke, 1876 dessa korvetter och briggen Nordenskjöld, 1877 korvetterna af Chapman och Eugenie, 1878 minfartyget '
Ran och tre kanonbåtar samt 1879-82 korvetterna Norrköping och Eugenie.
Åren 1865-70 var en ångkorvett utsänd till fiskebankarna i Nordsjön, där svenska fiskebåtar plägade uppehålla sig, för att vid behov bispringa dessa med proviant, läkarehjälp m. m.
Från och med å r 1867 stationerades under vintern kanonbåtar för att bistå nödställda fartyg,
dels å västkusten, dels ibland även vid kusterna av Gotland.
För övningar med skärgårdsvapnet utrustades huvudsakligen i Stockholm men även i Karlskrona och Göteborg, ett antal skärgårdsfartyg, under förra hälften och mitten av 1800-talet
mestadels kanonslupar och -jollar, på vilka kanonjärer, båtsmän och sjöbeväringsmanskap utbildades och övades. Sedermera tillkommo på 1860-talet å ngdrivna fartyg, små kanonbåtar
och monitorer, vilka under åren 1866-73 ingingo i Kungl. skärgårdsartilleriet. Under somrarna bildade dessa fartyg skärgårdsbataljoner och -eskadrar. Dessa bedrevo inom respektive
skärgårdsområden övningar med målskjutning, försvar av positioner m. m. samt utförde rekognosceringar och minförsök.
Varje år rustades ett växlande antal smärre fartyg för personal- och materieItransporter.
Sålunda fördes båtsmän ofta sjövägen från sina hemorter till stationerna för övningar och efter
dessas slut tillbaka till hemorten. Stationernas, varvens och fästningarnas behov av virke, framför allt ek till fartygen, ammunition, sand och sten för byggnadsändamål m. m., fylldes till
stor del genom transporter på lastbriggar, -galeaser, -skonerter och -jak ter samt i sinom tid
ångfartyg. På en sådan resa från varvet i Karlskrona till Åkers styckebruk försvann lastjakten

.

I'Ecumeur med man

~ch

allt under en novemberstorm år 1844.

PLANSCH Å MOTSTAENDE SIDA. 1880 drs övningseskader är avbildad d denna samtida akvarell, som är
signerad . H. T .• r bakom vilka initialer lär dölja sig redogöraren pd den i eskadern ingdende Allbild. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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1880 drs övningsesk ader. Sam tida akvarell, signerad . H . T.' . Sjöhistorisk a museet, Stock h olm.
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Sildan K. Maj :ts flotta 1866 uppdelats pd K. Skärgdrdsartilleriet i Stockholm och Göteborg samt K. Flottan i
Karlskrona företogs med förstnämnda vapen pd sommaren 1868 en större övning i Stockholms norra skärgdrd
med ty dtföljande koncentration vid Ostand. Det är uppbrottet härifrdn den 20 juni som Mr ovan framställes
på en mdlning av A. Nordling.

Intressanta jämförande försök med räl/lade, slätborrade fram laddnings- ocli bakladdningskanoner gjordes under
1860-70-talen. Det visade sig under försök vid Finsp åtuj, att en 24 cm. räl/lad bakladdningskanon var över lägsen t. o. m. en 38,1 cm. slätborrad framladdningskanon av 1865. Bland proven kan ocksd nämnas, att murarna
pd Vaxholms fästning 1872 beskötos pd 600 m. avstdnd med pansarbdten Hi/durs 24 cm. kanoner. - Trägravyren,
ur . N y illustrerad tidning . 1872 efter teckning av R. Haglund, visar Hi/dur beskjutande Vax110lms fästningsmur
i augusti 1872. Krevaden i mitten Ilärrör [rån en minsprängning.

För sjömätningar voro likaledes varje år ett antal mindre fartyg (skoner ter, jakter m. m.)
rustade för expedition till olika delar av kusten, framför allt till skärgårdsområdena, samt till
de större insjöarna. Som regel användes dessa fartyg såsom depåfartyg, under det att sjömätningsarbetet utfördes i särskilda segel- eller roddbåtar.
För att upprätthålla ordningen vid befarade oroligheter under strejken i maj 1879 i sågverksdistrikten vid Sundsvall, Söderhamn och Hudiksvall, rekvirerade landshövdingen militär-
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hjälp. Från Stockholm avsändes då ett antal kanonbåtar som stöd åt trupper ur armen vid de
sågverk, som ansågos vara mest hotade. Tack vare landshövdingens personliga ingripande slu tade strejken redan den 5 juni utan blodsutgjutelse. Ett par kanonbåtar fingo dock kvarligga
ytterligare några dagar och återvände därefter till Stockholm.

Vetenskapliga expeditioner. Postångfartyget Sophia utförde år 1868 med befäl och manskap
från flottan en vetenskaplig expedition till Spetsbergen och Polarhavet. - År 1871 hämtade kanonbåten Ingegerd på Grönland ett väldigt meteorblock på 25 ton. Expeditionen med detta
lilla fartyg kan betraktas som ingenting mindre än en sjömansbragd. - För utförande aven
vetenskaplig expedition till de arktiska farvattnen upplätos 1872 lastbriggen Gladan och postångfartyget Polhem, båda med befäl och besättning från flottan. - Vegas expedition runt
Asien förtjänar ett omnämnande, oaktat fartyget icke fick medgivande att föra örlogsflagga,
men i stället seglade under Kungl. Svenska Segelsällskapets flagga. Chef för expeditionen var
professor Adolf Erik Nordenskiöld och fartygschef löjtnant A. A. Louis Palander från flottan,
som även i stor utsträckning lämnat bemanning. Vega avgick från Karlskrona i juni 1878.
passerade under eftersommaren kontinentens nordkust och hade i slutet av september tillryggalagt största delen av vägen till Berings sund. då isen och kölden tvingade fartyget att övervintra. Efter nio månader och tjugo dagars instängning kom Vega loss. Den 20 juli 1879 passerade fartyget under salut Asiens ostligaste udde och hade därmed fullbordat Nordostpassagen.

.

Postexpeditioner. Postfartygen voro denna tid bemannade med befäl och besättning i övrigt
från flottan, varför de förtjäna ett kort omnämnande. Regelbunden posttrafik upprätthölls mellan Grisslehamn och Åland med jakter och isbåtar under tiden 1821-52, mellan Ystad och
preussiska hamnar med dels seglande postjakter (till år 1861), dels postångfartyg (från år
1833), samt mellan Västervik och Visby åren 1841-49 med postångfartyget Aktiv.

TAKTIK OCH SIGNALVÄSENDE.
Segelflottornas taktik under 1800-talet skilde sig icke nämnvärt från den tidigare använda.
I fråga om formeringar och evolutioner förekommo inga anmärkningsvärda nyheter. De sparsamt förekommande övningarna i förband under förra hälften av 1800-talet bidrogo icke heller
till några större framsteg på taktikens område. Under brytningstiden mellan segel och ånga
ingingo emellertid i flottan några smärre ångfartyg, vanligen hjuldrivna, som hade till uppgift
att under vindstilla eller svag vind bogsera segelskeppen upp på eller från sin plats i linjen.
Detta var ångkraftens första utnyttjande på taktikens område.
Striden vid Hampton Roads år 1862 mellan Monitor och lIlerrimac medförde, som nämnts i
annat samband, en så avgörande framgång för den förstnämnda, att denna fartygs typ fick en
hel del representanter även inom svenska flottan, de s. k. monitorerna. Dessa fartyg voro avsedda att med stöd av minpositioner inomskärs upptaga försvaret mot i skärgårdarna inträng-

PLANSCH (1) VID DENNA SIDA. Denna flaggtavla, som enligt påskriften «sk all tillsvidare tjena till efterrättelse för Kongl. !IIaj:ts flottas seglande fartyg ', är daterad å Stockholms slott den 17 september 18·H och
på nådiqsie befallning signerad av J . Laqerbielke. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
FLANSCH (Il) VID DENNA SIDA. Denna flaggtavla, som på baksidan är försedd med påteckningen . Division schefsfartyget 1830" visar inte bara signalflaggornas utseende och deras betydelse utan lämnar även inblickar i de
evolutioner, som under denna tidsperiod komme till användning under övningarna. - Kungl. Orlogsmannasällskapet.
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Postdngfartyget Sophias expedition till polarilavet 1868 under befäl av sedermera amiralen Fr. lVi/il. von Otter
följdes i ilemorten med största intresse. Ett utslag luirau var den ilonnör, som vid fartygets hemkomst den 26
november 1868 ägnades detsamma av Karlskrona båteskader ocli förevigades d denna trägravyr ur . Ny illustrerad
tidnituj », ejter en skiss av P. lV. Cedergren.

ande fiender. För samverkan med monitorerna inomskärs tillkommo i slutet av 1870-talet de
s. k. l:a kl. kanonbåtarna (Blenda m. fl.). Den taktik, som härvid utvecklade sig, hänfördes
helt till positionsstriden.
Reglerna för flottans formeringar och rörelser (formell taktik) angåvos i J signal- och evolutionsböcker s , fastställda åren 1825, 1841, 1855 (endast för skärgårdsfartyg) och 1876. Dessa
böcker upptoge såväl taktiska föreskrifter som signaleringsbestämmelser och förteckningar över
använda signaler.
SIGNALERING.
De år 1807 fastställda J Dag-, Mist- och Nattsignaler till sjoss och i hamn för Kongl. Maj:ts
Örlogsflotta J förblevo gällande till år 1825. Detta år utkom »Slgnal- och Evolutionsbok för
Kongl. Maj:ts flotta J, vilken fastslog, att »dagsignaler göras i klart väder medelst flaggor, standertar och vimplar, och i mist eller tjocka med canon-skott, mousquette saIfvor, trumma, trumpet eller lur samt klockringning». För att väcka uppmärksamheten kunde dagsignalerna beledsagas av skott. - Enligt 1841 års signalbok användes 20 signaltecken. nämligen tolv flaggor,
fyra standertar och fyra vimplar. Signaleringen med lanternor utfördes med tre vanliga och en
med starkare sken försedd lanterna, i systemet benämnd »blixten». Lanternorna hissades till
olika antal och kombinationer vertikalt under varandra, »blixten- dock alltid överst. Genom
raketer och blänkfyrar varierades betydelsen, så att sammanlagt ett 100-tal nattsignaler kunde
givas, vilket i hög grad underlättade utförandet av taktiska rörelser under mörker.
Förutom behovet av nya signaler synas särskilt två händelser haft inflytande vid uppgörandet av signalsystemet i 1876 års signalbok, nämligen utgivandet av internationella signalboken
och tillkomsten av Morses telegrafalfabet. Denna signalbok skilde mellan signalering och telegrafering. Signaleringen indelades i dag- och avst åndssignalering. Den förra utfördes med flaggor. vimplar och standertar, den senare med vävkula, avståndsflagga och avst åndsvimpel. Vid
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telegrafering användes morsealfabetet på fyra olika sätt, benämnda dag -, avst ånds-, natt- och
misttelegrafering. Vid daglelegraferingen användes flagga på käpp för att, hållen i olika lägen,
beteckna långa eller korta teckendelar. Vid avståndssignalering motsvarade avståndsflagga och
-vimpel kort respektive lång teckendel. Natt- och mistsignalering skedde med ljusblinkar och
ljudstötar. Med dessa olika system kunde ett för ett visst avstånd lämpligt signaleringssätt väl jas. Möjligheterna för överbringande av meddelanden hade härigenom ökats.

Korvetten Lagerbjelkes sk eppsk lock a.
Sj öhistoriska museet, Stockholm.
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ÅTERBLICI{ ÖVER PERIODEN 1815 -1880

är man i tankarna söker sig tillbaka till perioden 18"15-80 i den s;enska flottans historia, är man böjd att beteckna den såsom förfallets och förmultningsprocessens mörka
tid, den tid under vilken sjöförsvarets kraftkurva dalade ned praktiskt taget till nollinjen. Det

N

är den första av de i detta verk behandlade perioderna, under vilken ingen historia skrevs
med svenska vapen och under vilken de militära maktmedlen åtminstone ej i någon större
omfattning behövde rustas för att inför omvärlden giva uttryck åt svensk fredsvilja.
Sverige och dess historia är en oskiljaktig del av Europa och dess historia. När de mänskliga lidelser, vilka satte hela vår världsdel i svallning under revolutions- och Napoleonkrigen,
hunnit lägga sig efter det slutliga nedslåendet av de franska styrkor, som så länge hotat
Europa, voro folk och regeringar så uttröttade på krig och politiskt spel, att en naturlig reaktion grep varje europeisk nation. Efter Wienkongressen mötte inga större svårigheter för stormakternas diplomater, ledda av Metternich, att under årtionden framåt på fredlig väg lösa de
konflikter, som trots allt anmälde sig. Vad som efter Metternichs tid, från århundradets mitt
dök upp och ledde till vapenskiften kunde till sin omfattning begränsas - såsom dansk-tyska
kriget, italienska enhetskampen, Krimkriget, dansk-tysk-österrikiska och tysk-österrikiska krigen - , och blev för Sverige intet annat än en dämpad ringning i väckarklockan, en ringning
som på 1870-talet efter fransk-tyska och rysk-turkiska krigen blev mera irriterande och då
sent omsider ledde till en skärpt omtanke om försvaret.
När den stora freden beskärdes Europa vid periodens början, kunde de för den tiden väldiga krigsrustningarna avvecklas och folken i de europeiska staterna helt naturligt falla tillbaka på de allmänna näringarna, som ock uppslukade de upplösta truppförbanden till lands
och besättningsförbanden till sjöss, medan örlogsfartygen lämnades att på örlogsbaserna passivt gå sin undergång till mötes. Endast i mindre omfattning allt efter de olika makternas sjöintressen rustades örlogsfartyg till expedition för att visa flaggan, bekämpa sjörövare eller slå
ned uppror här och var i världen.
Brittiska flottan, den största och starkaste i världen, omstrålad av glansen från Trafalgar
1805 och många andra lysande sjöslag, sjönk för varje år som gick tillbaka på ett sätt, som
starkt påminner om motsvarande utvecklingsgång efter 1918. Den andra sjömakten i betydelse,
Holland, följde exemplet och litade liksom övriga europeiska makter på att den världsfred, som
nu inträtt, skulle medföra havens frihet och därmed också utsikter till en ohindrad sjöfart. I
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Östersjön hade Sverige ännu en del av Gustav III:s flotta kvar, Danmark hade förlorat sin
flotta till England; Ryssland och Preussen hade inga flottor, som kunde oroa oss.
Det var förvisso icke onaturligt, att vi vid periodens ingång vad vår sjömakt och dess existens såsom en funktion av de yttre politiska förhållandena beträffar, funno läget ganska gott
och berättigande oss att taga en byggnadspaus. Den blev emellertid i längsta laget. Delvis berodde detta på att fredsperioden sammanföll med en utvecklingsperiod på det tekniska området, som kan betecknas såsom revolutionerande, nämligen övergången från segel till ånga vad
drivmedlet beträffar, från trä till järn vad byggnadsmaterialet beträffar och från rundkulan i
den slätborrade kanonen till granaten i det refflade eldröret, med härav följande behov av
pansarskydd, vad huvudvapnet beträffar. Delvis berodde även vår byggnadspaus på övriga sjömakters, i det att överhuvud taget samtliga örlogsflottor i världen l ågo i lägervall under hela
denna period. Uppryckningen till det nya började ingenstädes förrän på 1870-talet. då krigsmaskineriet, särskilt flottorna i de ledande sjömakterna. inledde en utveckling, som längre
fram kulminerade i det första världskriget.
Vill man ur synpunkten av den svenska sjömaktens historiska utveckling granska den ifrågavarande perioden, måste man ställa upp de antydda yttre förhållandena som bakgrund.
Annars förstår man icke och fördömer därför lätt fackmän och folkrepresentation för vad de
underlåtit och förhalat ifråga om sjövapnets ans och förkovran.
Av den tidigare redogörelsen i detta band framgår att även om man lät flottan tyna bort
efter freden 1814, så underlät man icke att under hela avmattningsprocessen konsultera den
ena lekmanna- eller fackmannagruppen efter den andra. Intresset för och viljan att behålla
sjöförsvaret levde hela perioden även om man av ganska förklarliga skäl hade svårt att rekommendera vad som skulle kunna sätta flottan på fötter igen. Skarpt och förbittrat kämpades emellertid för och emot det ena förslaget efter det andra och det kan om också med viss
överdrift sägas, att ju längre den yttre freden varade, dess hetare blevo de inre tvisterna.
Kommitteer lämnade, som tidigare nämnts, förslag 1816 och 1826. Enstaka fartyg sattes på
stapel - med byggtider för linjeskepp på 7-14 år, ja i ett fall på 24 och ett annat på 45
år! När folkrepresentationen 1840 fann att tiden nu runnit bort med 1826 års hackigt följda
byggnadsplan och ville ha något nytt, mäktade sakkunskapen icke slita sig från de seglande
och roende fartygen. Men när sakkunskapen 1847 föreslog - förutom segelfartyg - en ångflotta, blev riksdagen betänksam, en betänksamhet som givetvis måste öka, när en sjöminister vid 1850 års riksdag åter föreslog en flotta att byggas under 40 år, där huvudtyperna
skulle vara seglande -

linjeskeppen skulle dock slopas -

användas endast å bogserfartyg.

och roende, medan ånga skulle

Nu höllo ständerna på det gamla och ville ej slopa linje-

skeppen. En ny plan framlades 1856 och föll i riksdagen, men 1859 begärde ständerna en
undersökning av linjeskeppets användbarhet. 1861-62 arbetade en ny kommitte och 1862 sades
ifrån att träfartyg ej längre kunde anses dugliga för krigstjänst. Vi hade då i de ständiga
undersökningarna och diskussionerna hunnit fram till ett förslag, som avsåg pansarklädda ångfregatter för det yttre försvaret och kanonångbåtar för skärgårds- och insjöförsvaret. Monitorens tillkomst och John Ericssons inflytande riktade emellertid under 1860- och 1870-talen in
vår begränsade fartygsbyggnad på monitortypen och först under slutet av 1870-talet hade den
materiella utvecklingen så stabiliserats, att en under åren 1878-80 arbetande certkommitte
kunde framlägga en antagbar flottplan, i vilken ingingo pansarbåtar och minbåtar.
Vi hade utan hot utifrån fått genomleva en skalbytningsprocess, under vilken vi låtit den
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gamla rustningen styckevis falla av och med stor försiktighet övervägt hur den nya skulle te
sig. Vid periodens slut stodo vi praktiskt taget oskyddade, men började enas om vad vi med
hänsyn till den tekniska utvecklingen borde inrikta oss på. Det väsentligaste, viljan till sjöförsvar, överlevde dock och gick stärkt ut ur övergångsperioden, i det att den tekniska utvecklingen för fackmännen undanröjde en av de gamla tvistefrågorna, nämligen den, om vi
skulle bygga ett sjö - eller skärg årdsförsvar. Det hade icke varit långt ifrån att vårt land trots
sitt havomflutna läge och hedrande sjötraditioner hade under 1800-talet övergivit haven för
att skapa en flotta för skärgårdar och insjöar. Men ångan och propellern slet tvisten mellan
förespråkarna för det seglande och det roende sjöförsvaret, för den stora och den lilla flottan.
Härmed förenklades sjöförsvarsproblemet, när vi under den efterföljande perioden kunde börja
det nya sjöförsvarets utveckling med en flotta, som kunde försvara riket till sjöss, men även
röra sig i skärgård.
Det var emellertid icke blott materielen och dess omdaning, som under denna freds period
blev föremål för skarpa meningsbyten. Som vanligt under perioder av lång fred lyftes nu
även organisatoriska frågor av sekundär betydelse för ett sjöförsvar upp till spörsmål, kring
vilka åsiktsbrytningar utvecklades och ledde till än det ena än det andra försöket till lösning.
Vad organisationen beträffar förenades sålunda 1824 örlogsflottan, den stora eller seglande
flottan, med armens flotta, den lilla eller skärgårdsflottan, till Kungl. Maj :ts flotta med fastställd normalstat ifråga om personalen, men 1866 slog man åter sönder den enhetliga organisationen och delade upp den på två, nämligen flottan och skärgårdsartilleriet. 1873 var man
dock åter tillbaka vid en enhetlig Kungl. Flotta. Båtsmanshållet stod sig under hela perioden
(till 1887), kompletterat med sjöbeväringen, vilken senares utnyttjande dock varierade. Sålunda
bestämdes 1837 att den skulle övas tillsammans med Iantheväringen och 1860 att till rikets
handelsflotta hörande sjöfolk befriades från vapenövning i fred mot att det under krig tjänstgjorde på örlogsflottan. Av de med armens flotta överförda volontär- och sjöartilleriregementena uppsattes 1824 en sjöartillerikår. Om denna kårs vidare öden och omvandling till ett
marinregemente, liksom om matroskårens uppkomst från kofferdikarlarna och utsvällande 1875
till en sjömanskår att ersätta de t då till indragning dömda b åtsmanhållet har tidigare talats.
De förändringar i flottans styrelseform, som under 1800-talets långa fredsperiod företogos
och för vilka tidigare redogjorts, syftade givetvis till en starkare koncentration av ärendena.
Sådan var väl avsikten med 1827 års storamiralsämbete, varunder sorterade både den militära
ledningen (generaladjutanten) och det ekonomiskt förvaltande ämbetsverket. Ett samlande i en
hand av flottans angelägenheter vanns p å sätt och vis genom sjöförsvarsdepartementets inrättande 1840, då - ehuru förvaltningen av sjö ärendena intog ställning som centralt ämbetsverk under Kungl. Maj :t - sjöministern i sin person företrädde flottan, som genom honom
också fick en representant vid konungens rådsbord. Men när man så gick vidare och 1875
inordnade såväl den militära som den ekonomiska och den tekniska ledningen såsom byråer
i sjöförsvarsdepartementet hade koncentrationsivern gått för långt. Det gamla centrala ämbetsverket »f örvaltningen av sjöärendena - hade härigenom blivit helt söndertrasat och organisationen i övrigt så intrasslad att det 1878 blev nödvändigt att reda ut linjerna. Från sagda å r
utövades så åter ledningen av sjöförsvaret militärt av den sjöministern underställda chefen
för flottans militärpersonal och tekniskt-ekonomiskt av marinförvaltningen.
En lång fredsperiod innebär utan tvivel sina välsignelser, men en mycket stor fara under
en dylik är att tankar och verksamhetsbegär otyglat riktas in på organisatoriska okynnesändringar, varpå denna period otvivelaktigt lämnar exempel.
34.

Sv. F. H. III
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Uträttade då flottan något påtagligt och hade den något inflytande utrikespolitiskt sett för
landet under denna fredens period? Såsom framgår av redogörelsen för sjörustningar och expeditioner 1815-80 kan man konstatera, att dessa frågor kunna besvaras jakande. Flottan
levde och dess män och fartyg fyllde sina fredstida uppgifter i landets tjänst hur nära undergången sjöförsvaret såsom sådant än befann sig. Fåtaliga voro visserligen de fartyg, som årligen rustades, men de räckte för att skydda de svenska och norska handelsfartygen mot sjörövarstatema i Medelhavet och reglera de säregna uppgörelserna med dessa staters furstar samt
för att under långreseexpeditioner hedersamt påminna om Sveriges tillvaro och under revolutioner eller annan oro ute i världen tillvarataga svenska intressen. Under vissa tider höllo vi
örlogsfartyg i Nordsjön för att bispringa våra fiskare och från 1867 hölls vintertid en kanonbåt på västkusten för att bistå fartyg i nöd. Svagheten hos vårt sjöförsvar kom emellertid till
synes, när det gällde rustningar för neutralitetsskydd. Sålunda utgjordes den svensk-norska
sjöstyrka, som 1848 skulle hävda de förenade rikenas politiska inställning under den danskpreussiska konflikten, av endast 5 fregatter och 5 korvetter, vilka med lång tidsutdräkt kunde
rustas. När krimkriget kom och därmed det engelsk-ryska östersjökriget, kunde vi för bevakande av våra intressen 1853 sammandraga endast 1 linjeskepp, 2 fregatter, 1 korvett och 1
brigg. Följande år rustades dock något mera, varjämte en ångflotta då för första gången
under allvarliga förhållanden överförde svenska trupper till Gotland.

Under det dansk-tyska

kriget 1864 rustade vi en eskader, som bestod av 2 linjeskepp, 3 fregatter, 4 korvetter och 6
kanonbåtar, samtliga ångdrivna.
Ser man på övningarnas uppläggning och anordnande under denna fredsperiod i hemfarvattnen och i främmande farvatten för sjökadetter och skeppsgossar, finner man att den disponibla materielen rationellt utnyttjades och att få länder med den tidens krav på övningar så
väl utbildade sitt örlogsfolk som Sverige.
Perioden 1815-80 har dåligt rykte i vår flottas historia och i viss mån har detta sina giltiga orsaker. Lärdomen från denna tid är emellertid av bestående värde för vår flotta och för
kommande generationer av dess personal. Den är kort och gott följande. Hur dystert läget
än ter sig för dem som sättas att vårda rikets sjöförsvar så böra de ej misströsta utan desto
intensivare skrida till den verksamhet till landets fromma, som med förefintliga resurser kan
bedrivas, ty då räddas till framtiden det väsentligaste i ett försvar: andan, traditionen och den
okuvliga viljan till pliktuppfyllelse.

Fartygsornament frdn periodens början.
Sjöhistoriska museet, Stockholm .
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DEN SVENSKA FLOTTAN FRÅN ÅTTIOTALET
FRAlVI MOT ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT

DEN POLITISKA UTVECI{LINGEN I SVERIGE
FRÅN 1880 TILL VÅRA DAGAR

M

ed Berlinkongressen 1878, på vilken det rysk-turkiska kriget likviderades, börjar en av
de i utrikespolitiskt avseende lugnaste och lyckligaste perioderna i Europas historia. I
Berlin skapades under jämförelsevis god endräkt den europeiska ordning, som praktiskt taget
orubbad skulle bestå i ett tredjedels sekel. Stormakterna, med England .som starkaste sjömakt
och Tyskland som starkaste kontinentalmakt, tycktes, för alltid ha gjort upp sina mellanhavanden i vår världsdel. Kampen om kolonierna fortsatte visserligen med stor intensitet, men
i jämförelsevis mycket anständiga former. Detsamma gäller även om de mot periodens slut
allt mer hopade inom-europeiska divergenserna. Att Europas karta en gång för alla .var färdig synes emellertid på de flesta håll icke hava betvivlats.
Småstaterna och icke minst vårt land profiterade i hög grad av detta sakernas tillstånd.
Sverige hade i mitten av 1870-talet företagit en utrikespolitisk nyorientering, ett klart och
tydligt närmande till det nya Tyskland, utan att därför förhållandet till »a rvflen dens Ryssland, vårt grannland Danmark eller England, den store avnämaren av vår trävaruexport, på
minsta vis försämrats. Denna orientering söderut satte sin prägel icke blott på politiken
utan ännu mer på vetenskap, kulturliv och ekonomi i stort sett ända fram till första världskriget. I mycket hög grad hämtades mönster och normer från det nu våldsamt expanderande
tyska riket och folket. Under sådana förhållanden kunde Sverige i ett som självklart uppfattat lugn fortsätta att syssla med sin inre förkovran. Vår utrikespolitik kunde verkligen vara
att, som det blivit sagt, inte ha någon utrikespolitik.
Även gentemot Norge hade förhållandet en tid varit ovanligt gott. Genom mellanrikslagen
1874 åvägabragtes ett närmande på det ekonomiska planet de båda unionsländerna emellan.
Den skandinaviska myntunionen och flera lyckade försök att åstadkom ma en viss likformighet
i lagstiftningen - bestående resultat av skandinavismen - förde de tre nordiska länderna
närmare varandra än någonsin.
'Seda n 1850-talets mitt befann sig också Sverige liksom det övriga Europa i en period av
stort materiellt uppsving. Särskilt hos oss hade den dock vid flera tillfällen avbrutits av hårda
tider, så framför allt vid slutet av 1860-talet. Det decennium, som följde på fransk-tyska kriget, medförde åter en verklig högkonjunktur. Industrialiseringsprocessen börjar och tar allt
starkare fart. I själva verket betecknar 1870-talet den moderna industriens första genom-
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brott i Sverige. Efter årtiondets mitt blevo emellertid tiderna sämre, och 1879 inträffade en
allvarlig kris. Ur ekonomisk synpunkt betraktat ingick 1880-talet under mindre goda tecken.
Detsamma gäller om inrikespolitiken. Situationen vid 1880-talets början bestämdes framför
allt av den sedan mer än ett decennium i traditionella former pågående striden mellan herrar
och bönder. Ännu vid tiden för representationsreformen 1865-66 kan Sverige med skäl betecknas som ett fattigt bondeland, styrt - och väl styrt - aven aristokratisk och byråkratisk
överklass med allt starkare inslag av personliga krafter och framför allt av ideer från borgerligheten. Under ståndsriksdagens sista tid hade den borgerliga liberalismen, stödd på riksdagens
två lägre stånd och med många anhängare, däribland de främsta ledarna, inom adeln, angivit
takt och ton i vår politiska utveckling. Resultatet hade blivit en lång rad genomgripande reformer på snart sagt alla statslivets områden; den sista och största av dem representationsreformen. Sedan denna genomförts och börjat tillämpas, var det emellertid för en avsevärd
tid slut på förändringar, och den ledande ställning borgarklassen hoppats få intaga, gick
den helt ur händerna. Den nya riksdagsordningen hade gjort f. d. bondeståndet, eller med
ett nu mera tidsenligt uttryck, den självägande bondeklassen, till herre i den nya riksdagens
andra kammare. Första kammaren åter hade, mycket mot reformatorernas avsikter, blivit ett
verkligt överhus, både i god och mindre god bemärkelse. I ett land, där
del började gå framåt i rask takt, låg alltså en stor del av den politiska
derna, som i bästa fall voro alldeles likgiltiga för denna utveckling. Mellan
ling och praktisk politik råder under denna tid och under 80-talets förra
sammanhang.

industri och hanmakten hos bönekonomisk utveckhälft mycket litet

Efter konflikterna under 60-talets slut och 70-talets början var det politiska stridsläget fullkomligt klart. Kampen gällde »de stora frågorna ». Å ena sidan stodo konung, regering, första
kammarens majoritet och andra kammarens minoritet; å den andra hemmansägarnas politiska
representation, andra kammarens s kånda majoritet », lantmannapartiet. Den förra parten
påyrkade en reform av vårt ålderdomliga, försumpade försvar, den senare satte sig med långt
större kraft och enighet däremot. I stället krävde bönderna, att grundskatterna - de skatter
som endast tyngde bondejorden - skulle avlyftas, och att indelningsverket - den från Karl
XI:s tid stammande försvarsorganisation, som vilade på jordägarnas prestationer - skulle avskaffas. Gång efter annan hade man prövat sina krafter; ingendera parten kunde vinna, men
vardera kunde hindra den andra att få sin vilja fram. Genom »kom promissen- 1873 hade
visserligen riksdagens båda kamrar erkänt, att de stora frågorna voro med varandra oupplösligt förbundna och att de borde lösas genom ömsesidiga eftergifter och samtidigt. Men att på
kompromissens grund komma till ett praktiskt resultat hade gång efter annan visat sig omöjligt. Under Oskar II:s påpassliga ledning hade visserligen smärre vinster för försvaret kunnat inhöstas. En generalstab för armen inrättades. Flottans förfall - så mycket vådligare,
som det nya Tyskland hade börjat bygga en flotta och Ryssland avsevärt förbättrat sin hejdades i någon mån genom byggande av fyra större och ett tiotal smärre pansarbåtar av
monitortypen jämte ett antal kanonbåtar. Å andra sidan hade bönderna fått några av sina
önskemål uppfyllda; så t. ex. avskaffades den för dem förhatliga skjutsningsskyldigheten.
Striden mellan riksdagens kamrar, d. v. s. ytterst mellan samhällsklasserna, hade heller icke
hindrat en rad nödvändiga praktiska företag: framförallt fortsatte järnvägsbyggandet i
rask takt.
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Louis De Geer
Jusliliestutsminister 1858-70;

Arvid Posse
Statsminister 1880-83.

O. R. T'hemptander
Statsminister 1884-88.

1875-76;

Statsminister 1876-80.

1880-TALET.
Vid början av 1880-talet planerades emellertid, främst på konungens initiativ, en partiell
försvarsreform. Den gällde en utvidgning av beväringsskyldigheten (ej övningstiden) och i
samband därmed vissa rent organisatoriska förbättringar. Statsministern, Louis De Geer,
ställde sig visserligen mycket skeptisk men medverkade lojalt till förslagets framläggande.
Lantmannapartiet sade emellertid bestämt nej; förslaget föll,

De Geer likaså. Greve Arvid

Posse, en av partiets skapare och ledare, tillkallades då för att enligt ett av lantmannapartiet
1878 framlagt men förkastat förslag lösa de stora frågorna. Posses utnämning har sålunda
ett drag av regelrätt parlamentarisk succession. Såväl ur saklig som politisk synpunkt blev
hans regering emellertid ett fiasko. Varken han själv, hans byråkratiska kolleger eller hans
parti, än mindre konungen och övriga partier, voro mogna för en regelbunden parlamentarism.
Inom lantmannapartiet var oenigheten stor och i tilltagande. Därtill kom, att motparten fördomsfritt begagnade möjligheten att slå lantmannapartiet, även om försvaret skulle få sitta
emellan. Förberett i tre stora kommitteer framlades förslaget till de stora fr ågornas lösning
vid 1883 å rs riksdag men avvisades i praktiken av båda kamrarna.
Under intrycket av den till synes hopplösa oenigheten för lantförsvarets ordnande började
emellertid i de politiska sfärerna en »sj övin ds att blåsa, och den stod sig. Vid slutet av riksdagen 1883 genomdrevs i gemensam votering - trots Iantrnannapartiets försök att i förtreten
över sina motgångar stjälpa förslaget - anslag till byggande av vår första första-klass pansarbåt, Svea. Därmed började äntligen flottans uppryckning. Den fortsatte sakta men säkert
med kung Oskar själv som en synnerligen ivrig p ådrivare.
Sedan Posse, ensam av ministärens medlemmar, avgått på grund av försvars- och grundskattefrågornas fall, blev den gamle ämbetsmannen C. J. Thyselius statsminister; vår förste
ofrälse innehavare av rikets främsta ämbete. Han efterträddes inom ett å r aven ung, dugande
ämbetsman, O. R. Themptander. Denne visade sig nu även vara en både habil och viljekraftig
politiker. Under den omvälvning inom partierna, som uppstått på grund av de vitt skilda
åsikterna just om försvarets ordnande, lyckades han vid 1885 års riksdag, tolv år efter »k orn promissen », åstadkom ma en första blygsam lösning av försvarsfrågan.

Reformförslaget in-

skränktes medvetet till en tredjedel av det närmast önskvärda. Det antogs också i huvudsak.
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Övningstiden för de värnpliktiga, vilken sedan 1858 varit 30 dagar, ökades efter svåra stridigheter till 42 (regeringen hade föreslagit 48). Dessutom antogs en effektiv värnpliktslag. In delningsverket bibehölls, men 30 % av kostnaden härför avlyftes och övertogs av staten. Grundskatterna lindrades i lika mån ; 30 % avskrevos.
Förhållandet till Norge hade från 1880 i högsta grad försämrats. Norges ledande vänsterpolitiker, J. Sverdrup, vars parti från 1882 fick majoritet i stortinget, strävade m ålmedvetet
att införa det parlamentariska styrelsesättet i Norge. Mot dit syftande förslag, som antagits
av stortinget, inlade kung Oskar sitt veto. Men därmed upprullades frågan om Norges konung
ägde vetorätt beträffande grundlagarna ; att den över huvud taget kunde uppstå berodde på
norska författningens oklarhet. Den avgörande och ytterst upprivande striden härom fördes
i form aven riksrättsprocess mot det norska statsrådet, som påtagit sig ansvaret för att
konungen hävdat denna rätt. Sedan förhandlingar om en kompromiss gått i stöpet, avkunnade riksrätten i mars och april 1884 fällande domar över statsrådets ledamöter. Den 26 juni
1884 nödgades kungen definitivt giva vika, och Sverdrup utnämndes till statsminister. Därmed hade i praktiken fastslagits att unionskonungen saknade veto ; konsekvensen härav var,
att stortinget genom en grundlagsändring helt enkelt kunde upphäva unionen. Både för sin
egen del och som Sveriges konung hade Oskar II lidit ett avgörande nederlag, så mycket
mer kännbart, som han fått utkämpa striden praktiskt taget utan någon hjälp från svenska
riksdagen eller den allmänna opinionen. Lantmannapartiet demonstrerade tvärtom tydligt nog
mot Oskar II:s norska politik. Ännu 1884 saknade man i alla tongivande svenska kretsar förståelse för det faktum, att unionens öde då praktiskt taget avgjordes. Då denna uppfattning
redan 1885 började sl å igenom, var det för sent. Det skedde i samband med antagandet av
en grundlagsändring, som ökade statsrådets makt gentemot konungen i utrikespolitiska frågor.
Konungamaktens försvagande i Norge medverkade naturligtvis i det långa loppet till en
motsvarande utveckling även i Sverige. Men till en början märktes härav ingenting. Under
den stora tullstriden intog konungen en mycket betydelsefull ställning, och dess avgörande
medförde en påtaglig frammarsch för konservativa krafter.
Under de dåliga åren i början av 80-talet hade tullfrågan åter fått en viss aktualitet, men
besluL fattades dock om frihandelssystemets bibehållande. Krav på skyddstullar, framförallt
på spannmål, höjdes emellertid med ökad styrka. Ty Sverige liksom hela Väst-Europa höll
vid denna tid på att översvämmas med spannmål fr ån Förenta Staterna och Ryssland; de allt
lättare och billigare transporterna med järnväg och å ngbå t gjorde, att dessa länders produkter hotade att konkurrera ihjäl jordbruket hos oss. Även industrien, som på 'm-talet utvecklats högst betydligt, kände sig hotad och begärde skydd. På nära håll, nämligen i Tyskland,
förelåg exempel på att under sådana förhållanden en resolut systemförändring borde företagas. Med snart sagt explosionsartad hastighet blev tullfrågan den allt dominerande. Trots ivriga försök att hejda utvecklingen började de gamla partierna upplösas; de nya, som uppstodo, voro å ena sidan (tull) skyddsvännerna eller protektionisterna, å den andra frihandlarna.
PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA . Få av Sveriges konungar ha visat ett så levande intresse för sjövapnet som
Oskar Il, en av sin tids mest beqåuade och finast bildade monarker. Som ung deltog llOn i flera sjöexpeditioner och fick redan 1845 sin ojjicersiullmokt i sdväl Sveriges som Norges flotta. En varm kärlek tiJJ den
svenska flottan och dess historia andas ocksd hans diktcykel . Ur svenska flottans minnen ' (inledd med sdngen
Ostersjön, »Du bldnande hav, som mångtusende dr kr ing Skandiens klippor har slaqit »}, som 1857 prisbelöntes
av Svenska akademien. - Oskar Il i amiralsuniform (i handett håller han hertig Karls ropare - se bd 2, s. 412,
454 ocli 494 - som följde llOnom bl. a . pd alla hans färder med Drott). Oljem ålning, sannolikt av E. Persens.
Kungl. Sjökrigsskolan, Näsby.
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Oskar II . Oljemdlniny, troligen

(IV

Edward Persens, KUlIyliy(/ Sjökriyssko[(/lI, N iisl> y .

Redan 1886 fingo protektionisterna majoritet i andra
kammaren. Följande år bifölls ett formligt förslag om
spannmålstullar i denna kammare, men fälldes i första
kammaren med två röster. Då frågan måste avgöras i
gemensam votering var det tydligt att protektionisterna
skulle segra. Themptander tillrådde då och konungen
biföll upplösning av andra kammaren. Valen, som höllos
på våren 1887, föregingos aven efter svenska förhållanden våldsam valkampanj. Valdeltagandet drevs upp från
25 % till nära 50 % av de röstberättigade. Städerna valde
så gott som uteslutande frihandelsvänner, medan landsbygden visade en svag protektionistisk majoritet. Slutresultatet blev, att frihandlarna behärskade andra kammaren. På hösten samma år höllos ordinarie andrakammar-val. Resultatet syntes till en början bliva status
quo. Då inträffade en kuriös episod. Valet i huvudstaden
överklagades, enär en av de 22 valda på grund av urakt- Johan Suerdrup, Norges ledande politiker
under de segslitna unionsstriderna. Litografi
låtenhet att betala sin kommunalskatt icke var valbar.
av J. W. Tegner efter foto.
Enligt riksdagsordningen måste då samtliga valsedlar
med hans namn kasseras, och i stället för de 22 på frihandelslistan uppställda ingingo 22 prolektionister. Därmed försvann frihandlarnas majoritet, och protektionisterna blevo herrar i andra
kammaren. Kungen ville inte vara med om en ifrågasatt ny upplösning. En sådan skulle ha medfört ett tredje andra-kammar-val inom ett års tid; därtill kom att protektionisterna nu fått majoritet i första kammaren, och på grund av landstingens starkt protektionistiska sammansättning
skulle det i varje fall icke dröja länge, innan skyddsvännerna finge övervikt vid gemensam votering. Under sådana omständigheter avgick Themptander, och en ~ försonli gh etsministär» med
riksmarskalken friherre G. Bildt som statsminister tillsattes. Ett moderat tullskyddssystem
genomfördes för jordbruket vid 1888 års riksdag, och utsträcktes, så snart handelstraktaterna
det medgåvo, nämligen 1892, även till industrien. Frihandelsepoken i Sverige var förbi.
Tullstriden splittrade lantmannapartiet och skapade en ny, eller rättare sagt återinförde en
gammal motsättning i svensk politik. Striden mellan »herrar- och »bönder» domnade av och
försvann; i stället återuppstod maktkampen mellan ~höger~ och »vänster». Från 1888 furmos
två rivaliserande bondepartier: Nya Lantmannapartiet, protektionistiskt och konservativt, samt
Gamla Lantmannapartiet, frihandelsvänligt och liberalt. Ar 1890 återfingo frihandlarna majoriteten i andra kammaren. Städernas frihandlare och Gamla Lantmannapartiet samverkade
nämligen i regel. Men 1895 återförenades plötsligt och oväntat de båda bondepartierna till
Lantmannapartiet. Detta blev inom kort, sedan ett mindre antal radikaler fallit ifrån, ett
moderat konservativt parti med klar majoritet i kammaren. I första kammaren steg protektionisternas antal från omkring 50 % år 1888 till omkring 80 % år 1895, varefter deras majoritet blev ungefär konstant.
Denna nya uppdelning av de politiska åsikterna och krafterna föranleddes av såväl ideologiska som materiella motiv.
Under 1880-talet började nya radikala strömningar göra sig gällande, till stor del burna
av de nya och uppstigande samhällsklasser, vilka uppstått genom industrialiseringen. Impulserna kommo delvis utifrån och särskilt från Amerika ; så beträffande nykterhetsrörelsen och
35.
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Första kammaren var ännu pli 1880·talet vad sammanscittningen beträl/ar ett verkligt överllUs. Dess medlemmor
representerade det yppersta av börd, ämbeten ocli förmögenhet i vdrt land dd för tiden. Betecknande är också
nit mun återfinner elen sista stdndriksdugens lantmarskalk, greve Gustaf Laqerbielke som första kammarens talman .
- Summnnträde i första knmmuren i gamla riksdagshuset 1888. Xylografi i »S uen sk a [amilj-journuten Sven .
1888, efter teckning av G. Brolltuj.

i icke ringa mån frikyrkoröreisen . Emigrationen, som på allvar börjat under nödåren i slutet
på 18BO-talet och som under 1880-talet blev till en fruktansvärd folkvandring, fick nämligen
den återverkan, att »sm åfolk ets s allmänt liberala ideer stimulerades av emigranternas meddelanden om tillståndet i det nya hemlandet.
Även fr ån grannländerna, särskilt det radikalt demokratiska Norge, hämtades många uppslag. Den inhemska samhällskritiken med Strindberg som främsta kraft blev allt fränare.
Under tullstriden vaknade svenska folket, ej minst de »rösträttslösa s , till full politisk medvetenhet. Kampen för allmän rösträtt började och omhändertogs från 1887 aven hastigt växande
organisation. Från söder kom med mäster Palm socialismens nya lära. Den vann relativt
hastig utbredning och besegrade, innan 80·talet förgått, den äldre, liberala arbetarrörelsen. På
våren 1889 kunde Sveriges socialdemokratiska arbetareparti konstitueras med den unge överklassaren Hjalmar Branting som främste man. Vad vi nu kalla »de stora folkrörelserna » grundas i stort sett - i varje fall i sin moderna form - under denna tid.
De konservativa krafterna åter stärktes först och främst därigenom, att bondeklassen ekonomiskt och socialt fann sig stå på ett vida högre plan nu än då den åren efter 1865 tillträdde sin politiska maktställning. Dess demokratism började avsevärt försvagas, då •det
fjärde ståndet» under sig på samhällsstegen såg ett femte: industriarbetarklassen. Lantmannapartiernas beredvillighet att acceptera en utvidgad rösträtt försvagades sålunda år från år, och
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Genom representationsreformen fingo bönder och borqare ett avsevärt större inftytande på rikets styrelsc iin förut.
I 1888 års andra kammare lägger man också framför allt märkc till några bctydande bonderepresentanter, Liss
Olof Larsson, Sven Nilsson m. fl. lIfen därjämte var inslagct av akademiker, tjänstemän och tidningsmän inte ringa.
Politiskt sett domineras årtiondet 1880 av striden mellan frihandlare och tullvänner samt försvarsfrågan, vilken
senare dock mest gick i kompromissens tecken. - Ett sammanträde i riksdagens andra kammarc 1888. Xylografi
i »Soensk a familj-journalcn Svea . 1888, ejter teckning av G. Broling.

gentemot de socialpolitiska reformer, som konung och regering nu och då föreslogo (med början 1889) ställde de sig ofta ganska kallsinniga. Bönderna blevo sålunda i ordets bokstavliga
bemärkelse konservativa. Till den moderna konservatismens utbredning i högre samhällsklasser medverkade impulser från det »bisrnarckianska s Tyskland. Den nya nationella anda, som
genomströmmat så många av Europas folk, började äntligen nå även oss. Den kom på svensk
botten att, i motsats till förhållandet i åtskilliga andra länder, huvudsakligen slå rot blott i
konservativa kretsar. I icke ringa mån bidrog härtill oviljan mot norrmännens oförtrutna nålstingspolitik mot Sverige. Under 90-talet fick denna nya nationalism många även helt opolitiska uttryck; så i en ny, originell, nationellt betonad diktning och konst, och i en kraftig och
resultatbringande folklig försvars rörelse, delvis byggd på den gamla skarpskytterörelsens ruiner.

1890-1905.
Nittiotalets största politiska händelse är försvarsreformen 1892. Den genomfördes av godsägaren E. G. Boström, protektionisternas främste ledare, som 1891 blivit statsminister. Efter
flera fruktlösa försök lyckades han på en urtima riksdag genomdriva »de stora frågornas. lösning.

Indelningsverket övertogs av staten, grundskatterna avlöstes, en ny försvarsorganisation
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antogs, och övningstiden för de värnplikliga beslämdes lill 90 dagar. Gäng efter annan under
90-lalel fick även fIollan, som längre fram skildras, betydande anslag lill nybyggnader.
Riksdagsmajoritetens beredvillighel härtill underlättades väsentligen av ~ tullmiljonerna s - stalen fick genom de nya tullarna avsevärt förbällrade finanser.
Under Boströms långa stalsministertid undergick vårt statsskick en tydlig ulveckling dels i
riktning mot kungamaktens försvagande, dels mot en efter våra förhållanden avpassad, på
de gemensamma voteringarna vilande, parlamentarism. Oskar II litade på Boström och lät
honom mer och mer övertaga avgörandet. Boström skötte Sverige väl - som den borne godsherre han var. Men i vissa fall misslyckades han. Rösträttsfrågan hade blivit särskilt aktuell
efter försvarsrefonnen; i vida kretsar uppställdes lösen: försvar och reformer. Försvaret hade
fått sill; nu gällde det all komplettera allmän värnplikt med allmän rösträtt. Den utomparlamentariska rösträttsrörelsen nådde sin kulmen 1893 med en stor »folkriksdag -. Men Boström
lät sig föga påverka. Sent omsider kom han väl med ett reformbud, men det var mycket lågt
och blev också prompt förkastat. Åt unionsfrågan ägnade han mycken omtanke, men den kunde
icke lösas. Förhållandet Sverige-Norge var under större delen av 90-talet spänt; 1893 demonstrerade norrmännen genom att nedsätta anslaget till de förenade rikenas diplomati samt konungens
och kronprinsens apanage. På våren och sommaren 1895 kom det till en svårartad kris. Men
då folkstämningen i Sverige började hårdna och riksdagen visade, att den nu stod bakom
konungen beredd all sätta hårt mot hårt, föll o norrmännen undan. Att deras mål var full
självständighet framgick bl. a. därav, att de under seklets sista år beslöto borttaga unionsmärket ur norska handelsflaggan.
Nittiotalet är i vår litterära, konstnärliga och vetenskapliga historia en verklig glansperiod.
Åven i materiellt hänseende var det ett stolt och lyckligt årtionde. Efter några dåliga år kom
omslaget 1894; därefter företer Sverige liksom Västeuropa i övrigt en blomstrande anblick. På
alla områden - jordbruk och industri, handel och sjöfart - rådde uppsving och framåtanda.
Framför allt slår nu den industri igenom, vilken vi känna som det moderna Sveriges. De stora
malmfälten, som förut fått ligga för fäfot, fingo nu tack vare teknikens framsteg ett kolossalt
värde. Den sociala splittringen var väl i tilltagande, ju mer arbetarna började bli ~ klassmedvetna», men levnadsstandarden steg, sociala reformer började planeras och genomföras, folkbildningen omhuldades och folkhälsan förbättrades. Emigrationen fortfor väl, men utvandringssiffrorna voro icke på långt när så höga som på 80-talet, och en viss återinvandring började.
Sveriges befolkning steg under 1897 till 5 miljoner. Som ett slags apoteos över allt detta upp sving - i själva verket för att fira Oskar II:s 25-årsjubileum - hölls samma år en stor och
lysande utställning i Stockholm.
Bilden av 1890-talet torde för mången motsvara vad vi nu mena eller tro oss mena med den
PLANSCH Å MOTSTÅENDE SIDA. »Fisk e i grumligt vatten' kallar engelsmannen Frederic Rose sin karta, på
vilken han halvt skämtsamt, halvt allvarligt söker ge en föreställning om den internationella politiska situationen
omkring sekelskiftet och som vid denna tidpunkt spriddes i vårt land och väckte mycken upptnårksamhet,
främst naturligtvis på grund av hans kartläggning av de skandinaviska länderna. Sverige och Norge äro framställda
som två hundar, av vilka den ene är betydligt arg, bits och söker slita den kedja, varmed han är fästad vid grannen. Danmark blir föremål för ett mera godmodigt skämt, som en vagga för kungar, kejsarinnor och drottningar.
Särskilt elak är Rose mot kejsar Wilhelm, som [ramstålles som en provryttare med allehanda varupackor på ryg gen och på utkik mot grannen i öster, symboliserad av tsar Nikolaus, med en mild uppsyn och en olivkvist
över Finland, men eljest omsorgsfullt rustad och med stöveln hotfullt sträckt mot den kejserlige kusinen. Aven
det inom sig söndrade Frankrike får sin beskärda del av hånet. I övrigt kan man på kartan utläsa, hur Europa
vid begynnelsen av imperialismens epok tedde sig för en kritisk iakttagare. - Litografi. Privat ägo.
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»ga mla goda tiden ». Men värt oroliga å rh und rade kastade sin skugga framför sig. Vid sekelskiftet hade vårt
lands läge påtagligt försämrats. Sverige hade under
1800-talet utvecklats i ovanlig trygghet; omgivet aven
ring småstater, Finland, Danmark och Norge, kände det
föga av de där bakom liggande stormakternas tryck.
Under 90-talet började emellertid detta skydd försvinna.
Ryssland igångsatte sin för den tiden brutala undertryckningspolitik i Finland och kändes alltmer som vår direkta
och direkt hotande granne. Tyskland, den unga, vitala
stormakten, trädde oss p å alla sätt närmare, inte minst
genom sin nya örlogsflotta. England förblev visserligen
en god kund, men förnams även som en stor intressent
i Norge och som detta lands presumtive beskyddare vid
en eventuell brytning. Och att en sådan förestod därom Erik Gustaf Bostr åm, i en håndelserik brytvarslade många tecken - bland annat de • gränsfäst- ningstid under tvd perioder, 1891-1900 och
1902-05, vdrt lands statsminister.
ningar. norrmännen nu började bygga. Sverige träder
på detta sätt i ofrivillig men nära kontakt med den nu allt mera ohöljt rivaliserande stormaktsvärlden under en epok, som kallas imperialismens, och vars allmänna tendens blott svagt
bemantlades av samtidiga fredssträvanden med den första fredskonferensen i Haag som
främsta livstecken. Mer och mer började man i Sverige få upp ögonen för det nya läget
och dess vådor. Konsekvensen var ny aktualitet för försvarsfrågan. Ar 1900 genomdrev Boström, ehuru med möda, att en fästning anlades vid Boden för malmfältens, malmbanans och
över huvud taget övre Norrlands försvar. Vid följande riksdag kom med relativ lätthet en ny,
högst betydande försvarsreform till stånd. De 90 dagarnas övningstid höjdes till 240 och mera
för specialvapnen. Indelningsverket som militär organisationsform avskaffades och ersattes av
en ren värnpliktsarme med värvad stam.
Rösträttsfrågan blev nu åter brännande. Vid riksdagen 1902 kom den före, men föll. Hur
allvarlig striden då var framgår av att arbetarepartiet demonstrerade för allmän rösträtt genom
en tre dagars storstrejk. Boström, som 1900 avgått och efterträtts av amiralen F. W. von
Otter, kallades 1902 åter till statsminister och sökte sedermera 1904 och 1905 åstadkomma en
lösning enligt principen allmän rösträtt till andra kammaren med proportionellt valsätt. Förslagen föllo dock.
Under 1900-talets första år uppkom och stadgades i stort sett det moderna partisystemet:
höger, borgerlig vänster, socialdemokrati. Högern representerades av första kammarens majoritet; den mer moderata högern av samma kammares minoritetsparti samt lantmannapartiet i
andra kammaren. Den borgerliga vänstern konsoliderades i och genom det 1900 bildade liberala
samlingspartiet. Socialdemokraterna fingo 1897 en representant i andra kammaren, 1903 fyra .
Därmed erhöllo de båda vänsterpartierna tillsammans en svag majoritet där.
Aren närmast efter sekelskiftet voro goda, men politiken stod under intrycket av det alltmer
hopplösa unionsgrälet. Vissa reformer medhunnos dock. Så kom det händelserika 1905. Norrmännen under statsminister Michelsens skickliga ledning bröto sig ut ur unionen den 7 juni
genom en såväl in- som utrikes väl förberedd kupp; i görligaste mån bemantlades den i laglighetens former. Kung Oskar var gammal, trött och besviken; efter Boströms avgång i april
' va r en duglig, men po~itiskt alldeles oerfaren ämbetsman, J. Ramstedt, statsminister. En urtima
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Delcqater från Svcrigc och Norgc löste bandet mellan dc bägge länderna gcnom [iirhutullirujur i Earlstod 1905.
På dcnna bild av männcn vid [iirluuuilinqsbordet ses sittande [rån vänster utrikesminister F. lI'achtIllcistcr,
statsminister Chr. Lutuleberq, statsminister Chr . Michelsen och stortingspresident C. Berner; ståcnde frdn vänster
Karl Stuuj], reuisionssekreterure Cart Berg, landshövding H], Hammarskjöld, J . Hellner (delegationens sekreterare) , J. Lövland, P. Vogt och professor .1. Urbije. - Fotografi.

riksdag sammankallades och regeringen framlade förslag, som helt innebar godkännande av
vad som förevarit.
Trots allt som hänt, och trots att utgången kunnat förutses , kom unionsupplösningen
som en chock för svenskarna. Till en början blev folket förvånat, sedermera blev reaktionen
bistrare. Kung Oskar spelade under de första dramatiska veckorna en betydelsefull roll, i det
han, sin personliga grämelse och harm till trots, från början inriktade den svenska statsledningens och folkets åtgöranden på en fredlig lösning. Emellertid ville den riksdag, som omedelbart inkallades, inte finna sig i att behandla unionsupplösningen som ett rent expeditionsärende. Ett särskilt utskott tillsattes med riksdagens mest representativa män som ledamöter.
Här togs frågan lugnt och kallblodigt om hand, medan folkmeningen ute i landet blev alltmer
upphettad. På åtskilliga håll fordrade man krig, medan socialdemokraterna, särskilt de mera
radikala, med stor kraft protesterade häremot. I utskottet kunde så småningom de mycket
divergerande meningarna sammanjämkas.
I slutet av juli lyckades riksdagen efter hårda duster ena sig om utskottets förslag. Ram stedts regering avgick, och i stället tillträdde en samlingsministär med högerledaren Christian
Lundeberg som statsminister för att sköta uppgörelsen. Riksdagsbeslutet, som visar spår av
den hårdnande folkmeningens påverkan, tillvaratog såväl svenskarnas krav på rimlig upprättelse
som ock de sakliga synpunkterna. Norrmännen skulle genom val eller folkomröstning tillkännagiva sin önskan att utträda ur unionen.

Då så skett, upptogs i Karlstad förhandlingar om

villkoren. Under tiden lågo svenska trupper vid gränsen, och huvudparten av vår nu både stora
och moderna flotta, 40 stridsfartyg stark - den största svenska sjöstyrka som varit samlad
sedan Gustav III:s dagar - höll sig beredd i bohuslänska skärgården. Särskilt flottan som
maktfaktor torde ha vägt tungt i vågskålen för fortsatt fred på Sveriges villkor. Dessa voro:
upprättandet aven neutral zon vid Värmlands gräns mot Norge (ett hårt krav, enär det be tydde att de norska gränsfästningarna skulle demoleras) ; vidare garantier för trafiken de båda
rikena emellan, varvid särskilt Sveriges tillgång till Narviks hamn var i åtanke, samt slutligen
rätt för svenska lappar till renbete på norskt område. Efter dramatiska förhandlingar biföllo
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Dessa fotografier togos på Skansen i Stockholm den 1 november 1905, när efter unionsupplösningen den sIlenska
flaggan utan unionsmärke [iirsta gången hissades. Vid flaggstången talar projessor Oscar Montelius ' till luiger
stc1, freln vänster räknat, prins Gustav Adolf, prinsessan Margareta, konung Oskar Il, kronprins Gusca] och prins
Carl. - Foto Axel Malmström.

norrmännen med smärre modifikationer de svenska villkoren. Stortinget och en svensk urtima
riksdag ratificerade uppgörelsen, och den l november 1905 var unionen upplöst; unionsmärket
försvann och även svenskarna fingo »en ren flagga •.
Med år 1905 inledes den period av femton år, inom vilken vårt statsskicks omvandling på
ett särskilt sätt koncentreras. Lundebergs regering innebär ur vissa synpunkter ett parlamentariskt genombrott. Den kom till efter en av riksdagen åvägabragt, »totab demission av Ramstedts ministär, och den bestod av representanter för och stödde sig praktiskt taget på alla
riksdagens partier. När regeringen Lundeberg efter slutfört värv avgick, ersattes den av vår
första någorlunda homogena partiregering. De ordinarie valen på hösten 1905 hade givit ett
klart utslag åt vänster; detta medförde att en av den akademiska liberalismens främsta män,
advokaten Karl Staaff (statsråd i Lundebergs ministär), fick i uppdrag att bilda regering. Dess
huvuduppgift var att lösa rösträttsfrågan. Det liberala programmet var enkelt: allmän rösträtt
till andra kammaren med bibehållande av det gamla valsättet. Förslaget fälldes emellertid av
första kammaren (maj 1906), och regeringen avgick. Statsminister blev nu generaldirektören,
förutvarande bruksdisponenten och sjöofficeren Arvid Lindman (sjöminister i 1905 års samlingsregering). Även för denna regering var rösträttsfrågan den förnämsta. Dess program var:
allmän rösträtt med proportionellt valsätt. Medan Staaff otvivelaktigt syftade till och säkerligen med sin reform också skulle ha vunnit en överväldigande liberal majoritet i en allsmäktig
andra kammare, avsåg Lindmans förslag en moderatare lösning. Genom proportionalismen
skulle »ga ra nti » skapas för bibehållande aven stor konservativ minoritet i andra kammaren;
genom en klar men måttfull reform av den kommunala rösträtten och proportionella val till
första kammaren skulle denna likaledes demokratiseras men också helt bibehålla sin likställighet med andra kammaren. Staaff ville gå i spetsen, när den nu hos oss - liksom samtidigt
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Christian Lundeberg
Statsminister augusti-oktober 1905.

Karl Staaff
Statsminister 1905--06 oelr 1911-14.

Arvid Lindman
Statsminister 1906-11 och 1928-90.

flerstädes i Europa - framträngande radikala liberalismen med sina socialistiska hjälpare och
pådrivare stormade de konservativa skansarna. Lindmans plan åter var att uppbygga en position, i vilken den återtågande konservatismen ännu en god tid skulle kunna försvara sig. Med
stor taktisk skicklighet genomfördes denna plan; åtskilliga av Staaffs partivänner, helt kallsinniga i fråga om parlamentarismen, gingo över på Lindmans linje, lockade av det närliggande
bytet, makten i kommunerna, som den i förslaget ingående kommunala rösträttsreformen utlovade. Åtskilligt radikaliserat under riksdagsbehandlingen antogs regeringens förslag vid 1907
års riksdag att vila till grundlagsenlig behandling.

Vid 1908 års val till andra kammaren

ökades vänsterns styrka genom socialdemokratiska mandatvinster, men Staaff inställde molståndet mot rösträttsreformen, och vid 1909 års riksdag bekräftades 1907 års beslut. Efter mer
än trettio års strider hade rösträttsfrågan (i inskränkt mening) blivit löst, och Sveriges statsskick hade blivit i hög grad men icke fullständigt demokratiserat.
Unionens upplösning medförde i Sverige en verklig lättnad och en krafternas samling kring
positiva uppgifter. Genom det på samma gång fasta och hovsamma sätt, på vilket skilsmässan
genomfördes, avplanades en god del av den smälek, som norrmännens kupp onekligen medfört.
Svenska folket tog med allvar och iver fatt på ett kraftigt, mångsidigt och resultatrikt nyordningsarbete. Initiativ till praktiska nydaningar, moderniserad lagstiftning och förvaltning
samt allehanda sociala reformer togos av både Staaffs och Lindmans regeringar i ädel tävlan.
Redan vid denna tid börjar vårt land intaga sin sedermera så bekanta ställning som ett av
världens bäst skötta och mest kultiverade länder. Svenskarnas traditionella mindrevärdeskomplex försvinner; föraktet för det egna och den naiva beundran för allt utländskt upphör sakta
men säkert. Men någon »nationell samling» kom ej till stånd. Striden mellan de konservativa
och nationella krafterna å ena sidan, »vän ster n- , som det då vanligen hette, å den andra, blev
allt häftigare.
1905-14.
Efter 1905 blev Sveriges utrikespolitiska läge avsevärt försämrat. Ryssland återvann snart
sin styrka efter japanska kriget och den därpå följande revolutionära oron. Det uppträdde åter
aggressivt i Finland och började bygga en ny, kraftig och modern östersjöflotta i stället för
den som gått förlorad vid Tsushima. Jämvikten i Europa blev alltmer prekär. Trippelententen
Frankrike-England-Ryssland 1907 gjorde novembertraktatens garanti för vår integritet illusorisk.

280

Den andra staaffska regeringen (1911 -14) i allmän beredning 1912. Bortre raden frdn vänster: excellensen Karl
Staaj], statsrdden Alfr. Petersson, Fridtjuv Berg, TJI. Adelswärc1, Jacob Larsson, G. Sandström och K. J. Stenstriim;
hitre raden frdn vänster: excellensen Albert Ehrensvärd, statsrdden A. Scliotte, David Bergström o ch B. A. Petren.

Den andra fredskonferensen i Haag tedde sig löftesrik men var blolt en vacker fasad, bakom
vilken hot och oro doldes.

Alt Norge blivit en självständig stat med egen utrikespolitik för-

svårade vårt läge. Visserligen ingingos 1908 de s. k. Nordsjö- och Östersjöavtalen; staterna vid
dessa hav förbundo sig alt respektera varandras områden. Men känslan av otrygghet växte.
Försvarsfrågan fick under sådana omständigheter ny aktualitet.

Lindmans regering tillsatte

1907 en försvarskommitte och föreslog, som på annat ställe omnämnes, byggandet aven ny,
kraftigare pansarbåt, JF -bå tenJ . Medel beviljades av riksdagen 1911 efter häftig strid.
Högerpartierna voro nu som tidigare ivriga förkämpar för försvaret. Vänsterpartierna däremot ställde sig alltmer avvisande; icke som förr huvudsakligen av sparsamhet och av olust
mot de personliga försvarsbördorna utan väl så mycket av principiella skäl. »Militari smen s betraktades som onödig och direkt skadlig, då den ansågs vara en garanti för konservativa krafter och intressen. På vänsterns program stod däremot fortsatta konstitutionella reformer med
statens och samhällets fortsatta kraftiga demokratisering som mål.

Det liberala partiet upp-

ställde inför 1911 års val underhusparlamentarismen som oeftergivlig programpunkt.
Lika ivrigt kämpade partiet för sociala reformer. En kraftfull fraktion, representerande de
stora folkliga frikyrko- och nykterhetsrörelserna, yrkade på vittgående inskränkningar i rusdryckshanteringen. Högern, i varje fall den moderata, motsatte sig icke reformer, men ansåg

S å sammanvävdes stridsfrågorna
med varandra till en skenbart olöslig motsättning. I stort sett voro dock stridslinjerna liksom
målen klara: kampen stod inte bara mellan partier och partiledare, utan mellan livsåskådningar

att man i innevarande läge måste sätta »f örsvaret främst».
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och framför allt samhällsklasser; den gällde i Stanff's slagordmässiga förenkling, om »herremakt- eller »folk mak t s skulle råda i Sverige.
Socialdemokraterna förfäktade i princip sin egen politik, men utgjorde i praktiken de frisinnades - som liberalerna mer och mer började kallas - radikala flygel och pådrivare. Det
som enade vänsterns partier var vid denna tid i själva verket vida mer än det som skilde dem.
Socialdemokratiska partiet hade under 1900-talets första år sakta men säkert vunnit terräng.
Redan på 90-talet hade partiet intagit en klart reformistisk ståndpunkt och förblev därvid.
Revolutionära element utrensades vid behov. Då socialdemokraterna fingo representanter i
riksdagen, visade sig dessa lika dugliga som villiga att deltaga i vardagsarbetet på samhällets
förbättring.
Den fackliga arbetarrörelsen hade 1898 sammanslutits i Landsorganisationen, och denna
hade vunnit stor anslutning. A andra sidan bildades 1902 en kraftfull motorganisation, Svenska arbetsgivareföreningen. Striderna på arbetsmarknaden blevo större och tätare men även
mera välordnade. Efter en ganska hastigt övergående ekonomisk kris 1907 tilltog oron, och
1909 proklamerades storstrejk. Den försiggick i stort lugn; resultatet blev ett allvarligt bakslag för arbetareparten. Den fackliga arbetarerörelsen hämtade sig dock snart; den politiska
befann sig alltjämt i ostörd frammarsch.
Ar 1911 hölls det första valet efter rösträttsreformen. Resultatet blev en siffermässigt måttlig, men politiskt utomordentlig betydelsefull seger för vänstern. Högern gick ned till 64 mandat, liberalerna bibehöllo sig vid 102 och socialdemokraterna erhöllo 64 mandat i andra kammaren. Liberaler och socialdemokrater bildade ingen formell koalition, men höllo faktiskt rätt
väl tillsammans. Staaff var under sådana omständigheter självskriven att bilda regering. Så
skedde. Första kammaren upplöstes och fick vid nyvalen en så avsevärd vänsterminoritet, att
den tillsammans med vänstermajoriteten i andra kammaren gav Staaff makten i de gemensamma voteringarna. Lindman, liksom Boström före honom, hade regerat efter svenska förhållanden parlamentariskt, d. v. s. stödd på majoriteten i de gemensamma voteringarna. Nu
var turen kommen till Staaff och vänstern. »Det demokratiska genombrottet - var inne. Ett
skede fyllt av svåra politiska brytningar tog sin början.
Oskar II hade avlidit den 8 december 1907 och efterträtts av sin äldste son. Konung
Gustav V, vid trontillträdet 49 år gammal, hade en lång och ganska hård erfarenhet av regentens kall och var särskilt väl insatt i tidens utrikespolitiska förhållanden. Under striderna om
rösträtten hade han icke mycket framträtt. Då det som nu gällde försvaret, var emellertid hans
ställning klar och markerad. Hans uppfattning om de för Sverige liksom överhuvudtaget för
Europas fred hotande farorna gjorde, att han med iver stödde kraven på försvarsreformen.
Parlamentarismen, i varje fall i den form som Staaff tycktes vilja lancera - och som han
tidigare gjort bekantskap med i sin egenskap av Norges regent - var honom säkerligen föga
tilltalande. Mellan honom och Staaff var förhållandet sedan flera år mindre gott. Så drev
utvecklingen fram mot en av de värsta politiska kriser som det moderna Sverige under fredstid genomgått; i vilken striden om statsskicket - ytterst en strid mellan samhällsklasser och den mångåriga kampen om försvaret på ett ödesdigert sätt sammankopplades.
I försvarsstriden gällde det denna gång först och främst flottan. Lindmans regering hade
vid 1911 års riksdag genomdrivit anslag till byggande aven ny stor och eldkraftig pansarbåt,
som under planeringsarbetet fått beteckningen typ F och som därför fick den slagordsmässiga
beteckningen F -båten. S å snart Staaffs regering tillträtt, avbröts emellertid det påbörjade arbetet med båten. Detta väckte våldsam förtrytelse hos högerpartiet och även eljest i försvars -
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Botuletåqet samlades lundskupsuis på förmiddagen den 6 februari 191ft- i llUuudstadens kyrkor, där högtidlig gudstjänst hölls, o cli !dgade därefter till Slottet. Pd Gustau Adolfs torg öuerlämnades llUuadstandaret till bondetdget, och
hår pd bilden passera efter hand, frdn skilda håll, de olika landskapens representanter, först gotlänningarna,
därefter blekingarna o. s. u.

vänliga kretsar. Dessa hade på sistone avsevärt förökats . Redan på 90-talet verkade i vårt land
en livaktig försvarsrörelse. sedan 1906 en särskild organisation, Sveriges Flotta, en förening
med syfte att främja sjövärn och sjöfart. Propagandan började nu bära frukt. Insamlingar
till försvaret igångsattes ; den synnerligen välorganiserade »p a nsa r bå tsinsam lingen» gav ett be lopp på 17 milj. kronor, d. v. s. mer än vad b åten kostade.
Under tiden arbetade fyra av regeringen tillsatta »försvarsberedningaro med vänstermajeritet. Deras program var egentligen minskning av försvarsbördorna. Resultatet blev emellertid
dels den uppfattningen, att statens finanser tilläto ett avsevärt kraftigare och alltså kostsammare försvar än man trott, dels även att vår värnkraft, sedan den mångåriga freden i
Europa brutits genom Balkankriget. nu verkligen behövde förstärkas. Staaff själv och åtskilliga av hans partivänner blevo övertygade härom. Frågan kom sålunda i sak faktiskt att
gälla takten för reformarbetet. Men de politiska motsättningarna omöjliggjorde samförstånd.
Staaff, som i valrörelsen 1911 lovat nedrustning, ville avvakta nya val, medan man på militärt
håll och inom högern ansåg, att saken brådskade. En stor demonstration, »bondetågets , föranstaltades, och dess talesmän begärde hos konungen snara och effektiva reformer. Då kungen
i sitt tal till bondetåget på borggården till Stockholms slott den 6 februari 1914 helt ställde
sig på denna ståndpunkt, avgick Staaff i spetsen för sin ministär. Därmed avvärjdes en begynnande schism inom hans parti; en enig vänster förklarade, att kungen brutit mot det
konstitutionella statsskickets regler, medan högern och en ur liberalerna utgången försvarsvänlig grupp förnekade detta och agiterade under parollen »f örsvar et främst ». En ministär av
högre ämbets- och affärsmän, de flesta av konservativ färg, tillsattes. Statsminister ' blev
landshövding Hjalmar Hammarskjöld, en av Sveriges mest ansedda jurister; utrikesminister
(vår förste ofrälse) blev landets då främste finansman, bankdirektör K. A. Wallenberg. Andra
kammaren upplöstes omedelbart. Nyvalen, som föregingos aven osedvanligt hätsk agitation,
g åvo till resultat, att högern och de frisinnade försvarsvännerna vunno en stor men icke avgörande framgång. Liberalerna gjorde en ännu större förlust, ty även socialdemokraterna
ökade sitt mandatantal. Försvarsvännerna vunno sålunda en politisk seger, men i själva verket hade man kommit in i återvändsgränd, ty vänsterns majoritet i den gemensamma voteringen bestod. Under sådana omständigheter inträffade världskrigets utbrott vid månadsskiftet juli-augusti 1914.
Aren närmast före 1914 stå för oss i ett gyllne skimmer. Vi kalla dem förkrigstiden och
betrakta dem som den »normala », goda och lyckliga tiden. I själva verket voro de fulla av
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politisk strid och oro. Men eljest har myten om de goda åren en påtaglig kärna av sanning,
inte minst för Sveriges vidkommande. Framstegsarbetet på snart sagt alla områden bedrevs
med iver. De sociala reformerna fortsatte i god takt. Mellan samhällsklasserna hade redan en
viss jämvikt börjat komma till stånd. Inom det ekonomiska livet rådde starkt uppsving.
Konst och litteratur frodades ännu ; den stora generationen från 1890-talet var alltjämt verksam. Detsamma gäller hela vår vetenskapliga odling. Den ljusa, optimistiska utvecklingstron
omfattades allmänt och satte sin prägel på tillvaron. Sverige var ett gott land för ett arbetsamt, skötsamt och hyggligt folk. Denna uppfattning började, låt vara m ångenstädes omedvetet, att slå igenom; kanske i någon mån därför, att den stillsamt men gripande hade förkunnats av Selma Lagerlöf i hennes oförlikneliga skildring av vårt land och folk i Nils Holgerssons underbara resa. Ett annat tidens tecken är de olympiska spelen i Stockholm 1912.
De blevo en triumf för svenskarnas fysiska kraft och fr ån denna tid ofta omtalade organisationsförmåga. Välbehövlig och stimulerande självkritik saknades emellertid ej Gustaf Sundbärgs skrift om • Det svenska folklynnet> ett övertygande bevis krasst missnöje, för vilket bl. a. den åldrande Strindberg gjorde sig till tolk.

därpå ger
icke heller

DET FÖRSTA VÄRLDSKRIGET.
Världskrigets utbrott tvang de stridiga partierna i Sverige till enighet. Striden om försvarsfrågan avbröts. Staaff förmådde större delen av sitt parti att i stort sett ansluta sig till regeringens förslag. Socialdemokraterna ställde sig formellt ovilliga men gillade i sak denna uppgörelse. S å förstärktes vår värnkraft bl. a. genom övningstidens förlängning till 340-365
dagar. Flottan fick ett kraftigt och välbehövligt tillskott av ytterligare två stora pansarbåtar,
fyra jagare och ett antal u-båtar att byggas under en tid av fem år.
Försvarsbesluten fingo otvivelaktigt en avsevärd betydelse för vårt lands fred; de gåvo
omedelbart ett tydligt uttryck åt vår bestämda vilja att försvara vår självständighet och ökade
snart vår förmåga därtill.
Regeringen Hammarskjöld, nyss så omstridd, fick en ny och uppskattad uppgift som neutralitetens kraftfulla värnare och betraktades - till en tid - som en verklig landsregering.
Den konstitutionella konflikten rann ut i sanden. Neutralitetspolitiken samordnades i görligaste mån med Danmarks och Norges. De skandinaviska ländernas fredliga gemenskap manifesterades genom trekungamötet i Malmö i december 1914.
Första världskriget medförde för vårt land liksom för övriga neutrala stater mångahanda
faror och besvärligheter, men sedan kriget så att säga stabiliserat sig, tycktes efter något år risken för Sveriges indragande i striden ha blivit jämförelsevis ringa. I materiellt avseende blev kriget för mången i vårt land en god affär; nyrika, s. k. gulascher, frodades yppigt. Å andra sidan
fick även Sverige sin beskärda del av alla de bekymmer och den brist, som världskatastrofen
drog med sig. Avspärrningen och u-båts-kriget vållade stora svårigheter i varutransporten
och många förluster av fartyg och människoliv. Fr. o. m. slutet av år 1916 måste den ena
förnödenheten efter den andra ransoneras. Sverige kunde då långt mindre än nu räknas som
självförsörjande.

Svaga skördar gjorde sitt till. Under krigets näst sista och sista år gjorde

hungern sitt intåg, på flera håll med livsmedelsoroligheter i släptåg.
Redan dessförinnan hade sammanhållningen börjat försvagas. En god del av folket, särskilt
i högerkretsar, »höll med. tyskarna; vänstern var i stort sett >entente-vänlig >. Mot Hammarskjöld började en stark opposition göra sig gällande. Hans enligt dess mening mot ententen
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Till vänster: Nordens tre konungar, Christian X, Haakon VU och Gustav V, mottaga under mötet i lIlalmö i
december 1914 frdn residensets balkotuj folkmassornas llyllning. - l mitten: Hjalmar Branting, under åren 1920
- 25 tre gdnger statsminister. Oljemdlning av Richard Berqh. - Till Iiöger: Hjalmar Hammarskjöld och Knut
Wallenberg, stats- och utrikesministrar 1914-17.

allt för strikta neutralitetspolitik ansågs vållande till nöden i landet; i riksdagen ogillade man
alltmer hans brist på sinne för parlamentarisk smidighet. I mars 1917 tvangs regeringen att
avgå. Den ersattes aven högerministär, men denna satt blott till valen på hösten.
Vid de ordinarie valen i september 1914 hade socialdemokraterna gjort nya vinster. Nu
vunno de och det nybildade radikala partiet, vänstersocialisterna, ytterligare terräng. Liberalerna
gingo åter framåt, delvis under inverkan av den på våren 1917 inträffade revolutionen i Ryssland. Regeringen avgick. Konungens försök att få till stånd en samlingsministär under moderat-liberal ledning misslyckades. Endast ett alternativ återstod: en koalition av liberaler och
socialdemokrater. Regeringen bildades av professor Nils Eden som stats- och den socialdemokratiske ledaren Hjalmar Branting som finansminister (Staaf f hade avlidit 1915). Att konungen,
tre år efter 1914, nödgades acceptera en sådan lösning innebär parlamentarismens - som det
sedan visat sig definitiva - genombrott i vårt land. Nu, då 'inga personliga svårigheter förelägo och man å ömse sidor bemödade sig om moderation, utföll experimentet till allmän belåtenhet.
Utrikespolitiskt betydde regimskiftet ett närmande till ententen, vilket lyckades utan alt
förhållandet till Tyskland avsevärt försämrades. Sverige fick efter besvärliga förhandlingar
en knapp men synnerligen välbehövlig tillförsel av livsmedel och andra förnödenheter. Motprestationen var att ententen fick disponera en stor del av den svenska handelsflottan. Kontakten med grannländerna uppehölls alltjämt, trots alla olikheter i sympatier och intressen, och
underströks genom ett nytt trekungamöte i Oslo i november 1917. Härvid räckte kung Gustav
både bokstavligen och biIdlikt Norge handen till försoning; 1905 och vad förut varit skulle
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vara glömt. Delta initiativ väckte största tillfredsställelse i Norge och utgör inledningen till
det samförstånd och samarbete mellan Nordens länder, som präglat mellankrigstiden.
Under Finlands frihetskrig efter bolsjevikrevolulionen i Ryssland, tillika ett inbördes krig
mellan »vita» och »röda» , var Sverige djupt spliltrat. Starka krafter voro för ingripande
på den lagliga regeringens sida, som den svenska regeringen erkänt den 4 januari 1918 mot de röda och de i landet kvarvarande ryssarna. Inom arbetareklassen hade de röda avsevärda sympatier. Regeringen vidhöll emellertid en sträng noninterventionspolitik, dels för alt
icke på en bakväg komma med i det stora kriget, dels av fruktan för oroligheter även i vårt
land. En svensk frivilligkår och många svenska officerare deltogo dock med heder på den
vita sidan, humanitär hjälp i form av ambulanser o. d. sändes även, och regeringen underlättade genom en konvoj den i Tyskland hemligen utbildade finska truppens hemfärd till det
vita Finland. För att skydda befolkningen på Åland sändes en svensk flottstyrka dit. Syftet
uppnåddes utan strid. Då emellertid en vit trupp ankom från Finland, avväpnades denna och
återsändes på omvägen norr om Bottniska viken. Sedermera anlände en tysk eskader till
Åland, och tyskarna ingrepo något senare i Finland. Då återkallades svenskarna från Åland.
Detta välmenta men ur flera synpunkter ganska diskutabla företag liksom det officiella Sveriges kyliga neutralitet väckte stark misstämning i Finland.
Revolutionerna i Centraleuropa vid världskrigets slut fingo starka återverkningar även hos
oss. Den författningsreform, som vänsterpartierna krävt och förberett men icke mot första
kammarens majoritet kunnat driva igenom vid 1918 års riksdag, vidgades nu till en verklig
författningsrevision. Det som återstod för att göra Sveriges statsskick fullt ut demokratiskt verkställdes nu med ett slag. Reformen föreslogs av regeringen den 14 november, fem
dagar efter revolutionen i Berlin, och antogs i princip på en redan för annat ändamål samlad urtima riksdag. Formerna voro fullt lagliga och normala; icke ens det typiskt svenska
kompromissförfarandet saknades. Men eftergifterna på konservativt håll framtvungos faktiskt
genom det latenta hotet om oroligheter.
Rösträtten vid kommunala val blev nu allmän och lika, och därmed fick första kammaren
samma folkliga sammansättning som andra kammaren haft sedan 1909 års reform. Kvinnorna
fingo sin länge eftertraktade rösträtt, och en utrikesnämnd inrättades som demokratisk kontroll
över utrikespolitiken. Efter upplösning och nyval till första kammaren inhöstade de segrande
vänsterpartierna redan på sommaren 1919 - varvid vänstern med socialdemokraterna som
största parti övertog majoriteten även i första kammaren - de första och viktigaste frukterna
av sin nya makt. Socialdemokratiens främsta praktiska reformkrav realiserades, i det en lag
om åtta timmars arbetsdag antogs, och nedrustningen började: genom det s. k. provisoriet nedsattes övningstiden för de värnpliktiga till mindre än hälften (165 dagar).

•

MELLANKRIGSTIDEN OCH DET ANDRA VÄRLDSKRIGET.
Första världskriget hade upphört. Redan vapenstilleståndsvillkoren i november 1918 och än
mer Versaillesfredens stipulationer fyllde svenskarna, även dem som mest hoppats på ententens
seger över centralmakterna, med stor besvikelse. Det utlovade tusenårsriket - en värld, ssafe
for democracy » - syntes åter blott som en hägring vid framtidens horisont. Som en ljuspunkt betraktades det visserligen ganska ofullkomliga Nationernas förbund, vilket 1920 började sin verksamhet. Sverige anslöt sig omedelbart, varvid dock högern och de båda bonde-
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Till skydd för den svenska befolkningen pd Åland landsattes med pansarfartygen Sverige, Oscar Il och Thor i februari 1918 en mindre svensk kdr, bestdende aven bataljon ur Svea livgarde och en ur Vaxholms kustartilleri mot de
röda. Av bilderna visar den övre en del av expeditionskdren och den undre infanteriexercis pd isen d Eckerö redd.

partierna (vilka uppstått under krigstiden) företrädde en skeptisk hållning och röstade mot
inträde.
Sveriges ställning hade emellertid genom världskrigets utgång avsevärt förbättrats. Rysslands och Tysklands momentana svaghet, uppkomsten av det fria Finland och Polen samt
de övriga nya självständiga staterna på Rysslands västra gräns måste anses i hög grad
öka vår trygghet. Nationernas förhund var visserligen allt från början en missräkning, men
dess blotta existens ingav dock många framtidsförhoppningar. Under årens lopp strävade Sverige efter ringa förmåga att redligt och osjälviskt utveckla Nationernas förbund till ett hederligt och effektivt redskap i fredens tjänst. Sverige fogade sig sålunda utan mycket knot i att
Åland, tvärt emot principen om folkens självbestämningsrätt, enligt folkförbundsrådets beslut
skulle stanna hos Finland, låt vara neutraliserat och med viss autonomi. Vårt förhållande till
Finland blev emellertid inom kort ganska gott; till de övriga grannländerna var det förträffligt.
En stämning av trygghet och tillförsikt grep så småningom vårt folk. En storartad fredlig utveckling började.
Krigets verkningar övervunnos för vårt lands vidkommande jämförelsevis snabbt. En svår
kris, åtföljd av stor arbetslöshet, in lräffade väl men var överstånden redan omkring 1923. I
jämnbredd med och snarare något före den allmänna världsutvecklingen förkovrades hastigt
vårt näringsliv. Ökad företagsamhet, nya uppfinningar och den bl. a. av åttatimmars-lagen
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framkallade rationaliseringen bidrogo i lika m ån härtill. Man talade redan om denna tid som
»Sveriges andra stormaktstid ». Vårt land framträdde utåt, särskilt genom Ivar Kreuger vid 1920talets slut, som en ekonomisk storhet av världsformat. Ett mycket allvarligt bakslag följde
emellertid under världskrisen 1929-33. Kreuger begick självmord 1932 och befanns sedermera ha varit en svindlare. Sverige hämtade sig dock snart både från denna krasch och även
från den svåra arbetslöshet, som följde. Därefter har återhämtningen varit god och jämn.
Vårt folks inkomster och levnadsstandard ha höjts på ett sätt som väckt världens förvåning.
Den goda maten, de många sommarstugorna, bilarna, motor- och segelbåtarna, den ökade fritiden, de välutrustade sjukhusen och ålderdomshemmen; allt detta och åtskilligt annat härtill
framstod med rätta som tecken på goda tider. Att dock mycken fattigdom levde kvar särskilt
på landsbygden var emellertid inte fördolt för svenskarna själva. I stort sett är det dock tydligt, att den ekonomiska och sociala nivellering, som så påtagligt präglat vårt folk under
mellankrigstiden, till största delen tillgått så, att nederklassernas levnadsvillkor höjts utan att
överklassernas alltför mycket pressats ned. Våra tillgångar ha kunnat förslå härtill.
Omedelbart efter författningsrevisionen genomfördes demokratiseringen inte bara av statens
ledning utan jämväl kommunernas. De gamla herrarna av borgare- eller bondeklass avlöstes
på många håll med ens av representanter för och ur arbetareklassen. Allt gick emellertid
lugnt och sakligt efter bästa svenska modell; de nya ledarna hade också under väntans år fått
en god träning för sina nya uppgifter. Det svenska undervisningsväsendet och inte minst den
fria och frivilliga folkbildningsverksamheten firade härvid en vacker triumf.
Vår politiska historia under mellankrigstiden kan indelas i två perioder: före och efter 1933.
Inrikespolitiskt präglas utvecklingen av demokratiens befästande. Det slörsta partiet var
från begynnelsen socialdemokraterna; därnäst följde högern, vidare (från 1921) bondeförbundet och det liberala-frisinnade partiet. Ytterst på vänsterkanten existerade ett eller ibland flera
kommunistiska partier.
Sedan den Eden-Brantingska regeringen avgåLl i mars 1920, följde en tid, då jämvikt rådde
i vårt politiska liv.

Det nu fullt accepterade parlamentariska styrelsesättet fick minoritets-

parlamentarismens form. Den första socialdemokratiska regeringen (1920) med Branting som
chef, inledde en lång rad av ministärer, som blott stöddes aven minoritet i riksdagen, och
vilka med markant regelbundenhet avlöste varandra med omkring två års mellanrum. De socialdemokratiska regeringarna förde ingen socialdemokratisk politik, högerregeringarna ingen konservativ; dessa liksom de frisinnade tvungos att gå den »gyllene medelvägen» och gjorde det
synbarligen utan allt för stor motvilja.
Socialdemokraterna gingo framåt vid valen med undantag för ett uppseendeväckande bakslag år 1928. Partiet behöll sitt socialistiska program utan att söka föra det ut i praktiken.

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Gustav V hade den 31 mars 1945 regerat längre än någon annan svensk
konung. Han har fortroendefullt samarbetat med många olika ministärer, och i sin ålders hiist har lian kommit sitt folk allt närmare och har blivit högt uppskattad och auh ållen. . [ en tid, då flertalet av Europas
troner stårtm, är han en av de fd, som i alla läger formdtt bevara aktningen for både titeln och människan.'
Ehuru Gustav V som officer tillhårt armen, har han dock alltid hyst ett livligt intresse for flottan ocli vid
flera tillfällen lett marinens krigsovningar. Våra marina stridskrafter ha också under hans regeringstid kraftigt
utvecklats, och dess män ha hos honom kunnat räkna på [iirståelse för flottans krav. Uppskattningen har
loljt honom även här. . Kon ung Gustaus inspektioner av eller besiik: d marinens lartyg, fästningar eller etcblissement hava givetvis hälsats med uppriktig glädje, och besättningarnas stolthet har varit omisskännlig, då det
kungliga befälstecknet gått i topp . (Röda Korsets minnesbok . Gustav V som människa och konung ., 1938).
- På denna oljemålning av Sum Uhrdin 1943 - det senaste målade porträttet av Hans Majestät - är han avbihhul i amiralsuniform.
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Gustav V.

Oljemålning av Sam Ulirditi 1943.

Kutujl, Svenska Seqe! Siillskapet, Stockholtn.

> Samlingsregeringen > i plenum.
Man ser H. M. Konungen samt statsministern, jordbruksminister Bramstorp,
konsult Quensel, ecklesiastikminister Bagge, folkhushdl/ningsminister Gjöres, konsulterna Rubbestad och Erlander; till Ilöger: utrikesminister Giinther, finansminister Wigforss, justitieminister Bergquist, kommunikationsminister Domii, konsult Ewerlö{ och handelsminister Ohlin .

Särskilt betecknande för den allmänna utjämningen är att kungadömet icke blott som en självklar sak bibehölls, utan också påtagligen konsoliderades, att frågan om första kammarens
slopande förlorade all aktualitet och alt kravet på totalt rusdrycksförbud uppgavs. Däremot
företogs 1925 - som konsekvens av den svenska radikalismens principer och traditioner en drastisk nedrustning av alla vapenslag; mildrad blott genom att ett självständigt flygvapen
upprättades. Tanken på att höja värnkraften genom en förbättrad flotta realiserades i någon
man genom ett flottbyggnadsprogram som 1928 genomfördes av de borgerliga partierna mot
socialdemokraterna. Ett annat demokratiskt krav realiserades till avsevärd del genom skolreformen 1927, varigenom folkskolan i princip blev bottenskola.
Viktigare än regeringsväxlingarna och deras mekanik, viktigare också än de nämnda stora
politiska tvistefrågorna var den oavlåtliga strävan att i smått och stort reformera, att se över
och vid behov förbättra på alla statslivets områden och att bringa stöd och hjälp åt betryckta
samhällsgrupper, som utgör sakinnehållet i det politiska arbetet. Jordbruksnäringen, som led
svårt under den snart sagt permanenta jordbrukskrisen, var därvid starkt i å tanke. I stort
sett kom emellertid huvudvikten att läggas på den sociala omvårdnaden i trängre mening.
Vid valet 1932 vunno socialdemokraterna en betydande seger. Sedan 1926 hade partiet stått
utanför regeringen. Nu bildade P. Albin Hansson, tidigare bl. a. försvarsminister och vid Brantings död vald till socialdemokratisk partichef, en ministär, som kom att göra epok i Sveriges
parlamentariska historia. Efter något mer än ett halvt år som statsminister ingick Hansson
37.

Sv. F. H. III
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Av samlingsregeringens ledamöter har huvudparten av krigsdrens tunga otvivelaktigt fått bäras av statsministern,
Per Albin Hansson, utrikesministern, Chr, Giinther och försvarsministern, Per Edvin Sköld, vilka med regeringens
ledamöter i övrigt dela ansvaret för de skickelsedigra beslut, som måst fattas i inte sällan kritiska politiska
situationer men som lett till syftet att bevara freden dt vårt mellan sköldarna trängda land.

med en av bondeförbundets främsta män, lantbrukaren Axel Pehrsson i Bramstorp - strax
därefter vald till partichef - en stor politisk uppgörelse, som innebar, att de båda partierna
skulle ömsesidigt stödja varandra: socialdemokraterna skulle få bondeförbundets röster för sin
»välfärdspolitlks och bondeförbundet skulle få socialdemokraternas bistånd till genomförande
av stödåtgärder till jordbruket. Denna överenskommelse gjorde slut på minoritetsparlamentarismen. Sedan länge hade inom olika politiska kretsar uttalats önskemål om »en stark regering» , d. v. s. en regering med en fast majoritet till stöd. Nu blev denna bön hörd.
Sedan sommaren 1933 har Sverige styrts av sådana regeringar, med undantag för sommaren
1936, då en bondeförbundsministär red för rusthållet. Vid valen på hösten detta år fingo socialdemokraterna 112 mandat och tillsammans med de marxistiska ytterlighetspartierna majoritet
i Andra kammaren. P . Albin Hansson blev ånyo statsminister, men bildade icke en rent socialdemokratisk ministär utan en koalitionsregering med bondeförbundet.
Under de starka regeringarnas tid har den nyss så allsmäktiga riksdagen fått träda något
skuggan. Härtill har även bidragit. att andra stora organisationer än partierna börjat framträda som representanter för olika folkgruppers intressen och maktvilja. Det sociala reformarbetet har under denna tid fortsatt i stegrat tempo. Socialisering i egentlig mening, d. v. s.
överförandet i det allmännas ägo av produktionsmedlen, vilket är en kärnpunkt i socialdemokraternas program, har icke vidtagits; däremot har genom socialreformatoriska åtgärder en
mycket avsevärd egendomsutjämning konsekvent genomförts. Behövande folkgrupper ha fått
stora förmåner av allehanda slag ; kostnaderna ha uttagits främst av de mera välbärgade genom
starkt ökade skatter. En följd av denna utveckling är att den egentliga medelklassen kommit att sitta ganska trångt. Ett är emellertid visst: spänningen mellan olika samhällsklasser
har mycket försvagats; stridigheterna på arbetsmarknaden likaså. Det dominerande partiet har
övergivit klasskampsideologien och strävar med övriga klassers och partiers villiga medverkan
att göra Sverige till det välskötta och ombonade »folkhemmet» med »småfolkeb , organiserat i
»de stora folkrörelserna», som ledande grupp.
Som de svåraste sociala frågorna ha under senare år framstått särskilt nativitetsminskningen, varuti dock numera en omsvängning skett, och landsbygdens avfolkning. Båda ha
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Vid det andra världskrigets utbrott i september 1939 brast det mycket i vdr försvarsberedskap. Men ingen kan
säga annat än att sdväl ansvariga myndigheter som vdrt folk i stort gjorde det bästa av situationen. Order om
mobilisering, nyinkallelser och över huvud förstärkt försvarsberedskap mottogos med lugn. Mdnga av de nyinryckta här, som pd kaserngdrden i Karlskrona strax efter krigsutbrottet mottaga order, ha sedan också säkerligen fdtt stanna i tjänst mycket längre tid än man vid inryckningen anade och därmed pd ett erkännansvärt sätt bidragit till att flottan kunnat fylla sin oerhört viktiga uppgift till skydd för sdväl neutraliteten som vdr handelsflotta.

varit föremål för starkt intresse bland alla socialreformatoriskt verksamma, men några effektiva botemedel ha icke hittills genomförts.
Sveriges andliga kultur företer under mellankrigstiden icke samma övervägande ljusa bild
som den materiella. Arkitektur, skulptur och konsthantverk ha dock gått framåt och uppnått
världsrykte ; detsamma gäller även vissa naturvetenskaper och tekniska vetenskaper, medan de
humanistiska utvecklats snarare på bredden än på djupet. Moralen befinner sig uppenbarligen
i en svår brytningstid; mot värdenihilism, förflackning eller krass avkristning ha dock ideella
krafter, främst stats- och frikyrka under inspirerande ledare kämpat med kraft och klokhet.
Mellankrigstidens bästa år inföllo under 1920-talets slut. Därefter följde den ekonomiska
världskrisen, och 1933 avlöstes denna i sin tur aven politisk kris, som direkt övergick i det
andra världskriget.
Detta händelseförlopp - demokratiens försvinnande i stat efter stat, det bolsjevikiska Rysslands regeneration, nedrustningssträvandenas fiasko, Nationernas Förbunds bankrutt i samband
med italiensk-abessinska kriget och mycket annat - iakttogs till en början mera förstrött,
sedermera med stigande uppmärksamhet i Sverige. Redan 1930 hade arbetet på en ny försvarsordning tagit sin början. Den genomfördes 1936, liksom 1914 utan socialdemokraternas medverkan men med deras tysta gillande. Innebörden var en måttlig förstärkning och modernisering. Nedrustningens tid var förbi även hos oss. Något dessförinnan trädde Finland i närmare politisk kontakt med vårt land. Den stora oron i Europa återkom på allvar med nationalsocialisternas revolution i Tyskland 1933. De demokratiska staterna började ty sig till varandra.
Under den socialdemokratiska regeringen kom Sverige att sakta men säkert närma sig England.
Då den tyska aktiviteten 1938 utan alla hämningar riktades utåt i och med Österrikes inför-
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Den nordiska sammanhdllningen, som aktualiserades inför Sovjetunionens uppträdande gentemot Finland hösten
1999, manifesterades högtidligt vid ett pd svenske konungens initiativ dstadkommet möte d Stockholms slott den
18 oktober 1999 mellan Nordens statschefer. Till denna konferens, som väckte stort uppseende i hela världen,
sändes lyckönskningstelegram [rån statschefer när och fjärran , bland dem Förenta Staternas president, vilka i
varma ordalag hyllade de neutralitetens och rättsordningens principer, som pd konferensen förfäktades. - Pd
bilden synas frdn vänster Haakon Vl l av Norge, Gustav 1', finske presidenten Kallio samt Christian X av Danmark.

livande, fick även Sveriges upprustning ny fart. Sedermera kommo allt fler tecken, vilka tydde
på ett annalkande storkrig, och hos oss vidtogos mer eller mindre öppet förberedelser - .genom
anskaffande av förråd och på annat dylikt sätt -

för att kunna möta det värsta.

Den 1 september 1939 utbröt det andra världskriget. Sverige jämte de övriga nordiska länderna, vilka sedan flera år bedrivit sin utrikespolitik i samförstånd, förklarade sig neutrala.
Krigsmakten till lands, sjöss och i luften sattes i beredskapstillstånd. S å småningom igångsattes även krigsindustrien. Inom kort bröts den nordiska ringen. Finland överfölls den 30 november 1939 av Ryssland, som vid denna tid genom en vänskapspakt var förbundet med Tyskland. Sverige, Danmark och Norge kunde icke komma till hjälp på annat sätt än genom diplomatiskt, humanitärt, ekonomiskt och annat materiellt bistånd. Sådant gavs också av vårt land
i rikligaste mått. Därjämte överfördes till Finland en svensk frivilligkår på omkring 8,000
man. Sedan Finland efter tre månaders lysande fälttåg nära nog dukat under och tvungits att
ingå fred på hårda villkor, var turen snart kommen till Danmark och Norge. Den 9 april 1940
överföllos de av tyska stridskrafter. Danmark kapitulerade samma dag; Norge efter två månader. Sverige fick däremot vara i fred; om någon svensk intervention till grannländernas hjälp
kunde det icke vara tal. Tvärtom måste Sverige, sedan stridigheterna i Norge den 10 juni 1940
hade upphört, medgiva rätt för Tyskland att över svenska järnvägar transitera varor av alla
slag och även permittenter ur den tyska krigsmakten. Då Tyskland och Ryssland 1941 råka -
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de i krig, nödgades Sverige med avkall på den strikta neutraliteten transitera en tysk division
från Norge till den finska krigsskådeplatsen. Det sistnämnda var dock och förklarades vara en
engångseftergift, och senas~ från denna tid sökte Sveriges ledning på allt sätt hävda sig gentemot tyska krav. På sensommaren 1943 upphävdes transiteringsöverenskommelsen.
Det svenska försvaret hade alltifrån krigets början oavlåtligen förstärkts. Anslag som tidigare skulle ansetts som fantastiska, ha utan tvekan begärts och villigt givits. Hela vår uppmärksamhet och alla våra krafter ha ägnats åt att bevara vårt oberoende. Politiskt har detta
manifesterats av samlingsregeringen - en koalition av alla de fyra stora partierna. Samverkan
har varit fullständig och enigheten god. Den omständigheten, att socialdemokraterna under
krigets lopp erhållit majoritet i andra och därefter även i första kammaren har ingenting förändrat därvidlag. Med fast hand har regeringen regerat; riksdagen har i huvudsak tjänstgjort
som ett demokratiskt kontrollinstitut. Kritik har ingalunda saknats, tvärtom har den, särskilt
i pressen, ofta varit mycket skarp, men den har icke försvagat enigheten i stort. Denna enig-

het sträcker sig till praktiskt taget hela folket, några ytterlighetsgrupper undantagna. Tåligt,
ja villigt ha svenskarna burit de bördor kriget pålagt - långa inkallelser till militärtjänst, försvårad försörjning med mat, kläder, bränsle och allehanda förnödenheter. Ju mer tiden gått,
dess fastare har vår vilja blivit och dess större inte bara de moraliska utan även de materiella möjligheterna att försvara vårt land och att till kommande släkten bevara vår frihet och
självständighet.
Då kriget i Europa i maj 1945 upphörde, hade också det förunderliga inträffat, att Sverige
även under det andra världskriget fått vara i fred. Vårt politiska läge var emellertid därmed
icke förbättrat, så som fallet varit vid fredsslutet 26 år tidigare. Ryssland har efterträtt Tyskland som vår mäktigaste granne ; sedan det under år 1944 återtagit och helt underlagt sig de
forna baltiska staterna och i grund besegrat Finland samt under början av 1945 besatt större
delen av Nordtyskiand är det Östersjöområdets och hela Europas ojämförligt dominerande stat.
Glädjen och
get har särskilt
byggnadsarbetet
möjligt, Vi ha

tacksamheten över att Sverige undgått att indragas även i det andra världskritagit sig uttryck i vår beredvillighet att av alla krafter bidraga till återuppi världen, liksom vi under kriget sökt att hjälpa överallt där det varit oss
också haft den oväntade glädjen att erfara, att utlandet, och ej minst våra

grannländer, vid krigets slut visat sig betrakta den tidigare ofta klandrade svenska neutralitetspolitiken icke blott med förståelse, utan med gillande och tacksamhet.
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INTER ATIOl. ELLT RÄTTSLIGA FRÅGOR
BERÖRANDE SJÖFÖRSVARET

ri g är en med vapenmakt förd strid mellan stater. Det kan med skäl göras gällande,
. att denna metod att slita internationella konflikter är föga förenlig med iden om en internationell rättsordning. Likväl står det fast, att krig så till vida föras inom folkrättens ram,
som de krigförande i sitt handlande äro bundna av folkrättsliga regler. Dessa avse för övrigt
icke blott krigförandes inbördes förhållanden, utan även förhållandet mellan de krigförande
och de neutrala makterna, och även sistnämnda förhållande är ömsesidigt. Också för de neutrala makterna ger kriget således upphov till både rättigheter och skyldigheter av internationellrättslig art.
De rättsregler, som gälla för de krigförandes inbördes förhållande, avse naturligtvis huvudsakligen stridsmetoderna och åsyfta krigets humanisering och inskärpandet aven viss lojalitet
mellan de stridande. Dylika regler ha sedan lång tid tillbaka utvecklat sig på sedvanerättslig
väg. Först frän senare delen av 1800-talet ha de innefattats i internationella överenskommelser.
Till större delen avse dessa regler landkriget eller äro gemensamma för land- och sjökrig, såsom den allmänna grundsatsen, att man ej får använda vapen eller stridsmetoder, som vålla
onödiga lidanden. Bland internationella överenskommelser, som särskilt avse sjökriget, märkas
några vid den s. k. andra fredskonferensen i Haag 1907 antagna konventioner. VII:de Haagkonventionen av 1907, angående handelsfartygs omdaning till krigsfartyg, tillkom med anledning av att makterna efter kaperiets avskaffande genom 1856 års Parisdeklaration tillgrepo en

K

annan form för att använda sina handelsfartyg för krigsändamål, nämligen att förvandla dem
till örlogsfartyg, s. k. hjälpkryssare. Konventionen reglerar villkoren för denna användning,
vilken i korthet kan sägas vara, att fartygen skola erhålla de egenskaper, som i formellt hänseende utmärker örlogsfartyg : de skola vara införlivade med örlogsflottan, de skola stå under
befäl av sjöofficerare, de skola föra örlogsflagg o. s. v. VIII :de Haagkonventionen, angående
utläggande under vattnet av automatiska kontaktminor, avser att i möjligaste mån reducera de
faror, som genom minutläggning hota handelssjöfarten, men har som bekant i mycket ringa
grad uppfyllt detta syfte, beroende på, att minutläggning å öppna havet icke förbjöds i konventionen. IX:de Haagkonventionen, angående bombardemang i krigstid förmedelst sjöstridskrafter, är av intresse särskilt på grund av den skillnad, som däri framträder gentemot reglerna
för bombardemang i landkriget: både i sjökrig och i landkrig är det i princip förbjudet att
bombardera städer, byggnader etc., som icke försvaras, men i fråga om sjökriget uppställes ett
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synnerligen viktigt undantag från denna regel : sjöstridskrafter må bombardera också städer
etc., som icke försvaras - d. v. s. de få bombardera också städer, som de icke ha för avsikt
att intaga och ockupera - under förutsättning, att bombardemanget riktas mot militära mål.
Denna regel är av betydelse icke minst därför, att den analogiskt tillämpats på luftkriget.
X:de Haagkonventionen, angående tillämpning å sjökriget av principerna i Genevekonventionen, har infört samma okränkbarhet för sjukvårdsfartyg som de militära sjukvårdsanstalterna
och sjukvårdsformationerna enligt Genevekonventionen åtnjuta i landkriget. Under senare tid
ha egentligen blott två internationella överenskommelser avseende stridsmetodernas humanisering tillkommit, nämligen det för alla slag av krigföring gällande gaskrigsprotokollet av 1925,
med förbud mot giftgaser och s. k. bakteriologiska stridsmedel, samt 1936 års Londonprotokoll angående undervattensbåtars uppträdande mot handelsfartyg, vari inskärpes, att undervattensbåtar vid sitt uppträdande mot handelsfartyg skola rätta sig efter samma regler som övervattensfartyg, d. v. s. de få icke utom i fall av ih ållande vägran att stoppa vid anprejning
eller av våldsamt motstånd sänka handelsfartygen utan att först ha bragt passagerare och besättning samt skeppshandlingar i säkerhet. Denna bestämmelse utgör tillika en tillämpning av
den allmänna regeln, att handelsfartyg ej m å sänkas utan föregående varning.
Samtliga dessa överenskommelser med undantag för minkonventionen ha biträtts av Sverige.
Under det att de internationella reglerna om stridsmetoder o. dyl. måhända äro mera utvecklade i fråga om landkriget än i fr åga om sjökriget, äro å andra sidan reglerna angående
förhållandet mellan krigförande och neutrala makter, eller vad som sammanfattas under benämningen neutralitetsrätten, av ojämförligt mycket större betydelse i sjökrig än ilandkrig.
Detta förklaras av de omständigheter, varunder krigshändelserna utspelas. Ilandkriget äga
krigsoperationerna rum inom de krigförande makternas territorier. Frånsett den allmänna principen, att de neutrala staterna skola iakttaga opartiskhet, inskränker sig neutralitetsrätten beträffande landkriget i stort sett till den enkla regeln, att neutralt territorium skall vara okränkbart och att den neutrala staten å sin sida icke får upplåta sitt territorium till bas för krigsoperationer eller för genommarsch av trupper etc. För såvitt detta iakttages, bör den neutrala
staten bli tämligen oberörd av landkriget. För sjökriget är däremot icke blott de krigförandes
territorialvatten, utan också själva det fria havet krigsskådeplats. Detta är en konsekvens av
principen om havets frihet, som innebä r, att havet utanför strandstaternas territorialgränser
icke är underkastat någon särskild stats herravälde, varför varje stat strängt taget där kan göra
vad den behagar, i den mån icke särskilda folkrättsregler begränsa dess handlingsfrihet. Havet
är emellertid tillika det viktigaste internationella kommunikationsmedlet, den stora transportvägen för va ruutbytet mellan länderna, vars vidmakthållande under såväl krig som fred är av
väsentlig betydelse för de nutida civiliserade ländernas folkförsörjning, och vars bortfallande
under krig är för de krigförandes del ägnat att väsentligen försvåra, om också icke omöjliggöra krigsansträngningarna. Att havet är sjökrigsskådeplats har därför av ålder betytt, icke
bara att den krigförande där bekämpar sin motståndares sjöstridskrafter, utan även att han
söker förstöra motståndarens sjöhandel och förhindra hans varutillförsel, däri inbegripet också
den, som sker på neutrala fartyg eller över neutrala länder. En naturlig följd härav har varit,
att alla större sjökrig varit förknippade med motsättningar mellan krigförande och neutrala
makter. Till de skyldigheter, som begränsa staternas handlingsfrihet på det fria havet, hör
otvivelaktigt en viss skyldighet att respektera andras flaggor, men hur långt denna skyldighet
sträcker sig i krigstid har alltid varit omstritt. De internationella rättsregler, som kommit till
stånd på detta område, ha framgått ur ständiga konflikter mellan krigförande och neutrala
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och kunna endast betecknas som en av maktförhållandena å ömse sidor bestämd kompromiss
mellan de stridiga intressena.
Men det är icke endast handelskriget till sjöss, som gör att de neutrala beröras mera av
sjökrig än av landkrig. Därtill kommer nämligen ytterligare, att den neutrala statens sjöterritorium - eller för att använda ett annat ord, dess territorialvatten - icke är, eller i varje fall
icke behöver vara, så strikt avstängt för de krigförandes örlogsfartyg som det neutrala landterritoriet är för de krigförandes trupper. Ur synpunkten aven senare tids strängare neutralitetsbegrepp ter sig detta i viss mån som en anomali. Men man får komma ihåg, att en stats
kustvatten och hamnar enligt sakens natur stå mer öppna för internationell samfärdsel än dess
landområden, och att det under fredstid är en normal företeelse, att främmande örlogsfartyg
besöka ett lands hamnar, varemot det är ett exceptionellt förhållande, att främmande trupp
kommer in på dess landterritorium. Alt också krigförande makters örlogsfartyg få inkomma i
neutrala hamnar och farvatten, är en gammal sedvana, som folkrätten ännu icke gjort slut på.
Men huru dessa besök skola förenas med de allmänna grundsatserna för neutralitet, särskilt
den, att den neutrala staten är skyldig att tillse, att dess territorium icke användes som bas
för krigsoperationer, är naturligtvis ett problem, och de folkrättsliga regler, som i detta hänseende utvecklat sig, ha karaktären aven kompromisslösning.
Liksom de folkrättsliga reglerna i allmänhet hava ovannämnda regler - såväl de, som röra
handelskriget, som de, som röra neutrala staters skyldigheter med hänsyn till territoriet huvudsakligen utvecklats genom statspraxis, och även Sverige har haft sin andel däri. Sverige
har, liksom andra stater med en lång historia bakom sig, ömsom varit krigförande och ömsom
varit neutralt i mellan andra makter pågående krig, och det är följaktligen klart, att Sveriges
politik med avseende på de sjökriget berörande folkrättsliga frågorna icke kunnat vara alldeles
konsekvent. Emellertid är det framför allt den hållning, som Sverige intagit såsom neutralt
under krigen mellan de stora sjömakterna - England och Holland vid mitten av l600-talet,
England och Frankrike från slutet av l600-talet till början av lSOO-talet - , som satt spår i
utvecklingen och tilldragit sig senare tiders intresse.
Handelskriget till sjöss har av ålder haft två former: kampen mot fiendens sjöhandel och
kontrollen över den neutrala sjöfarten. Utvärtes sett äro dessa former ganska lika - det är i
båda fallen fråga om uppbringning av fartyg, eventuellt åtföljd av konfiskation eller någon
gång förstöring av fartyg eller last eller båda - men principiellt äro de olika, framför allt
emedan de vila på olika rättsgrund. Fientliga fartyg och fientlig egendom har man sedan urminnes tider bemäktigat sig såsom krigsbyte. Ursprungligen skedde detta i vinstsyfte. Att krigsbytesrätten bibehållits i sjökriget, under det att den åtminstone teoretiskt är avskaffad i landkriget, beror säkerligen på, att man numera däri ser ett medel att försvaga motståndarens ekonomiska motståndskraft. Kontrollen över den neutrala sjöfarten avsåg - och avser fortfarande
- i främsta rummet att förhindra, att de neutrala fartygen tillföra fienden för krigföringen
nyttiga varor, såsom krigsmaterielo. s. v., vilka betecknas som krigskontraband och, när de
anträffas å fartyg till sjöss, beslagtagas och konfiskeras, ofta jämte själva fartygen. Men
även krigsbytesrättens utövning berörde de neutrala, i det att fientlig egendom beslagtogs också
när den fraktades å neutrala fartyg, och detsamma gällde om blockaden, eller avspärrandet
av trafiken på fientliga hamnar eller kuster, som naturligtvis egentligen var ett mot fienden
riktat stridsmedel men på samma gång medförde, att neutrala fartyg hindrades att inlöpa i
eller utlöpa från de blockerade hamnarna. Härtill korn den visitation, som de krigförande utövade mot handelsfartyg till sjöss såsom en förutsättning för uppbringningsrättens utövning.
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Att detta skulle leda till ständiga konflikter mellan krigförande och neutrala var ju oundvikligt, i synnerhet som de krigförandes rättigheter mot den neutrala sjöfarten icke voro noggrant fixerade i folkrätten, utan utövades i form aven tämligen varierande praxis, varvid de
ofta tänjdes utöver sitt egentliga syfte, under det att de neutrala å sin sida strävade att upprätthålla sin handel och t. o. m. att begagna sig av krigskonjunkturen för att utvidga den. De
krigförande nöjde sig icke med a lt beslagtaga fientlig egendom på neutrala fartyg, utan togo
också själva de fartyg, på vilka denna egendom fraktades, och därjämte även neutral egendom
på fientliga fartyg, vilket allt var ett klart missbruk av krigsbytesrätten, som ju enligt sakens
natur endast borde avse fientlig egendom. De sjöfartsidkande nationerna sökte å sin sida genom
att i traktater införa regeln :.fritt skepp gör fritt gods» tillförsäkra sig rätten att då de voro
neutrala obehindrat få frakta krigförandes egendom i sina fartyg, en anordning, som naturligtvis va\: ägnad att i hög grad främja den neutrala sjöfartens uppblomstring under krig. De krigförande sökte vidare tillskansa sig rätten att enbart på grund aven utfärdad blockadförklaring
uppbringa till fiendelandet destinerade eller från fiendelandet kommande neutrala fartyg var
som helst ute till sjöss, således utan att någon verklig blockad förelåg, som fartygen försökte
bryta. Mot denna s. k. pappersblockad uppställde de neutrala kravet, att blockaden skulle vara
effektiv för att berättiga de krigförande att uppbringa neutrala fartyg. Vilka varor, som skola
anses som krigskontraband, har aldrig bestämts genom någon allmänt antagen internationell
regel, och det ligger i viss mån i sakens natur, att detta måste variera efter omständigheterna.
I vissa fall sökte staterna tillvarataga sina intressen på detta område genom avtalsbestämmelser, vilka dock naturligtvis endast hade giltighet de fördragsslutande staterna emellan. Också
visitationsrätten utövades på ett sätt, som av de neutrala ofta uppfattades som trakasserier.
Då vid detta oklara rättsläge maktförhållandena ofta blevo avgörande för de former, varunder handelskriget fördes, var det naturligt, att också de neutrala tillgrepo maktmedel för att
hävda sina intressen. Bland de makter, som härvid gingo i spetsen, var Sverige. Under 1650talets krig mellan England och Holland, varunder visiteringsrätten utövades på ett hänsynslöst
och för den neutrala sjöfarten mycket besvärande sätt, beslöt svenska regeringen att skydda
de svenska handelsfartygen för dessa trakasserier genom att låta dem åtföljas av örlogsskepp,
som, i nödfall med våld, skulle motsätta sig att de visiterades. För att understryka, att meningen ej var att beröva de krigförande någon rättighet, som skäligen kunde anses tillkomma
dem, bestämdes i den härom utfärdade författningen, konvojplakatet av den 16 augusti 1653
- som omnämnts i första bandet av detta verk - , att de sålunda skyddade handelsfartygen
endast fingo frakta neutralt gods, således gods, som de krigförande ej hade anledning att uppbringa. Innan denna plan hann sättas i verket, var freden redan sluten, men själva iden om
neutral konvoj hade härmed tagit form och vann snart efterföljd på andra håll. Denna ide
kan uttryckas så, att den neutrala staten åtar sig att kontrollera, att dess handelsfartyg ej göra
sig skyldiga till något, som ger de krigförande berättigad anledning att uppbringa dem, men
att den neutrala staten på grund därav också kräver, att handelsfartygen lämnas i fred. Detta
var också den ledande iden i den politik som Sverige under senare krig förde under samarbete
med andra nordiska länder, och som betecknats såsom »den väpnade neutralitetens •.
Trots det tämligen permanenta politiska motsatsförhållande, som under äldre tid rådde mellan Sverige och den dansk-norska monarkien, framträdde en ganska stark solidaritet mellan de
nordiska rikena, när det för dem gällde att hävda sina intressen som neutrala gentemot de
krigförande. På ett både ur militärpolitisk och folkrättslig synpunkt intressant sätt visade sig
denna solidaritet i fråga om Östersjöns ställning. Under 1500- och 1600-talen gjorde de skan38.
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dinaviska makterna den uppfattningen gällande, att herraväldet över Östersjöns vattenområde,
»dominium maris Baltici », tillkom uteslutande Sverige och Danmark. Ingen av dessa makter
bestred, att den andra hade del i detta herravälde, men desto mer voro de övertygade om, att
övriga makter icke borde tillerkännas någon andel däri. Framför allt borde utomstående makter icke få tillåtas att hålla någon krigsflotta i Östersjön, Som ett uttryck för denna ståndpunkt kan man betrakta den bekanta III:dje artikeln i Roskildefreden 1658, vari de båda nordiska makterna ömsesidigt förbundo sig att hindra en främmande fientlig flottas inträngande i
Östersjön. Visserligen ingick denna bestämmelse i en Danmark påtvungen fredstraktat, men den
motsvarade dock en uppfattning, som de båda makterna tidigare gemensamt omfattat. Sedan
Ryssland genom Nystadfreden 1721 blivit östersjömakt. blev det slut på de skandinaviska
rikenas anspråk på att ensamma behärska Östersjöns vattenområde. I stället framträder nu
hos östersjöstaterna den uppfattningen, att Östersjön vore ett »slutet hav», »mare claifsum»,
som borde vara fredat för utanför Östersjön belägna länders örlogsfartyg och kapare, och enkannerligen för försök från dylika staters sida att såsom krigförande störande ingripa i sjöfarten på Östersjön.
Under de många och långvariga sjökrig, som rasade från slutet av 1600-talet till början av
1800-talet med England och Frankrike som huvudmotståndare, sammanslöto sig de nordiska
staterna upprepade gånger för att med maktmedel hävda den neutrala sjöfartens intressen mot
de krigförandes övergrepp. Det första av dessa s. k. »väpnade neutralitetsförbund», varom talats
i detta verks andra band, slöts mellan Sverige och Danmark-Norge 1691, sedan de båda staterna
redan föregående år i en traktat avtalat att gemensamt utrusta konvojer, som skulle skydda
båda ländernas handelssjöfart. I 1691 års traktat upprepades denna bestämmelse, varjämte
ytterligare åtgärder överenskommos i samma syfte, bl. a. utrustande av örlogsfartyg, som skulle
kryssa ute till sjöss och beskydda båda ländernas handelsfartyg. Handelns och sjöfartens frihet skulle upprätthållas i enlighet med gällande traktater och allmän folkrätt, och repressalier
skulle vidtagas mot eventuella övergrepp från de krigförandes sida. Dock gjordes icke nu, liksom icke heller då traktaten 1693 med vissa tillägg förnyades, något försök att fastslå, vad som
skulle anses som folkrättens regler i fråga om krigförandes och neutralas rättigheter. S å skedde
däremot i viss mån nästa gång Sverige och Danmark slöto en traktat om gemensamma åtgärder för skydd av neutral handel och sjöfart. Detta inträffade 1756 med anledning av det
då utbrutna kriget mellan Frankrike och England m. fl. makter (det s. k. »sj u år iga krigets}.
De åtgärder, som enligt denna traktat skulle vidtagas, voro ungefär av samma art som de,
varom överenskommits 1691, men därjämte innehöll traktaten åtskilliga bestämmelser av betydande folkrättsligt intresse. Bl. a. stadgades, att repressalier icke skulle utövas i Östersjön,
vilken för kriget såväl som alla dess följder borde vara fri och säker. Det är tydligen tanken
på Östersjöns egenskap av »mare clausum », som här framskymtar. Vidare inläto sig de fördragsslutande makterna nu på att närmare definiera de krigförandes och de neutralas rättigheter i sjökriget. Det förklarades sålunda, att som krigskontraband icke skulle anses andra
varor än dem, som voro uppräknade i Utrechttraktaten 1713, således en fredstraktat, som var
sluten mellan England och Frankrike, men vartill varken Sverige eller Danmark voro anslutna.
Det förklarades också, att det skulle åläggas de nordiska rikenas undersåtar att »iak ttaga sträng
neutralitet», och de skulle vid straffansvar förbjudas att frakta de på nyss angivet sätt definierade kontrabandsvarorna. Till fullföljande av denna bestämmelse utfärdades både i Sverige
och i Danmark-Norge kungörelser - i Sverige en den 16 juli 1756 daterad kungörelse »varefter de handlande och sjöfarande under nu pågående krig emellan kronorna Frankrike och
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England hava sig att rätta » - , vari i anslutning till U trechttraktaten uppräknas de varor uteslutande vapen och krigsmateriel av olika slag - som skulle anses för krigskontraband och
som de båda rikenas undersåtar icke finge frakta i sina fartyg. Därjämte förklaras, att all
handel med övriga varor borde vara fri, utom på blockerade orter, eller som det heter i den
svenska kungörelsen: »med alla andra varor och persedlar böra våra trogne undersåtar, nu
som tillförne, äga frihet att lasta sina skepp och fartyg, och utan anspråk av de krigande
makterna dem överföra och därmed idka sin handel på alla de orter, som icke redan äro belägrade eller av fienden inspärrade». Här framträdde ett av de mest karakteristiska dragen i de
nordiska rikenas hävdande av de neutrala rättigheterna, detsamma som i viss mån framträtt
redan i 1653 års konvojplakat: den neutrala staten förbjöd sina undersåtar att frakta kontraband, men krävde å andra sidan, att handeln med övriga varor skulle vara fri. Den neutrala
staten åtog sig ansvaret för sina undersåtars handel, men tillade sig samtidigt befogenhet att
bestämma, vilka varor som skulle anses som krigskontraband. Det härigenom upprättade sambandet mellan neutrala rättigheter och neutrala skyldigheter förutsatte tydligen, att det fanns
allmänt erkända folkrättsliga regler angående vad som skulle räknas som kontraband eller åtminstone att det rådde enighet mellan krigförande och neutrala stater i denna fråga. Eljest var
en konflikt mellan neutrala och krigförande makter förr eller senare oundviklig, då det knappast var troligt, att de krigförande skulle böja sig för de neutralas uppfattning. Neutralitetstraktaten fick emellertid denna gång ringa betydelse, då de krigförande framhärdade i sin mot
de neutrala hårda praxis, och de nordiska staterna å sin sida ej vågade sätta saken på sin
spets genom att utöva repressalier. Principen, att Östersjön borde vara fri och säker för kriget
och dess följder upprätthölls emellertid även efter sedan Sverige 1757 trätt in i kriget, och lades
till grund för en överenskommelse om skydd för handeln och sjöfarten på Östersjön, som slöts
mellan Sverige och Ryssland 1759 och som följande år biträddes av Danmark.
Under följande stora sjökrig mellan England och Frankrike, det som sammanföll med det
nordamerikanska frihetskriget 1776-83, sammanslöto sig de nordiska makterna ånyo till skydd
för den neutrala handelns och sjöfartens intressen. Det förbund, som nu bildades, 1780 års
väpnade neutralitetsförbund, blev det ryktbaraste av dem alla, vilket mindre berodde på nyheten av dess principer i förhållande till tidigare neutralitetsförbund än på dess omfattning
och politiska betydelse. De ursprungliga deltagarna i förbundet voro Sverige, Danmark-Norge
och Ryssland, och det biträddes sedermera av ett stort antal av Europas neutrala makter. Principiellt gick det emellertid efter samma linjer som 1756 års förbundstraktat: förbud för de fördragsslutande makternas undersåtar att frakta krigskontraband, definition på kontraband i enlighet med vissa äldre traktater, Östersjöns förklarande för »slu tet hav », samt försök att uppdraga vissa gränser för de krigförandes rättigheter mot den neutrala sjöfarten. I sistnämnda
avseende gick man i 1780 års förbund längre än tidigare. Följande grundsatser uppställdes
och förklarades vara grundade på naturrätten: 1) varje fartyg äger fritt fara från en hamn till
en annan inom de krigförande länderna och på deras kuster (denna grundsats var riktad mot
en av England under sjuåriga kriget införd praxis); 2) gods tillhörigt krigförande länders undersåtar skall vara fritt på neutrala fartyg, med undantag för krigskontraband (»fri tt skepp gör
fritt gods-}: 3) endast effektiv blockad erkännes, och vissa, ganska stränga fordringar uppställas för blockadens effektivitet; 4) vid prisdomstolarna måste proceduren vara snabb och rättvis och skadestånd måste givas för olaga uppbringning. -

De förbundna makterna överens-

kommo vidare att utrusta örlogsfartyg för att beskydda sina undersåtars handel, och örlogsfartyg skulle eventuellt också användas för konvojering.

299

Det är framför allt de uppställda grundsatserna rörande den neutrala handelns och sjöfartens rättigheter, som gjort 1780 å rs väpnade neutralitetsförbund berömt. De vunno snabbt anslutning fr ån den europeiska kontinentens makter, men England vägrade konstant att låta de
neutrala föreskriva sig gränser för utövningen aven krigförandes rättigheter i sjökriget och
förklarade sig ämna vidhålla traditionell sjörättspraxis. Neutralitetsförbundet blev emellertid
icke alldeles utan verkan. De krigförande makterna, t. o. m. England, ålade sig större moderation än vanligt i sin framfart mot den neutrala sjöfarten.
Kampen mellan England och Frankrike om herraväldet till sjöss kulminerade i revolutionsoch Napoleonkrigens väldiga sammandrabbning, och de krigförande gingo härunder längre
än någonsin tidigare i övergrepp mot den neutrala handeln och sjöfarten. Under denna period
falla också de sista försöken från de nordiska makternas sida att i samverkan skydda sin sjöhandel mot de krigförande. Ett första förbund i detta syfte slöts mellan Sverige och Danmark
1794, ett senare mellan Sverige, Danmark och Ryssland 1800. I sina huvuddrag överensstämde
dessa med de föregående. I 1800 års traktat infördes dessutom de 1780 fastställda grundsatserna i fråga om den neutrala sjöfartens rättigheter och därtill lades ytterligare en: att konvojbefälhavares förklaring, att de fartyg, som seglade under hans konvoj, icke förde kontraband,
skulle vara tillräcklig för att befria de konvojerade fartygen från visitation från de krigförandes sida.
Längre torde de neutrala staternas anspråk att skriva lagar för de krigförande aldrig ha
sträckts, men för de krigförande stod alldeles för mycket på spel för att de skulle kunna finna
sig häri, och detta i synnerhet som de nu började fästa allt större vikt vid handelskriget som
ett av de främsta medlen att komma motståndaren till livs. Redan efter 1794 års förbund
hade svenska och danska försök att skydda sjöfarten medelst konvojering lett till våldsamma
sammanstötningar mellan de konvojerande örlogsfartygen och engelska örlogsfartyg. Efter av slutandet av 1800 års förbund beslöt England att avsända en flotta till Östersjön i syfte att
spränga förbundet. Efter slaget på Köpenhamns redd den 1 april 1801, varigenom Danmark
tvangs till vapenstillestånd, seglade flottan vidare. Ett fördrag kom i juni 1801 till stånd mellan England och Ryssland, vari England i viss utsträckning erkände »den väpnade neutralitetens» grundsatser i fråga om blockad och krigskontraband. men Ryssland å andra sidan uppgav regeln »fritt skepp gör fritt gods », och vari i fråga om konvojerade fartyg bestämdes, att
de finge visiteras av örlogsfartyg, men icke av kapare. Den väpnade neutralitetens grundsatser
hade därmed uppgivits i ett par av dc viktigaste punkterna. Fördraget biträddes av Danmark
i oktober 1801 och av Sverige i mars 1802.
Ännu en av »den väpnade neutraliteten » upprätthållen grundsats fick vika under Napoleonkrigen, nämligen den, att Östersjön skulle betraktas som ett slutet hav. Då ryska regeringen
med anledning av bombardemanget av Köpenhamn och bortförandet av den danska flottan år
1807 avlät en protestskrivelse till engelska regeringen, vari den bl. a. framhöll, att Östersjön
vore ett slutet hav, förnekade engelska regeringen i sitt svar härpå, att den någonsin erkänt de
grundsatser, enligt vilka man sökte göra gällande Östersjöns okränkbarhet. Tillika framhöll
engelska regeringen, att det vore en avsevärd skillnad mellan situationen under den tidigare
s väpnade neutraliteten», då samtliga östersjörnakter varit neutrala, och den aktuella situationen,
då en krigförande makt, nämligen Frankrike, behärskade hela södra östersjökusten. Då Sverige
i slutet av 1807 vid ett par tillfällen fick mottaga anmaningar från Ryssland att medverka till
Östersjöns stängning, svarade svenska regeringen med ett par noter, vari utvecklades synpunkter,
som nära anslöto sig till de engelska. Det framhölls bl. a., att Östersjöns karaktär av ett slutet
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hav ej kunde upprätthållas, sedan Frankrike satt sig i besittning av södra östersjökusten, att
Ryssland självt genom sin konvention av 1801 uppgivit »den väpnade neutralitetens' principer,
samt att Östersjöns spärrning i alla händelser ej kunde genomföras på grund av östersjöstaternas oenighet och då den engelska flottan redan berett sig tillträde till Östersjön. Svenska regeringens ställningstagande i denna fråga påverkades givetvis av den aktuella situationen, i det
att Sverige ju stod på Englands sida i kampen mot Napoleon. Emellertid var grundsatsen om
Östersjöns egenskap av »slutet hav » härmed fallen för att icke mer återuppstå.
»Den väpnade neutraliteten » överlevde således icke Napoleonkrigens stormar. Även om detta
huvudsakligen berodde på övermäktiga yttre omständigheter, kan det icke förnekas, att »den
väpnade neutraliteten » också var behäftad med inre svagheter av principiell natur. Dess grundläggande princip var att det bestod en fullständig växelverkan mellan neutralas och krigförandes rättigheter såväl som skyldigheter, i kraft varav de neutrala staterna hade att utfärda föreskrifter för sina undersåtars handel och sjöfart och bl. a. bestämma, vad som skulle räknas
som krigskontraband, men å andra sidan kunde kräva, att denna handel och sjöfart skulle försiggå utan intrång från de krigförandes sida. Men denna princip förutsatte, att de neutralas
och de krigförandes rättigheter voro avgränsade genom noggranna och allmänt erkända folkrättsliga regler, och detta var långt ifrån fallet. De krigförande kunde därför knappast väntas
godtaga de neutrala staternas kravatt själva få utöva kontrollen över sin sjöfart. De neutralas
försök att hävda sin ståndpunkt måste därför oundvikligen leda till konflikter och våldsamma
sammanstötningar med de krigförande, något som blev särskilt påtagligt, när de neutrala satte
sin ståndpunkt på sin spets genom utrustande av konvojer. Och när det gällde att tillgripa
våld, hade de krigförande i allmänhet naturliga förutsättningar för att vara överlägsna, såvida
icke de neutrala ville ta steget fullt ut - och upphöra att vara neutrala för att i stället bli
krigförande. Härav får man dock icke sluta, att de i »den väpnade neutraliteten» förenade
makternas ansträngningar varit alldeles förgäves. De viktigaste av de av 1780 års neutralitetsförbund hävdade grundsatserna blevo sedermera erkända i 1856 års bekanta Parisdeklaration
angående sjörätten i krigstid. Och åtminstone vid vissa tillfällen föranledde »den väpnade neutraliteten» otvivelaktigt de krigförande att iakttaga större moderation i sin framfart mot den
neutrala handeln än eljest skulle varit fallet. Detta var emellertid beroende av, huruvida de
neutrala staterna genom sjörustningar och utsändande av örlogseskadrar kunde sätta sig i respekt hos de krigförande.
En neutral stat beröres emellertid av sjökriget på annat sätt än genom de krigförandes rättigheter och eventuella övergrepp mot dess handel och sjöfart, nämligen med hänsyn till sitt
territorium. Neutraliteten innebär ju, att den neutrala staten skall stå utanför kriget, och för
det neutrala territoriets del innebär detta, att det skall vara okränkbart, att det icke får göras
till skådeplats för krigshandlingar eller till bas för krigsoperationer. Detta medför tydligen
icke bara rättigheter utan också förpliktelser för den neutrala staten. I sjökrig kompliceras
förhållandet därigenom, att det gamla bruket, att främmande örlogsfartyg kunna genomfara
en stats territorialvatten och besöka dess hamnar, icke är upphävt för krigstid, och icke ens
för krigförande makters örlogsfartyg. En neutral stat anses i varje fall icke vara förpliktad
att hindra dylika örlogsfartyg att passera genom territorialvattnet eller inlöpa i hamnarna, men
den är skyldig att tillse, att detta icke sker på sådant sätt, att territoriet blir skådeplats för
krigshandlingar eller bas för krigsoperationer. Detta tydligen ganska vanskliga problem har
föranlett att en hel rad mera speciella regler så småningom utbildat sig, vilka slutligen sammanfattats i XIII:de Haagkonventionen av 1907, om neutrala staters rättigheter och skyldig-

301

heter i händelse av sjökrig. Även i utbildningen av dessa rättsregler hava de nordiska staterna,
Sverige liksom Danmark-Norge, tagit del.
Statspraxis var i hithörande frågor länge vacklande, beroende på, att den princip, som i
senare tid blev neutralitetsrättens ledstjärna, nämligen opartiskheten, länge saknades. Frågan
om främmande, t. o. m. krigförande makters örlogsfartygs tillträde till en stats hamnar, dess
rätt att dit införa och försälja priser o. s. v., reglerades genom traktatbestämmelser, varvid
lika behandling ingalunda upprätthölls gent emot alla makter, utan den ena eller andra makten på grund av politiska skäl beviljades rättigheter, som icke medgåvos de övriga.
Tämligen tidigt gjorde sig dock den uppfattningen gällande, att krigshandlingar ej finge äga
rum på neutralt område, en uppfattning, som närmast torde varit dikterad av den neutrala
statens krav på respekt för sin suveränitet. I samband härmed aktualiserades också frågan,
huru långt neutralt territorium sträckte sig till sjöss. Territorialgränsens primära uppgift har
varit att utgöra neutralitetsgräns. För de nordiska staternas del hade denna fråga mindre betydelse beträffande Östersjön, så länge de kunde upprätthålla ståndpunkten, att »dorninium
maris Balticis tillkom uteslutande dem, eller åtminstone, att Östersjön såsom ett slutet hav
borde vara fri och säker för följderna av krig mellan främmande makter. Däremot blev frågan på grund av de ständiga sjökrigen mellan England och Frankrike aktuell för de nordiska
rikenas åt Nordsjön vettande kuster. Det var därför naturligt, att bestämmelser om sjöterritoriets utsträckning först träffades i Danmark-Norge. Under 1690-talets krig mellan England
och Frankrike bestämdes för de danska och norska nordsjökusterna först att synvidden skulle
utgöra neutralitetsgräns och sedermera, att synvidden skulle anses utgöra fyra

a fem

mil från

de yttersta skären. Med »mib menades här »tyska mil», varav var och en utgjorde 4 nautiska mil.

Territorialvattnets utsträckning enligt denna beräkning blev således 16 il 20 nau-

tiska mil.
Först under sjuåriga kriget (1756-63) kommo liknande bestämmelser till stånd för Sveriges del.

Sverige intog under detta krig från början en mot Frankrike välvillig neutralitet, och

ingrep ju sedan i kriget på Frankrikes sida, ehuru icke mot England, utan endast mot Preussen. Redan i början av 1756 lämnade svenska regeringen medgivande för franska örlogsfartyg att inlöpa i alla svenska hamnar; dock skulle kapare samt örlogsfartyg, som medförde
priser, endast få inlöpa i å västkusten belägna hamnar, på grund av den gamla principen, att
Östersjön borde vara fredad för uppbringningar och kaperier. Härvid förbehöll sig emellertid
svenska regeringen att inga uppbringningar skulle få ske inom sikte av Sveriges kuster. Synvidden var härmed fastställd som svensk neutralitetsgräns. Sedermera, genom ett kungl. brev
av 9 okt. 1758, preciserades detta avstånd till »tre mil ». Med »mib kan i detta sammanhang
ha förståtts antingen en -tysk mil », motsvarande 4 nautiska mil, eller en »svensk mil», motsvarande ungefär 6 nautiska mil. Det tremilsavstånd, som 1758 fastställdes som svensk neutralitetsgräns, motsvarade således antingen 12 eller 18 nautiska mil (distansminuter).
Eftersom ju Sverige icke befann sig i krig med England skulle även engelska örlogsfartyg
och kapare ha rätt att inlöpa i svenska hamnar. Detta skulle dock endast gälla, om de behövde söka skydd för storm och oväder eller hämta förfriskning, och de skulle icke åtnjuta
de mångahanda lättnader och förmåner som medgåvos franska örlogsfartyg och kapare, de
skulle icke ha rätt att sälja sina priser i svensk hamn o. s. v.

Det var karakteristiskt för

denna tids ännu outvecklade neutralitetsrätt, att ej full opartiskhet ansågs behöva iakttagas
gent emot de krigförande makterna. Skulle engelskt örlogsfartyg eller kapare ligga i samma
svenska hamn som en fransk kapare eller franskt handelsfartyg, skulle det engelska örlogsfar -
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tyget eller kaparen få avsegla först 24 timmar efter sedan det franska fartyget avgått. Denna
regel, ehuru mera allmänt formulerad, hade iakttagits i de nordiska rikena redan på 1690-talet. Den har sedermera blivit allmänt antagen inom folkrätten och även upptagits i XIII:de
Haagkonventionen. Detsamma gäller om den av Sverige vid denna tid mot alla krigförande
makter, således även mot Frankrike, tillämpade regeln, att kapare icke skulle få utrustas i
svenska hamnar under krig, vari Sverige var neutralt.
Nordamerikanska frihetskriget, som blev anledningen till 1780 års berömda väpnade neutralitetsförbund, föranledde i Sverige också andra åtgärder av betydelse i folkrättsligt avseende. Örlogsfartyg utrustades 1779 i syfte att bereda skydd åt handeln och sjöfarten, dels
genom att konvojera de svenska handelsfartygen vid deras färd över havet, dels genom att
kryssa utanför västkusten och förhindra uppbringningar invid kusten och vid fartygens inlöpande i och utlöpande från hamnarna. Instruktioner, som dels den 13, dels den 29 april 1779
lämnades befälhavaren över den till svenska handelns och sjöfartens befredande utgående
eskadern, och som framför allt togo sikte på konvojeringen, innehöllo i enlighet med »den
väpnade neutralitetens » principer definition på kontraband. I ett den 28 maj 1779 daterat bihang till sistnämnda instruktion fastställdes en ny gräns för det svenska territorialvattnet.
Kungl. Maj:t förklarade nämligen »för det närvarande vårt Dominium sträcka sig en sjö- eller
så kallad tysk mil utom de yttersta övervattensklippor och skär, inom vilken ingen fientlighet
tillåtes ». Gränsen för Sveriges territorialvatten fastställdes sålunda nu till fyra nautiska mil
från de yttersta skären, och ehuru denna bestämmelse, som innebar en minskning av Sveriges
territorialvatten i jämförelse med vad som tidigare gällt, enligt ordalagen tedde sig som ett
provisorium, har det allt sedan dess förblivit därvid. Det bör dock anmärkas, att denna neutralitetsgräns varken under världskriget 1914-18 eller under det 1939 började stormaktskriget
kunnat hävdas gent emot de krigförande stormakterna, som endast velat erkänna en utsträckning av tre nautiska mil för neutral stats territorialvatten. - Föreskrifter, som under
nordamerikanska frihetskriget meddelades rörande de krigförandes örlogsfartygs och kapares
tillträde till utom Östersjön belägna svenska hamnar, äro av intresse därför att de stadgade
lika behandling för de krigförande parterna. Man utgick numera från att opartiskheten var en
allmän grundsats för neutraliteten.
Nordamerikanska frihetskriget kom att inleda en ny epok i neutralitetsrättens utveckling.
Den nya förbundsrepublik, Förenta Staterna, som uppstod därutur, kom nämligen att utöva ett
starkt inflytande på neutralitetsrätten och åt dess utveckling ge en ny inriktning. En ledande
grundsats för Förenta Staternas politik var att undvika inblandning i de europeiska makternas
stridigheter, och de amerikanska statsmännen funno det därför ändamålsenligt att lägga huvudvikten vid de sidor av neutralitetsrätten, som avse opartiskheten, det neutrala territoriets okränkbarhet och förbudet mot att använda det neutrala territoriet som bas för krigsoperationer. Däremot borde enligt deras mening den neutrala staten icke vara ansvarig för vad dess undersåtar
företoge sig utanför territoriets gräns. De hävdade därför med skärpa, att en neutral stat icke
var skyldig att förbjuda export av vapen och krigsmateriel eller över huvud taget av något, som
kunde räknas som krigskontraband, eller att förbjuda sina undersåtar att frakta dylika varor;
det var de krigförandes sak att genom uppbringning av kontrabandsförande fartyg hindra dessa
varor att nå fram till fienden. Härutinnan skilde sig den amerikanska uppfattningen tydligen
radikalt från den »väpnade neutralitetens». Utvecklingen under 1800-talet på neutralitetsrättens
område gick emellertid i den från amerikanskt håll utstakade riktningen, och härav präglades
också den kodifikation, som neutralitetsrätten erhöll vid 1907 års Haagkonferens.
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I de nordiska länderna upprätthöllos den väpnade neutralitetens traditioner i viss mån genom
de kungörelser, som tid efter annan utfärdades angående vad till handelns och sjöfartens betryggande under krig mellan främmande makter borde iakttagas. Den sista svenska kungörelsen av detta slag är av den 30 april 1904. Dessa kungörelser byggde på samma tankegång som
»den väpnade neutraliteten », eller att de neutrala staterna hade att fastställa de krigförandes
och de neutralas rättigheter, att de i enlighet härmed hade att förbjuda sina undersåtar att
driva vissa slag av trafik, och att de hade rätt att kräva, att övrig trafik lämnades i fred.
Ännu i 1904 års kungörelse förklarades, att »alla slags varor må föras i svenskt fartyg såsom
neutralt, med undantag av s. k. krigskontraband -, varmed skulle förstås endast vapen och ammunition, militära utrustningspersedlar och »övriga omedelbarligen till krigsbruk användbara
tillverkningar». Denna definition är under nutida förhållanden alltför snäv, och kungörelsen
måste numera anses föråldrad.
Större intresse tilldraga sig de bestämmelser, som tillkommo inom det område, som numera
kan betecknas som den egentliga neutralitetsrättens, nämligen det, som innefattar reglerna rörande det neutrala territoriets ställning. Här avspeglar sig den utveckling, som utmynnade i
1907 års Haagkonventioner. Ett memorandum rörande grundsatserna för Sveriges neutralitet,
som svenska regeringen med anledning av ett befarat förestående krig mellan Ryssland och
England 1834 avlät till dessa båda makter, innehöll, jämte uttalanden angående den neutrala
handelns och sjöfartens frihet, förklaringar om tillträde till svenska hamnar för de krigförandes
örlogsfartyg. Sådant tillträde sades skola medgivas »med övliga inskränkningar i fråga om
örlogsfartygens antal», varemot uppbringade fartyg endast i fall av nöd skulle få införas i
svensk hamn. Den punkt, vari förklarades, att krigförande makters örlogsfartyg skulle ha till träde till svenska hamnar, mötte invändningar från ryska regeringen, som förmenade att detta
medgivande skulle ensidigt gynna England, eftersom denna makt ju icke hade några egna hamnar vid Östersjön. Svenska regeringen vidhöll dock sin ståndpunkt. Den tid, då Östersjöns
egenskap av slutet hav kunde upprätthållas av dess strandstater, var nu förbi.
Inför det förestående utbrottet av det krig mellan England och Frankrike å ena sidan och
Ryssland å den andra, som fick namnet Krimkriget, enades Sverige-Norge och Danmark om i
huvudsak överensstämmande neutralitetsregler, som i december 1853 delgåvos främmande makter. Sålunda inleddes ånyo, på ett nytt område av neutralitetsrätten, den samverkan mellan de
nordiska makterna som under föregående århundrade upprätthållits med avseende på skydd
för den neutrala handelssjöfarten. Reglerna överensstämde i huvudsak med de grundsatser,
som svenska regeringen proklamerat 1834, men med bl. a. den skillnaden, att krigshamnar
undantogos från de hamnar, dit de krigförandes örlogsfartyg skulle äga tillträde. Även dessa
regler mötte, på samma grunder som förut, invändningar från Ryssland.
Den 1853 uppnådda enigheten mellan de nordiska staterna i fråga om neutralitetsreglerna
har sedermera alltjämt upprätthållits. När nästa gång dylika regler utfärdades i Sverige, Norge
och Danmark, vilket skedde 1904 och närmast med anledning av rysk-japanska kriget, hade
dessa formen av i huvudsak likalydande kungörelser, i Sverige och Norge daterade den 30
april 1904. I huvudsak innehöllo dessa förordningar, i enlighet med den moderna uppfattningen om innebörden av staters neutralitet, endast bestämmelser, som hänförde sig till det
neutrala territoriet: krigförande makters örlogsfartyg skulle ha tillträde till svenska hanmar och
farvatten, med undantag för minerade farvatten och krigshamnar, tiden för uppehållet skulle
icke, utom i nödfall, få utsträckas utöver 24 timmar, örlogsfartygens rätt att intaga förråd och
företaga reparationer begränsades, krigsvåld skulle ej få utövas i svenska hamnar eller i svenska
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farvatten, och dylikt område skulle ej få användas som bas för krigsoperationer. En krigförande makts örlogsfartyg skulle ej få lämna svensk hamn förrän 24 timmar förflutit
sedan örlogs- eller handelsfartyg, tillhörande den andra krigförande parten, lämnat hamnen,
priser skulle icke, utom i fall av nöd, få införas i svensk hamn. Principiellt överensstämde
dessa regler med dem, som sedermera upptogos i XIII:de Haagkonventionen 1907 angående
neutrala makters skyldigheter och rättigheter i sjökrig. Det var för att bringa de nordiska neutralitetsreglerna i full överensstämmelse med Haagkonventionens delvis mera detaljerade bestämmelser, som nya neutralitetsregler utfärdades i de nordiska länderna 1912, i Sverige den 20
december detta år. Principerna voro desamma som i 1904 års regler. En huvudgrundsats var,
att yttre territorialvatten skulle stå öppna för krigförandes örlogsfartyg, varemot inre territorialvatten eventuellt skulle kunna stängas. Då det tillika fastslogs, att i Öresund endast hamnar
och hamninlopp skulle anses som inre territorialvatten, var det tydligt, att genomfarten genom
Sundet skulle vara fri. Det nordiska samarbetet i denna fråga bekräftades genom en den 21
december 1912 av Sverige, Danmark och Norge antagen deklaration, vari de tre regeringarna
förklarade, att de voro eniga i alla frågor rörande neutralitetsreglerna och förbundo sig att icke
vidtaga ändringar däri utan föregående samråd.
Dessa neutralitetsregler sattes på prov under världskriget 1914--18. Hävdandet av det neutrala territoriets integritet är ju icke blott en rättighet, utan även, och i främsta rummet, en
skyldighet för den neutrala staten. Dess skyldighet att med tillgängliga medel avvärja neutralitetskränkningar var uttryckligen fastslagen i XIII :de Haagkonventionen, och den i Haagkonventionerna upptagna grundsatsen, att även om våld för detta ändamål användes skulle det
icke få anses som en ovänskaplig handling, gav den neutrala staten en rättsligt sett ganska
stark ställning, som tillät också en liten stat att sätta hårt mot hårt mot en stormakt. Sveriges
geografiska läge, i förening med den omständigheten, att Norge under världskriget var neutralt,
hade som naturlig konsekvens, att uppgiften att hävda Sveriges neutralitet och territoriella in tegritet i främsta rummet tillföll flottan. Den av sjöförsvarsdepartementet 1919 utgivna, synnerligen intressanta publikationen »Flcttans neutralitetsvakt s visar, att denna uppgift energiskt
och skickligt fullgjordes med de tillgängliga, tämligen begränsade medlen. Neutralitetskränkningar kunde vid Sveriges långa kust icke helt förhindras, utan åtskilliga sådana förekommo,
särskilt i form av angrepp mot sjöfarten inom svenskt territorialvatten, men därjämte märkas
talrika fall, då ingripande av svenska sjöstridskrafter förhindrade genomförandet av påbörjade
neutralitetskränkningar eller förekom försök till dylika. Flottans betydelse i detta avseende kan
för övrigt uppenbarligen icke mätas enbart i antalet påtagliga försök till neutralitetskränkningar,
vilkas genomförande genom sjöstridskrafternas direkta ingripande förhindrats. Ännu mera betydde det säkerligen, att tillvaron aven svensk flotta avskräckte de krigförande från att behandla svenskt territorium som krigsskådeplats. Neutralitetsvakten genomfördes huvudsakligen
genom patrullering utmed Sveriges kuster av lättare övervattensfartyg, men såsom framhålles
i publikationen »F lottans neutralitetsvakts får därav ej den slutsatsen dragas, att de större
fartygen och övriga i den direkta kustbevakningen icke deltagande fartyg skulle saknat betydelse. I nyssnämnda publikation framhålles bl. a., att inom de viktigare kustområdena skydd
för neutralitet, sjöfart m. m. lämnades av dit förlagda sjöstyrkor, huvudsakligen bestående av
större artillerifartyg. Det ringa antalet försök till neutralitetskränkningar i sådana kustområden
visar, att detta skydd i stort sett var effektivt. Skydd lämnades för övrigt sjöfarten av flottan genom eskortering av handelsfartyg inom svenskt territorialvatten. Särskilt under 1916 och
1917 hade denna eskorteringsverksamhet mycket stor omfattning. Därjämte utövade flottans
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fartyg en betydande verksamhet för uppsökande och oskadliggörande av drivminor, och även
minsvepning utfördes, särskilt en synnerligen omfattande minsvepning i Kattegatt under sommaren och hösten 1918 under samarbete med danska marinen.
Under första världskriget infördes genom kungörelser av den 29 november 1915 och den 19
juli 1916 tilläggsbestämmelser till neutralitetsreglerna, varigenom tillträde till svenskt territorialvatten inom tre nautiska mil från kusten förbjöds, först för krigförande makts undervattensbåtar och sedan för alla främmande makters för krigsbruk utrustade undervattensbåtar, med
undantag av att dylika undervattensbåtar skulle äga passera Öresund i övervattensläge.
De nya neutralitetsregler, som utfärdades genom kungörelsen den 27 maj 1938 och i huvudsak voro likalydande för Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge, överensstämde i
fråga om örlogsfartygs tillträde till neutrala territorialvatten i allt väsentligt med 1912 års
regler med i Sverige under världskriget gjorda tillägg. En nyhet var, att möjlighet numera
gavs att på grund av särskilda omständigheter stänga delar av det yttre territorialvattnet för
krigförandes örlogsfartyg. För övrigt avs ågo de viktigaste av de nya bestämmelserna krigförandes militära luftfartyg, för vilka i enlighet med i Sverige under världskriget upprätthållen
praxis tillträde till det neutrala territoriet förbjöds, med undantag för Öresund.
Det har ofta gjorts gällande, att folkrätten icke uthärdar ett stort krigs påfrestningar, och
särskilt har det mycket talats om »folkr ättens sammanbrott) under världskriget 1914-18.
Häri ligger en betydlig överdrift. Talet om »folkrättens sammanbrott) under världskriget hänför sig huvudsakligen till de krigförandes ingrepp mot den neutrala handeln och sjöfarten,
men på detta område voro folkrättens regler i själva verket icke så preciserade, som ofta har
antagits. Den gren av neutralitetsrätten, som avser det neutrala territoriets ställning och över
huvud taget de neutrala staternas rättigheter och skyldigheter - m. a. o. vad som för Sveriges del innefattades i 1912 års neutralitetsregler - bestod provet ganska väl. Dessa regler
upprätthöllos i allmänhet strängt av de neutrala staterna, de respekterades också på det hela
taget av de krigförande, och de gåvo icke anledning till några mera allvarliga konflikter. Neutralitetsrätten innebär visserligen icke någon garanti för att den neutrala staten icke blir indragen i kriget. Den innebär icke någon rätt att vara neutral; den består endast av de rättigheter och skyldigheter, som tillkommo den neutrala staten, så länge den är neutral.
Beträffande örlogsflottans möjligheter att skydda en neutral stats rättigheter och intressen
visa emellertid de erfarenheter från tidigare krig, som ovan refererats, att dess möjligheter att
skydda den neutrala sjöfarten ute på haven äro synnerligen begränsade. Inom det egna landets territorialgräns har flottan däremot i kraft av folkrätten möjlighet att göra ytterst betydelsefulla insatser för upprätthållande av landets neutralitet och för skyddande av den sjöfart,
som går fram inom territorialvattnet. Att dessa möjligheter icke äro enbart teoretiska har icke
minst svenska flottans verksamhet under världskrigen ådagalagt.
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FLOTTAN I FÖRSVARSSYSTEMET, EN ÖVERSIKT AV SJÖFÖRSVARSFRÅGANS UTVECKLING
FRÅN OMKRING 1880 TILL NUVARANDE TID

om tidigare visats var sjöförsvarets utveckling under 1800-talet starkt påverkad av centralförsvarsprincipen samt av övergången från segel till ånga, från trä till järn. Tiden
efter omkring 1880 karakteriseras för hela försvaret av motorns och flygplanets framträdande
och kännetecknas i övrigt aven obeskrivlig mängd utredningar. Kommitteer, kommissioner
och sakkunniga ha avlöst varandra i löpande följd, myndigheter ha avgivit yttranden, riksdagstryck ha fyllt hyllmeter efter hyllmeter samtidigt som tidskrifts- och broschyrfloden vällt
fram, ymnigare än någonsin. Men under detta rotande iförsvarsfrågor blevo dessa i växande
grad allas egendom med följd att kännedomen om försvarsspörsmålen ökades och därmed
också intresset. Om också bakslag förekommit, särskilt 1925, så har försvaret efter 1880 generellt sett undergått en fortskridande förbättring. Det stora genombrottet kom 1938.

S

EN ENHETLIG FLOTTA, ANVÄNDBAR SAVÄL UTOM- SOM INOMSKÄRS, VÄXER FRAM
1880-1905.
Under tiden 1880-1905 undergick Sveriges militärpolitiska läge i stort sett icke någon förändring. Genom unionsupplösningen sistnämnda år ställdes vårt land inför ett till synes försämrat läge, men så som relationerna mellan de båda grannfolken utvecklades lades grunden
till en långt fastare sammanhållning dem emellan än tidigare. Efter Finlands frigörelse 1917
har begreppet Norden blivit en realitet. De nordiska folken inse vikten av fred och gott samförstånd inom det stora försörjningsområde, som Östersjöbäckenet utgör.
Medelbart förändrades Sveriges marinpolitiska läge genom uppkomsten omkring sekelskiftet
av Tysklands svällande sjömakt samt Tsarrysslands tydliga strävan - efter bakslagen i fjärran östern 1904-05 - att i Östersjön bygga upp en flotta av stormaktsstruktur. Ålandsservitutet av 1856 med förpliktelse för Ryssland att ej befästa Ålandsöarna förblev i kraft, även
sedan den engelsk-franska integritetstraktaten för Sverige upphävts och utbytts mot 1908 års
s. k. Nordsjö- och Östersjötraktater, vari vederbörande stater ömsesidigt förklarade sig beslutna
att upprätthålla territoriellt status quo vid kusterna av de båda haven - sällsynt värdelösa
dokument efter några år.
Under perioden 1880-1905 omdanades hos oss lantförsvaret från en ålderdomlig indelt arme
till en på den allmänna värnpliktens grund uppbyggd stående här, medan sjövapnet omvand-
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lades från en brokig samling fartyg till en enhetlig
flotta, användbar såväl utom- som inomskärs.
1879-80 års certkommitte, som omtalats i ett tidigare avsnitt, hade ännu ej inlämnat sitt betänkande, förrän Kungl. Maj:t 1880 uppdrog åt en blandad parlamentarisk och och fackmannakommittå att
utarbeta fullständigt förslag till sjöförsvarets ordnande, därvid samarbete borde äga rum med en samtidigt tillsatt Iantförsvarskommitte liksom med en
tidigare förordnad skatteregleringskommitte. Med
detta samarbete åsyftades att utvinna lösningar efter
en för här och flotta gemensam försvarsplan, men i
själva verket blev samarbetet ytterst ringa. Sjöförsvarskommitten begränsade sin titels årsbudget till
de låga belopp, som under senaste år utgått och kom
på så sätt gott överens med både skattekommitten
och lantförsvarskommitten, men kunde naturligtvis
ej trolla fram en flottplan, som stod sig utan senare
budgettillägg.
Sjöförsvarskommitten ansåg att tyngdpunkten av
försvarsväsendet i dess helhet visserligen borde falla
inom verksamhetsområdet för krigsmakten till lands,
men att utanför detta område, dit härens vapen ej
nå, vore det flottans uppgift att uppträda. Kommitten tog bestämt avstånd från att sjöförsvaret skulle
begränsas till skärgårdar och insjöar, eller att det vartill även framträtt förespråkare
kunde ersättas med en gördel runt kusten av minor och
befästningar.
Lantförsvarskommittens uppgift gällde en genomgripande förändring av vår härordning, avveckling

Under det att lantkrigskonsten redan i 1800-talets
början framträdde som studerad vetenskap, blev
icke sjökrigsvetenskapen föremdl för mer ingdende
studium förrän mot slutet av seklet. Banbrytande
härvidlag var konteramiralen i Förenta Staternas
flotta Alfred Thayer Mahan (1840-1914), vilkens
arbeten, därav i första hand hans mästerliga verk
»Th e influence of sea power upon historij », spreds
över hela världen. Den sjömilitära uppfattningen
i Sverige tog starkt intryck av Mahans doktriner
om sjömakten och dess betydelse, grundade som
dessa vara pd historiska fakta, sedda och jämförda i sitt stora sammanhang. Herman Wrangel,
Svante Natt och Dag, Carl Gustav Flach, Arnold
Munthe, Gunnar Unger och mdnga flera svenska
sjömilitära författare torde ha tagit intryck av
Mahan. - Hans porträtt här ovan är hämtat ur
•Tldskri]t i Sjöväsendet . 1915.

av indelningsverket och utvidgande av värnplikten.
Den ansåg att »f ör ett försvar inom egna landamären torde få land hava ett mera fördelaktigt
läge . än vårt eget, som hade landgränsen mot Norge tryggad och eljest vore omflutet av vatten.
Denna uppfattning att havet i och för sig utgjorde ett hinder, gick stick i stäv mot den marina
åskådningen, att havet såsom sådant vore likt en allmänning med oändligt antal vägar och angöringspunkter till land. Denna åsiktsskillnad stod sig för lång tid framåt. Lantförsvarskommitten tog emellertid avstånd från den gamla centralförsvarsprincipen, såtillvida som den klart
utsade, att en landstigen fiende skulle mötas snarast efter landstigningen.
1883 års riksdag beviljade - såsom annorstädes nämnes - de av sjöförsvarskommitten
förordade fartygsslagen, varmed den enhetliga kustförsvarsflotta, varpå arbetats så många år,
gjorde sitt inträde i vårt försvarssystem samtidigt som sjöförsvarspolitiken ingick i ett nytt och
hoppfullare skede,
I riksdagen under 1880- och början av 1890 -talet påtalades ofta bristen på gemensam plan
för försvarets ordnande. Vid behandling av frågor om anslag till fartygsmateriel kom avväg-
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ningsfrågan ofta på tal, och meningsskiftS}6vapnets stärkande.

ningar om de olika försvarsgrenarnas företrä den framkommo alltjämt i riksdag och allmän
diskussion.
Aren 1892 och 1901 voro betydelsefulla för
Sveriges försvar. För en förnyad granskning
av flottans fartygsslag och typer tillsattes 1892
en fackmannakommitte, som uppställde klara
uppgifter för flottan: den skulle trygga neutraliteten och förhindra eller åtminstone försvåra ett landstigningsföretag. Kommitten fann
ingen uppgift för flottan på Sveriges insjöar.

Ar 1898 var frdgan uppe om sjiiministerski]ie. och den
pdskyndades av att sjöministern, viceamiral Jarl Christerson, ldtit fyr belysa en farled i Stockliolms skärgdrd, en
tidigare militärled. Härav gjordes obehövligt stort rabalder; Christerson avgick och till hans efterträdare ut.~dgs
disponenten för Bofors bruk med dess väldiga artilleriverkstäder, kommendörkaptenen Gerhard Dyrssen. T'eck naren vill pd bilden med Skeppsholmen i bakgrunden giva
uttryck dt Boströms förhoppningar pd den nye mannen,
vilkens huvud är format till «druua» pd en av Boström
framsläpad kanon. - Teckning av Edv. Forsström i »Boströms bilderbok > (1900).

För lantförsvaret hade med 1885 års värnpliktslag tagits åtminstone ett steg framåt.
Men bärordningsfr ågan. stött och blött i oänd-

lighet, väntade alltjämt på sin lösning. Med
stöd aven växande försvarsvilja och genom
samling kring ett begränsat program lyckades
statsminister E. G. Boström med Axel Rappe
som krigsminister vid 1892 års riksdag få ett
härordningsförslag antaget, byggt på indelt
och värvad stam samt värnpliktiga. Man vann
en etapp till 1901.
På 1890-talet sysslade försvarsopinionen även mycket med Norrlands försvar, med det ome-

delbara kustförsvaret och fästningsväsendet.

För att iakttaga och inrapportera fartygsrörelser

vid våra kuster och därigenom till en del ersätta bristen på spaningsfartyg, uppsattes kustsignalväsendet, Sedan dåvarande kommendörkaptenen Jacob Hägg 1889 tagit initiativet till flottans hemliga leder i skärgårdarna, »militärlederna s, upplodades under 1890-talet och reviderades senare ett nät av dylika leder, avsedda att för flottans fartyg, oberoende av de allmänna
lotslederna, underlätta operationsfriheten.
Det vid sekelskiftet växande försvarsintresset gav sig också tillkänna genom uppkomsten av
olika försvarsföreningar, bland vilka här må nämnas Sveriges Flotta, Kvinnoförbundet för Sve riges Sjöförsvar samt Marinlitteraturföreningen. den sistnämnda med uppgift att sprida en upplysande marinlitteratur. Sjövinden började friska och en förhoppningsfullare anda besjäla sjö vapnets män. Bidragande till flottans resande hade ock organiserandet 1884 av marinstaben
(chefen för flottans stab) varit samt den lyftning, som gavs åt sjökrigsvetenskapen genom engelske amiralen Colombs och amerikanske amiralen Mahans epokgörande arbeten. Under
det att lantkrigskonsten som studerad vetenskap framträtt redan i början av 1800-talet. blev
nämligen icke sjökrigsvetenskapen förrän nu föremål för ingående studium. En ymnig sjöhistorisk och sjökrigsvetenskaplig litteratur växte fram hos oss.
Ar 1901 avgjordes den segslitna frågan om indelningsverkets fullständiga avskaffande samt
försvarsordningens uppbyggande på den allmänna värnpliktens grund. Genom övningstidens utsträckning kunde sjöstyrkor hållas rustade året runt, varmed flottan upphörde att vara en
»sommarflotta s. Samtliga kustbefästningar utom Vaxholm hänfördes till sjöförsvaret, och Kungl.
Kustartilleriet uppsattes (1902) samt förenades med Kungl. Flottan till Marinen. Samrna år tiIl-
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sattes

»1901

års sj ökrlgsmnterielkommitte-

med viceamiralen F. Hj. Klintberg som ordförande. Enligt kommittens betänkande skulle
flottan i den strategiska defensiven bestrida
en motståndare herravälde till sjöss och härvid med stöd av det strategiska sambandet
med armen förhindra en invasion över havet,
jämte kustfästningar skydda kustorter, förhindra handelsblockad och såvitt möjligt
skydda svensk sjöfart samt i övrigt avstyra
brandskattnings-

och

härjningsföretag mot

rikets kuster. En flotta, uppbyggd för att tillgodose dessa uppgifter, kunde också utgöra
och utföra erforderligt neutralitetsskydd. Som
i annat kapitel nämnes, utvecklades av kommitten både pansarbåten och torpedbåten samt
infördes pansarkryssare och jagare (. torpedb åtsförstörare s). Om ubåten, som med tiden
skulle i allra högsta grad bli de öppna havens
fartygsslag, skrev kommitten försiktigt: . Även
om man sålunda ej bör göra sig alltför stora
förväntningar om

undervattensbåtarnas an-

vändbarhet för rikets försvar och i synnerhet
ej kan tänka sig, att de skulle kunna ersätta
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Försvaret över huvud taget och ej minst sjöförsvaret hade
rätt god vind i seglen omkring sekelskiftet 1900, vilket
kom sjöministern Gerhard Dyrssen till godo vid fullföljandet av 1892 drs materielplan. 1899 hände det till ocli
med att ett antal försvarsvänner, som funno att fartygsbyggnadstakten gick för ldngsamt, lyckades vinna riksdagens bifall i gemensam votering till en av disponenten
A. F. R. Almström m. fl. ingiven motion om beviljande
av medel för byggande på en gdng av tre pansarbdtar
utöver vad Kungl. Maj:t äskat. Dessa bleuo pansarbdtarna
Äran , Vasa och Tapperheten, färdiga 1902--03. På Forsströms teckning ser man huru.~om farbror Andra kammaren var rätt obenägen för dessa gdvor, som farbror
Alm ström kom med till ' gossen ' sjöministern, medan
• pappa . Boström förefaller rätt tilllredsstålld, - Teckning
av Edv. Forsström i »Bostriim s bilderbok> (1900).

någon av nu befintliga fartygsklasser, synes
det kommitten likväl, att man ej bör lämna detta medel att stärka skärgårds- och hamnförsvaret obeaktat ... ' .
Den sjövind, som blåste omkring sekelskiftet och som fortfor ett stycke in på det nya sek-

let gav sig också tillkänna, då riksdagen 1899 på enskild motion av herr Robert Almström
m . fl. beviljade ett anslag på en gång för anskaffande av tre pansarbåtar utöver vad propositionen äskat.
FÖRSTA VÄRLDSKRIGETS EPOK PANSARSI\:EPPSSTRIDER 1905-20.
Sveriges utveckling i modern mening kan sägas ha tagit sin början med 1900-talet. Dess
sjöfart och utrikeshandel fingo vidgade proportioner, och våra första transoceana linjer upprättades.

Nationens tämligen jordbundna blickar återupptäckte havet.

Försvarsfrågan blev vid

sidan av rösträttsfrågan en av rikets stora frågor, som fordrade ökade omsorger. Genom nybyggnader, som tillförts flottan hade denna nu blivit en faktor att räkna med.
De krav på ökad planmässighet i vårt försvarsväsende, som framställts i de senare årens
riksdagsdebatter, samt konsekvenserna av 1905 å rs händelser och nya företeelser inom östersjöområdet föranledde Kungl. Maj:t att på nyåret 1906 uppdraga åt cheferna för generalstaben och marinstaben juli 1936 -

försvarets högsta målsmän utanför regeringen intill nyordningen 1

att i samråd utarbeta plan för rikets försvar med klarläggande av vilken verk-

samhet armen och vilken flottan borde utveckla. Stabschefernas i gott samförstånd utarbetade
försvarsplan ingavs hösten samma år. Rörande flottan ansågs att frånfallandet av norska flot-
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tan krävde kompensering, samt att osä kerheten ifråga om passage genom Öresund krävde en till västkusten förlagd
sjöstyrka. Sjöstridskrafterna, som fordrade ökad sjöduglighet, fördelades till en
kustflotta och vissa lokaleskadrar. Chefen för marinstaben tillfogade en femårsplan för anskaffning av fartygsmateriel,
vars kärna borde utgöras av pansarbåtar.
Härefter utreddes under 1906 aven sakkunnigkommitte inom flottan behovet av
ändringar i stridsfartygstyperna. Ökad
sjöduglighet och möjlighet att operera till
sjöss, ändock med bibehållen förmåga att
begagna skärgårdarnas militär- och lotsleder, blev det allmänna kravet, vartill
kom för artillerifartygen högre fart, utsträckt pansarskydd och kraftigare kanoner. Det förslag till pansarskepp på 7,500
1907 drs parlamentariska försvarskommitte under ordförandeskap av f. statsministern, bruksägaren Christian Lundeberg, hade
ton, som framställdes, är såtillvida av in1909 ehuru under stor inre oenighet lagt fram förslag till en
tresse, som det utgjorde urtypen till det
pansarbdt av F-typ, och när dess betänkande ingavs till Kungl.
senare så omdebatterade pansarskeppet
Maj:t i december 1910 upprepades detta förslag. Men betänkandet var dd berövat sin kraft till följd av att den liberala
av F-typen, efter vilken våra hittills seoppositionens tre framstdende kommitteledamöter pd sommaren
naste pansarskepp Sverige, Gustav V och
1910 övergivit kommitten. Karikatyrtecknaren visar hurusom
Lundeberg ldter moder Svea, redan dignande under skattebördor,
Drottning Victoria konstruerats.
ytterligare tryckas ned uv F-bdten. - Teckning uv Edu . ForsStabschefernas nyss nämnda förslag
ström i »Puck>, den 17 december 1910.
överlämnades i september 1907 till en
under ordförandeskap av förutvarande statsministern, bruksägaren Chr. Lundeberg tillsatt parlamentarisk kommitte, vilken skulle granska detsamma med särskilt beaktande av dess finansiella sida. Under sitt arbete utbröt kommitten några ärenden av större vikt, som ansågos kräva
omedelbar åtgärd, däribland den om förbättrat artillerifartyg, vartill uppgjorts flera varianter.
Kommitten stannade vid den nyssnämnda s. k. F -typen och, ehuru enighet ej förelegat inom
kommitten, framlades proposition om pansarskeppsförslaget till 1911 års riksdag. som biföll detsamma i gemensam votering.
Under tiden hade kommitten under växande inre motsättningar fortsatt sitt arbete, tills på
sommaren 1910 inträffade en händelse, som omintetgjorde framgång och resultat av kommittearbetet, i det tre framstående medlemmar ur den politiska oppositionen utträdde, varefter kommitten mera formellt slutförde sitt betänkande. Det beräknades, att rikets ekonomiska bärkraft
medgav en försvarsbudget på 93,3 miljoner kronor, varav 62,1 disponerades för armen och 28,2
(oberäknat handeln) för marinen. Då ändamålet med vårt försvarsväsende, säger kommitten,
alltjämt i första hand vore att förebygga eller avvärja ett anfall mot vårt land aven oss överlägsen fiende, kom flottans huvuduppgift fortfarande att avse den strategiska defensiven. En
fartygsbyggnadsplan framlades, ett års värnpliktsövningstid förordades, örlogsstationen i Stockholm föreslogs till utflyttning, örlogsetablissement skulle upprättas å Norrlandskusten och i
Göteborg o. s. v.
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Hösten 1911 avgick den
Lindmanska regeringen och
efterträddes

av

ministären

Staaff, som enligt sin programförklaring förklarade sig
vilja till allsidig behandling
upptaga försvarsfrågan i hela
sin vidd. Så rullades hela frågan upp igen, då den 1 de cember 1911 fyra parlamentariska, helt civila försvarsberedningar
veckor

tillsattes.

senare

geringen

det

inställde
av

Två
re-

riksdagen

tidigare samma år beslutade
pansarbygget och fick 1912
riksdagens
åtgärden.

godkännande

av

Denna väckte oerhört uppseende och skadade i hög
grad flottan, som härmed
kastades ut i en långvarig politisk kamp. Den skadade ock
ministären, som aven rätt

Upprivandet dr 1911 av samma drs tidigare riksdagsbeslut om byggande av
en pansarbdt av den s. k. F-typen framkallade en vdg av harm bland försvarsvännerna i landet. Rektor, sedermera biskop Manfred Björkquist satte
i verket en första insamling och i januari 1912 bildades pd förslag av civilingenjören David Bergman med fem andra försvarsvänner som medverkande
initiativtagare Svenska Pansarbdtsföreningen med syfte att insamla medel till
en F-pansarbdt att pdbörjas före 1912 drs utgdng. Bilden ovan visar initiativtagarnas första sammanträde. En styrelse bildades snarast, vari ingingo bl. a.
justitierddet Borgström, professor Richert, direktör Virgin, vice häradshövding
Herlitz , Den beräknade kostnaden för pansarbdten var 12 miljoner kronor
och insamlingen inbringade 17 miljoner. - Man ser pd fotot frdn vänster:
ingenjör Sven Liibeck, överingenjör Aug. Decker, ingenjör David Bergman,
direktör Robert Dahlander, direktör Carl Meurling och professor J. G. Richert.

allmän folkmening ansågs ha
missbrukat sin makt. Redan i januari 1912 utfärdade rektor, sedermera biskop Manfred
Björkquist upprop till insamling av medel till nytt pansarskepp. Omedelbart därefter togo
justitierådet Axel Borgström, häradshövding Karl Herlitz, direktör Claäs Virgin m. fl. initiativet
Iill Svenska Pansarbåtsföreningens bildande med syfte att genom frivillig insamling och utan
partipolitiska synpunkter åstadkomma erforderligt belopp för stapelsättning före 1912 års utgång av ett nytt pansarskepp. Insamlingen inbringade redan till maj månad över 15 miljoner
kronor - summan steg ytterligare till 17 miljoner - som erbjöds kronan. Efter att hava
hört riksdagen, mottog Kungl. Maj :t gåvan och i december 1912 stapelsattes Sverige, som sedan
sjösattes den 3 maj 1915, ehuru färdigställandet till följd av första världskriget fördröjdes
till 1917.
Nyssnämnda fyra beredningar ställdes inför i huvudsak fyra arbetsuppgifter: försvarets
finansiella grundval, avvägning mellan härens och flottans behov och uppgifter, besparingsmöjligheter samt övningstidens längd. Andra försvarsberedningen under ledning av professorn,
sedermera statsministern Nils Eden anförtroddes frågor om avvägningen i allmänhet och om
sjöförsvaret i synnerhet. Dess arbete var akademiskt grundligt, och dess principiella ståndpunkt torde kunna uttryckas sålunda. Armen ensam kunde möta anfall mot landgräns och
över isen.

Gentemot landstigningar krävdes samverkan mellan flottan och armen.

Då sven-

ska flottan icke kunde göras så stark, att den förmådde trygga Sveriges hela kust, så måste
armen räkna med uppgiften, att där ej flottan förmått avvärja eller förekomma sådana,
möta till lands. I kraft härav måste armen utgöra huvudvapnet. Men en krigsflotta vore oum40.

Sv , F. H. III
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Det , kall"l eU roll iJh'er Sveriges land,
Det höres fruD dalar . {dn bergen och atrllDd,
Eu m.Dingens rop och en \ 3tl.c1sens rust,
Som kommer \ Art bJutA. ..tt .IA i vArt bröst.
Det hörn 1)01, IJet ropar kOID. kom ocb TlrD.. oru
OtIt Ilrhet di, fäderna .kinkta och 10m
Ihar hand.bredd de köpt mod IUU Mod och med ITeU.,
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Och ofrra dr skär', itU fUTs,"aret Tj f A
DHr DOg att förtagA en fiondes lust
Att k0D110a for nÄra vAr khpluga kUlt.
Och det du led, bier OY"QS glaf, du är i0ltas alaf,
Men plvJer l frihet dm Jord och ditt bd,
Och uträttar mAngs och titonlllgn& tJDg
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Oeh blott den ww Taruaf lJlU hew uch om bärd
1o'lr bH~S" I fred och Hn nra i ru,
MoD. 'l"lL'IkhnSCD Jl.6u IrOW fAgoln frb bo.
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Som Cribotltolk, som eaadt folk Ti st1 blUld i haad
Med akuidrA mot skuldra och hjirtua i braad,
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Dl Ryser ur ,kida.n ,lrt Ijuolllnde ltdrd.
Och budkafloa gAr öhor llwar och fjill
Och .amlar o.. olJa frAo atou och frAo ljlll;
DI d.nr 'l"Ar &l1rx1, dl lrlllar drt lod,
I STenge t det. gaml... tia. mandom och mod.

IInr man och IInr kVloaa af lTonlkmuqulilct
I tider af oro sitt IOlterlM.od ridet
SiU lif och 110 kr.ft. för Alt drna <JUl rKU,
Det giller för ou, aammA ätt, lamma Iltt.
Vi miste aA, "i vilja ri, fi rusta os. mi\
Till strids, för att ,'araktig fred kUDDa fl.
Och I)'ssnn llJ längre till barokammurprnt
Och gömma sm.6 hister och glomlDa aJlt bal
DA .koll 1,6 hieterie•• o\·igu blad
SIA rislodl : nel '_Ikol del hlödde och I,ad
StO böo och höll fiiderllu WIOblll .l klrt,
Att arbeta, kämpa och iiisko det lirt.

Agitationen kring Fsbåtsinsamlinqen var ytterst intensiv. Ur den ibland synnerligen vildvuxna flora av ströskrifter
och niduerser, som sågo dagens ljus i samband med denna vårt lands största försvarsinsamliny, faksimileras på
denna och nästa sida en . F- bdtssdng . från 1912 av den fosterländskt troskyldiga typen och en 1911 daterad,
enligt egen uppgift »roliq » låt om «det stora sjöslaget 1911 . . - Universitetsbiblioteket, Lund.

bärlig, den skulle med vissa inskränkningar kunna förhindra landstigningsföretag inom skärgårdsområde och försvåra dem på öppen kust. Flottans verkningsförmåga vore väsentligt förminskad under vintern. Härtill kom flottans viktiga å ligga nden i rent sjökrig gentemot blockad, en uppgift, som kunde endast lösas av flottan. Med avseende på neutralitetens hävdande
framträdde en relativ ökning av flottans och en relativ minskning av armens betydelse; med
Sveriges havomflutna läge vore det egentligen flottan, som närmast aven fiende toges i beräkningen. Men dessa förhållanden borde ej föranleda ändring i den avvägning, som berodde på
hänsyn till uppgifterna i försvaret för Sveriges självständighet. Andra försvarsberedningen sysslade med ej mindre än fjorton alternativa förslag till pansarskepp, varierande mellan 4,000
och 7,050 ton.
Medan försvarsberedningarna omsorgsfullt men långsamt arbetade under åren 1912 och
1913 växte oron i världen, och stämningen i landet blev på sina håll otålig. Statsminister
Staaff höll den 21 december 1913 ett uppmärksammat tal i Karlskrona
med hänsyn till
talets mindre flottvänliga stämning var kanske platsen egendomligt vald
däri han förklarade sig beredd till åtskilliga förbättringar i försvaret, dock att frågan om tjänstgöringstidens
längd för härens huvudmassa, infanteriet, skulle uppskjutas till efter nyval hösten 1914. Nu
hade emellertid försvarsopinionen i landet samlat sig, förutom till pansarskeppsbygget. just till
infanteriets tjänstgöringstid som en kärnpunkt i hela försvarsfrågan, och inför hotet om uppskov härmed gick lavinen lös. Den fick sitt uttryck i bondetåget den 6 februari 1914 till Stockholms slott, där omkring 30,000 män från alla landskap, företrädande ytterligare många tusenden, inför konungen framburo sina försäkringar om villighet att »offra till såväl här som flotta
vad sakkunskap och tidens allvar kräva, så att allt, som kan och bör göras, göres ofördröjligen; och förty önska vi att försvarsfrågan löses i sin helhet detta år ... ». Konung Gustav ut talade under detta borggårdsmöte sin anslutning till bondetågets uppfattning.
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Den konstitutionella konflikt, som uppstod med anledning av borggårdsmötet, hör ej till detta kapitel att

Visan

skildra. Ministären Staaff avgick och efterträddes den
17 februari av ministären Hjalmar Hammarskjöld, vars
huvuduppgift blev att lösa försvarsfrågan. Försvarsberedningarna upphörde med sina arbeten, andra kammaren upplöstes, nya val skedde efter en hetsig valkampanj, men den nya regeringen fick ändå ej majori-

om

Pr!. 5
En

rotig Såt om det stora sjÖSlaget 1911, som

gällde pansarbåten all F-typen.

tet i andra kammaren för sitt program: sammanhängande vinterutbildning med 250 dagars rekrytskola och
fyra repetitionsövningar om tillsammans 105 dagar,
flottans förstärkande till 8 pansarskepp av F-typ samt
kraftigare jagare och ubåtar.
Då inleddes den 28 juli 1914 första världskriget,
som i vårt land gav försvarsrörelsen en väldig stöt
framåt. Riksdagens stora försvarsutskott med förutvarande statsministern Karl Staaff som ordförande gav
i allt väsentligt sitt stöd åt Kungl. Maj:ts proposition,
varvid den tidigare oppositionen visade erkännansvärd
självövervinnelse. Den 12 september 1914 antogs ny
försvarsordning. Grunden för denna i vad avser flottan
låg i en fullständig flottplan, d. v. s. en plan för kustflottans och lokaleskadrarnas principiella sammansättning av fartyg till antal, slag och typ, fartygens livs längder samt det av dessa faktorer jämte kostnad per
fartyg beroende ersättningsbehovet och det härav uppkomna ersättningsbyggnadsanslaget, såväl det totala
som det årliga (årskvoten) . Fartyg, som tjänat ut
kustflottan, överflyttades i regel för ytterligare tjänst
lokaleskadrarna. Av flottplanen berodde sedan personalbehovet och anstalter i land. Kustflottan skulle normalt bestå av 8 pansarskepp av Sverige-typ, 16 jagare,
6 (12) undervattensbåtar, 2 minfartyg, ett antal »flygbåtar» samt special- och trängfartyg. Här var sålunda
flygplanet erkänt som ett marinens stridsmedel, för
vars omhändertagande organiserats ett »rnarlnens flygväsende»,
Den 6 december 1917 blev för hela Norden en be mårkelsedag av sådan betydelse som blott få dagar i
Nordens mer än tusenåriga historia, den var Finlands
självständighetsdag.

are.
Elterlr)'ck Inrbjnd ...

Melodi: aDel. gir IloRKmt. lum, IDea det
gir IDdl fram', ek.

En visa jag vill kväda,
En riktig trevlig lAt,
Som glädje akall bereda,
Och lom handlar om en bIt,
En BOm gick Ilngoamt fram, men BOm ILDd& gick fram,
Och Lindman hurra Dir den skutan 1L0tligt kom i homo.
Det var en paDBlU'Ilkuta
Man ville ha en dag
Och denna Om kaD lInta'
Ej f6ni1o hlLr stod ett Ilag - J a, kon i LindmanI namn, vad mao gick hetaigt fram,
Nu hnrra gutarna, ty Ikutao leglat io i hamn.
FOr fulla 1"1(81 körd es,
Man tveka ej on stund,
Fast ml1ngen miltlnr hördes,
Och ml1ag' IkrapniDg uppA grund.
Ja, i Thyrineno DOmo, vad det gick vingligt fram,
Men ou det .fr6jda.. ajömanadam, ty lkutao ir i hamo .

• Upp, alle mao pA dlLckeDh
Det alltid 1llsen var ;

.Ej oln fAr vila alrrlLoken Stanna i kajutao Irftr•.
Kon i mioiltrar. oamo, vad det gick mnntert fram,
DIi.r fönta kammarn'. gutar ai.yrde Iknlan in i homo.
Ett ajÖIlag .bom detta
Man mioDas Ikall. mlo ajlLi,
Med ner och med hetta,
Skeppar LindmaD •mocka. gräl.
Ja, h.o var monk minoann, ooh sig han triLDgde fram ,
Och aAg i aDdenom eo F-blt aegla in i homo,
Ja, hen lir iote ovan,
Vid knpper, 10m man miDDI
Och dlLrtill golt om kovan
Uti folket. fickor fiD1t8.
För .millioner tolv han kommer ej pil lkam,
En lIl1den bagatell det gllr all lILtt att pIooka fram.
Ja, anart en F ·blt kryaaar,
SA atolt p& vAg omkring
Och Ikrlmmer alla ryasar,
Skrlmmer dam 10m iDgeDtiog.
Ja, kon i .fadreo.. oamn, eo olldao Itllig blt,
SlIg, kommer du ej gllLdas At att ID eo olldao at.I1t?

Rilllllltlill.

Grimberg säger i »Svensk a folkets underbara öden »
om flottans neutralitetsvakt 1914-18, att »det arbete,
som flottan under dessa år utförde, skyddade ej blott
våra kuster utan också vår handelsflotta mot många

~
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övergrepp och besparade oss därigenom ännu större förluster än dem vi redan ledo genom kriget. Det var mycket
mer än vi då visste, som vid flera tillfällen stod på spel
och räddades endast tack vare ett tillräckligt och påpassligt skydd till havs ». Man skulle ha kunnat vänta, att
flottans ihärdiga och ofta under vanskliga förhållanden
utförda neutralitetsvakt, varunder materielen utsatts för
stark förslitning, skulle framkallat en opinion till förmån
för ersättningsbyggnad åt flottan. Så blev icke fallet, och
i stället vidtog -

för övrigt för hela försvaret -

en tid av

ganska tröstlös tillbakagång.
Orsaken härtill låg i en allmän övertro på stabiliteten
av det för Sverige fördelaktiga läge, som uppkom kring
Östersjön efter första världskrigets och dess följdkrigs
Bland de mdnga för sjövapnet varmt iv rande män, som skapade ett växande intresse för flottan, särskilt kring sekelskiftet,
bör främst nämnas Herman Wrangel (1859
- 1938), som inom flottan avancerade till
kommendör, dd han 1909 utsdgs till chef
för kustartilleriet och där befordrades till
generallöjtnant. Med början 1886 har han
skrivit ett stort antal broschyrer om flot tan, tog 1906 initiativet till föreningen Sveriges Flotta, företrädde flottans intressen
med iver inom riksdagen 1909-19. Han
var ytterst mdngsidig, slog sig pd navigation och utgav 1897 en »Lå robok i teoretisk
och praktisk navigation'. Han blev ledande
för de sjökrigsvetenskapliga studierna inom
svenska flottan och utgav sjöstrategiska arbeten. Han var ock en skicklig historisk
[orskare. Inom tjänsten anlitades han för
mdnga viktiga uppdrug ocli anförtroddes en
rad betydelsefulla bejålsposter,

NATIONERNAS FÖRBUNDS EPOK.

avslutande, samt på Nationernas förbund och dess fredsbevarande förmåga. Att det nya läget jämte de nya krigserfarenheterna -

undervattensbåten och flygplanet hade

definitivt intagit sin plats bland sjökrigets vapen -

på-

kallade en omprövning av försvarsfrågan var helt naturligt. Sverige hade 1920 blivit medlem av Nationernas för bund, vars brister man hoppades med tiden skulle kunna
överbyggas. I förbundets syfte låg att åstadkomma rustningsbegränsning om ej nedrustning, och detta tema dominerade såväl det internationella umgänget som svensk
försvarspolitik för ett tiotal år framåt. Försvarsfrågan hos
oss blev en fråga om rustningsbegränsning och med en
sådan för ögonen arbetade de organ, som närmast fingo
hand om försvarsutredningarna.

INTERNATIONELLA RUSTNINGSBEGRÄNSNINGAR.

MOTSATSSTÄLLNINGEN FLOTTA-FLYG. TIDEN 1920-30.
För att preliminärt undersöka, vilka försvarsanstalter, som kunde omedelbart begränsas, tillsattes redan i december 1918 en kommission, som huvudsakligen sysslade med provisoriska
avkortningar i viss värnpliktstjänstgöring. Denna »1918-19 års försvarskommission » upplöstes, då den 12 december 1919 försvarsfrågan upptogs i sin helhet genom tillsättande aven
revision, kallad »1919-23 års parlamentariska f örsvarsrevisions med dåvarande riksgäldsfullmäktigen Kvarnzelius som ordförande. Ungefär samtidigt den 31 december 1919 tillkallades
under ledning av viceamiralen G. Dyrssen en sjömilitär fackmannakommission, som, sedermera
utvidgad, benämndes -rnarlnberedningen-. Den skulle för försvarsrevisionen utreda vissa marina strategiska, taktiska, tekniska och organisatoriska frågor, men revisionen syntes föga
hågad för närmare samarbete och ägnade ej heller marinberedningens hösten 1921 ingivna betänkande den uppmärksamhet, S9m det i och för sig förtjänade.
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Bilden visar det högtidliga öppnandet enligt sedvanlig ritual av den nya riksdagen i maj 1914. Konungen är omgiven av Kronprins Gustav Adolf samt prinsarna Wilhelm, Carl och Eugen jämte sin stora vakt. Nedanför tronen
sitta statsminister Hammarskjöld och riksmarskalken greve Douglas på ena sidan, utrikesministern Knut Wallenberg pd den andra. Till vänster d bilden synas främst statsrdden med den nye sjöministern, skeppsredaren Dan
Boström närmast 1:a kamm~rens ledamöter, sittande vända mot tronen. A andra sidan mittgdngen sid 2:a kammarens ledamöter, vilkas talman just framför kammarens undersdtliga hyllning. På läktaren sitter diplomatiska
kåren. Andra sidans läktare, som icke synes pd bilden, är reserverad för de kungliga damerna.

Marinberedningen påpekade, att 1914 års flottplan blivit helt förryckt genom uteblivna
anslag, som vida understigit den procentuella andel av försvarsbudgeten, vilken till och med
andra försvarsberedningen på sin tid räknat med, 30 Ofo il 310f0. Beredningen ville modifiera
pansarskeppstypen, ett onekligen milt uttryck, ty i själva verket kom beredningen fram med
ett fartyg, närinast en kryssare, byggd på tidigare tankebanor om »snabba re än den starkare
och starkare än den snabbare ». Eljest innebar betänkandet en välbehövlig modernisering av
1914 års plan med förstärkning av och ökad sjöduglighet hos torpedvapnet samt införande
av nya fartygsslag, motortorpedbåt, minubåt, ubåtsjagare och minsvepare.
Försvarsrevisionen framlade sitt betänkande den 10 april 1923 efter 3 1/ 4 års arbete. Det
var ett verk på 1,800 trycksidor, vittnande om mycken nedlagd möda men också om stora
motsättningar. Reservationerna voro talrika. Huvudbetänkandet fasthåller, om också något
dämpat, vid Nationernas förbunds fredsbevarande förmåga, men är övertygat om att Sveriges
förbättrade läge, Finlands frigörelse och det ryska rikets tillbakaträngande från den baltiska
kusten, medgåve avsevärda inskränkningar i 1914 års försvarsordning. Genom ubåtarnas och
minvapnets utveckling hade flottan vunnit vida större verkningsförmåga än vad andra försvarsberedningen på sin tid räknat med, varför dennas slutsatser icke vore på samma sätt vägledande som tidigare; med ett mera slutgiltigt teoretiskt avvägande mellan armens och marinens stridskrafter borde tillsvidare anstå.

Oräknat vissa engångsanskaffningar räknade revi-

sionen med en årlig försvarsbudget på omkring 112 miljoner kronor, varav 34,5 Ofo till mari-
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nen. Ehuru revisionen kort och kraftigt uttryckte, att flottans samlade uppgift är att försvara
riket och dess intressen till sjöss, framlade den icke någon flottplan utan förordade att fartygsbeståndet bestämdes till den styrka den aktuellt innehade. Inom försvarsväsendet mottogs
betänkandet med föga tillfredsställelse, och särskilt klandrades den kategoriklyvning av de
värnpliktiga, som föreslagits.
Den Tryggerska regeringen, som tillträdde i april 1923, angav i sitt program, att den i för sta hand ville söka lösa försvarsfrågan. Propositionen härom till 1924 års riksdag var byggd på
försvarsrevisionens huvudbetänkande ehuru med betydande förbättringar. Mot en total försvarsbudget för 1914 års vederbörligen utbyggda försvarsordning av 182 miljoner kronor upp visade propositionen 146 1/2, medan 1918 års provisorium stannat vid 138 och försvarsrevi sionen vid 120 miljoner. Flygvapnet organiserades i propositionen som en med arme och marin
sidoordnad försvarsgren, tvådelad till en arme- och en marinflygkår. Kategoriklyvningen bibehölls men med förbättrad relation mellan linje och ersättningsreserv. Karlsborg. minnet från
centralförsvaret, nedlades som fästning. I rådande ovissa läge ansågs ej någon teoretisk avvägning mellan försvarsgrenarna böra ske; ej heller framlades någon egentlig flottplan, men
under en femårsperiod skulle torpedfartyg byggas för 40 miljoner kronor och på så sätt ställdes fortfarande den brännande frågan om artillerifartyg på framtiden. Propositionen vållade
stor splittring i riksdagen, och en viss differentiering av de skilda partiernas uppskattning av
de olika försvarsgrenarna kunde spåras. Riksdagens försvarsutskott sköt hela propositionen åt
sidan och sökte sin egen lösning, stödd på försvarsrevisionens socialdemokratiska reservation.
I denna förvirring fanns ingen möjlighet till framgång för regeringspropositionen, som föll.
Men utskottets utlåtande varslade om vad som skulle komma härnäst, sedan på hösten 1924
en socialdemokratisk regering trädde till styret. Det gällde nu för denna att i så måtto hyvsa
utskottsförslaget, att utsikt funnes att för lösningen få medverkan även av det frisinnade partiet.
»Propositionen n:r 50/1925 angående försvarsväsendets ordnande» syftade till en klar vänsterlösning enligt den vid 1924 års val uttryckta folkmeningen, som ansågs kräva nedsättning
av försvarshördan till bättre överensstämmelse med rikets ekonomiska bärkraft och det förment förbättrade försvarspolitiska läget. Kostnadsminskningen åstadkoms genom stark beskärning av kadrerna, indragning av truppförband vid armen och kustartilleriet samt minskning
av både värnpliktskontingent och utbildningstid. Med hänsyn till de uppgifter, som närmast
ansågos påvila försvaret, drabbade reduceringarna armen och kustartilleriet i högre grad än
flottan. Flygvapnet, organiserat som egen försvarsgren, förstärktes. Flottans fartygsbestånd
skulle i avvaktan på en fullständig flottplan tills vidare grundas på det befintliga fartygs beståndet. Frågan om ersättningsbyggnad ansågs kunna anstå till 1927 och under tiden närmare
utredas.

Såsom kustfästningar bibehöllos Vaxholms, Karlskrona, Älvsborgs och I-Iemsö fäst-

ningar, de två sistnämnda likväl med endast tillsyningspersonal i fredstid. Propositionen bifölls och kostnaderna för 1925 års f'örsvarsordning, oräknat vissa engångskostnader, beräknades i genomfört skick till 98,3 miljoner kronor om året, varav 59 ,5 för lantförsvaret, 32,5 för
sjöförsvaret och 6 för flygvapnet, motsvarande respektive 60,6, 33,3 och 6,1 %.
1925 års svenska rustningsbegränsning var den betydligaste, som någon nation frivilligt påtagit sig. En stark oro gav sig tillkänna på många håll inom landet, och det dröjde ej länge
förrän krav framkommo på resning i målet.
I anslutning till riksdagsbeslutet tillsattes sommaren 1925 en blandad parlamentarisk och
sjömilitär kommitte med till en början riksgäldsfullmäktigen C. G. Ekman men, efter regeringsskifte 1926, då avgående försvarsministern P . A. Hansson som ordförande för att upptaga
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Ett sammanträde i 1930 drs försvarskommission. På ortlliirandeplatsen sil/er luiradsluurdinq K. G. T. Borell, till
höger om honom landshövding Hamrin, överste Lychnel/, överstelöjtnant Bratt, herr Lindberg och kommendörkaptenerna Giron o cli Ekstrend (sjömilitär sekreterare); till vänster om ordföranden överste von Arbin och riksdagsman Carlsson i Gävle, generalsekreteraren, expeditionsschelen Wärn, riksdagsmännen Vougt och Akerberg samt
överstelöjtnant Jung (/antmilitär sekreterare). Riksdagsmännen lIlagnusson i Skövde, Jönsson i Revinge, Nilsson i
Hörby och Törnkvist i Karlskrona samt elen flygmilitäre sekreteraren, kapten Stenbeck, äro icke närvaranele .

fr ågan om ersättningsbyggnad å t flottan. Kommitten utgick fr ån det befintliga fartygsbeståndet och angav som flottans uppgift att hävda rikets neutralitet och förhindra mot oss riktade
fientliga företag över havet. Kustflottan skulle vidmakthållas vid 4 pansarskepp, 8 jagare, 8
vedettbåtar, 9 ubåtar och 1 flygplanskryssare, ett byggnadsprogram för perioden 1927-38,
delad i två skeden, framlades med en beräknad årskvot på 10-11 miljoner kronor. Men det
från sjövapnets sida så eftersträvade fjärde pansarskeppet förlades till andra byggnadsskedet,
något som gav de skeptiska anledning befara att nya hinder skulle resa sig, vilket mycket
riktigt skedde. En styrka med kommittens förslag var, att där endast räknades med verkligt
sjögående furtygstyper.
Striden om flottbyggnader stod het vid 1926-27 års riksdag, som dock gillade regeringens
på kommitteförslaget fotade proposition och antog densamma, dock endast vad beträffar första
skedet. Pansarskeppsfrågan hade numera en annan karaktär än under åren strax före 1914. Då
gällde frågan blott artillerifartygets typ men nu dess tillvaro överhuvudtaget. Närmaste anledningen härtill var nu den litet varstädes i världen uppkomna motsättningen flotta - flyg. En
inledning till dylik oppositionsställning i vårt försvar gjordes genom några broschyrer, den första redan fr ån 1923, vari hävdades att luftstridskrafternas betydelse, allt eftersom flyg- och mo tortekniken utvecklades, skulle fortskridande ökas, vilket otvivelaktigt var rätt, mera rätt än ens
dåtida skribenter tänkte. Den sjömilitära opinionen upprördes emellertid av att flygvapnets
effekt beskrevs såsom förödande endast eller huvudsakligast gentemot fartyg i allmänhet och
slagskepp (artillerifartyg) i synnerhet. Att närmare redogöra för den broschyrflod, mängd av
föredrag eller serier av tidningsartiklar, som i detta och liknande ämnen förekom i vårt land,
låter sig ej göra. Avvägningsfrågan sköts i förgrunden, och ehuru strävan till samförstånd
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gjorde sig märkbar, hade man svårt att komrna fr ån gamla tankebanor. Ytterst på landsidan
såg man i flottan blott ett spaningsorgan, som efter flygets tillkomst till och med kunde av skaffas. Ytterst på sjösidan ville man å t sjövapnet anförtro försvaret av hela kusten, medan
hären förpassades till landgränsen. Härunder växte den nya försvarsgrenen flyget i betydelse
utan att dess verkliga utvecklingsmöjligheter till en början riktigt insågs, knappast inom någon
av de äldre grenarna.
Resningstendenser mot 1925 å rs beslut kunna anses ha börjat genom en högermotion i riksdagen 1926 om uppskov med övergången till den nya försvarsordningen. Som en förberedelse
till ny omprövning av försvarsfrågan tillkallades i mars 1929 militära och civila sakkunniga
för utredning rörande Sveriges militärpolitiska läge samt behov av försvarskrafter (Åkermanska utredningen), som i sitt uttömmande betänkande av 1930 fordrade ökningar över hela linjen. Emellertid sköts betänkandet åt sidan av 1930-35 å rs försvarskommission, ungefär som
på sin tid »marlnberednlngens - betänkande åsidosa tts av 1919-23 års försvarsrevision.

STRÄVANDEN TILL INTERNATIONELLA RUSTNINGSBEGRÄNSNINGAR.
Granskningen av sjöförsvarsfrågans utveckling i Sverige under tiden 1920-36 bör ske mot
bakgrunden av hela det internationella nedrustnings- och säkerhetsproblemet, sådant det då
framträdde, med lockande aspekter om rustningarnas begränsande till den lägsta gräns, som
vore förenlig med nationell säkerhet. Härom hade talats i presidenten Wilsons fjorton punkter
1918, i Versaillestraktaten 1919 , och det blev ett huvudtema inom nationernas förbund, vari
Sverige inträdde 1920. Atmosfären från Geneve inverkade också på svenska ställningstaganden under tre för försvaret prövande lustra.
Redan första förbundsförsamlingen iGeneve 1920 tillsatte en »tillfällig kommission» för utarbetandet av riktlinjer för rustningsbegränsning, varpå arbetades följande år, samtidigt som
förbundsförsamlingarna sökte skapa garantitraktater. Under tiden sammanträdde ombud för de
i första världskriget segrande stormakterna till en konferens i Washington 1921 för att utfinna
en formel för nedbringande av de under kriget över rimliga gränser ansvällda fartygstonnagemassorna och förhindrande av förnyad kapprustning till sjöss. Man lyckades 1922 åstadkomma
en traktat, däri fastställdes vissa maximitonnagesummor för slagfartyg samt maximisiffror för
det enskilda slagfartygets och hangarfartygets deplacement och grövsta kanonkaliber.

För

tonnageinnehav av kryssare och lätta fartyg sattes ingen gräns, varför en rustningstävlan nu
i stället började förmärkas för dessa fartygsslag (»Washingtonkryssares ). Washingtontraktaten
skulle gälla till utgången av 1936. P å en expertkonferens i Rom 1924 under ordförandeskap
av Sveriges representant, dåvarande konteramiralen C. F . Riben, dryftades frågan om att utsträcka dessa överenskommelser till andra sjömakter, vilka var för sig framlade sina anspråk
på' maximitonnagesumma för slagfartyg (artillerifartyg) . Ett konventionsutkast kringsändes till
berörda regeringar, diskuterades och skulle senare återupptagas, vilket aldrig blev av.
Rapallofördraget 1923, Locarnopakten 1925, liksom än mer Kellogpakten 1928, som bannlyste kriget som redskap för nationell politik, voro för fredssträvandena gynnsamma företeelser, ehuru de motverkades av andra politiska kombinationer.
Nyss nämndes, att stormakternas rustningstävlan till sjöss överflyttats från slagfartyg till
kryssare. Ett försök att åstadkomma begränsning även inom denna klass gjordes å den s. k.
Coolidgekonferensen i Geneve 1927, dit Washingtonavtalets fem signatärmakter inbjudits. Två
av dem uteblevo och övriga kunde ej enas.
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Resultat i fråga om rustningsbegränsningar vunnos emellertid under denna epok överhuvudtaget blott för flottorna, det enda område, där man praktiskt taget haft möjlighet att räkna
med kända och exakta faktorer.
Nationernas förbund blev från början ett instrument för upprätthållande snarare av Versaillesfreden än av freden överhuvudtaget, och redan häri låg frön till nya konflikter. Ogärna
ville de nordiska staterna överge sin traditionella neutralitetspolitik för att engagera sig i förbundsaktens förpliktelser till militära sanktioner, och försvarsutredningarna hos oss tala också
mer i förbigående om förbundsplikterna i detta hänseende; om man också ännu sökte kom-

.

promissformler mellan neutralitet och intervention.
Arbetena i Geneve hade intill 1925 kommit därhän, att den I tillfälliga kommissionen » ersattes med Iförberedande kommissionen för en nedrustningskonferens », vilken under närmaste
åren ganska fåfängt sökte åstadkomma konventionstexter. Sovjetunionen överraskade 1927 med
förslag om allmän, omedelbar och fullständig avrustning. Experterna togo sig för huvudet
och förkastade sedan förslaget. Kommissionens arbeten råkade alltmera i stagnation och efter
ett sista sammanträde. iGeneve 1929, där olika konventionsutkast diskuterades, ajournerades
mötet.
I detta läge och i avvaktan på den väntade men ännu dröjande avrustningskonferensen inbjödo de ledande sjömakterna till en konferens i London 1930 för att söka en begränsning
av flottrustningarna. De representerade länderna hade flera divergerande synpunkter, men man
nådde vissa överenskommelser ifråga om maximitonnage för kryssare och lätta sjöstridskrafter och diskuterade förövrigt om havens frihet för neutrala under krig, om ubåtskrigets avskaffande eller humanisering m. m.
Den 2 februari 1932 sammanträdde äntligen i Geneve den tidigare med så stora förväntningar emotsedda nedrustningskonferensen för att taga ställning till förberedande kommissionens utan enighet hopfogade konventionsutkast. som alltjämt utgick fr ån de i Versailles nedrustade makternas fortsatte undantagsställning. I juli 1932 ajournerades konferensen, men dess
presidium träffades åter i september för att taga ställning till frågan om ökade säkerhetsgarantier i händelser av visst tillmötesgående mot de tvångsnedrustade makternas allt bestämdare
krav på likaberättigande. Härmed inblandades rustningsbegränsningens frågor mera allmänt
med de storpolitiska. Misstron mellan statsledningarna ökades, och den 14 oktober 1933 lämnade Tyskland konferensen, sedan principiellt likaberättigande där ej stått att vinna på överenskommelsens väg.
Konferensens sammanträde den 11 juni 1934 betecknar nedrustningsepokens reella avslutning. Trots sitt misslyckande hade den kanske ej arbetat helt förgäves. Utredningar av jättelik omfattning hade utförts och rett upp begreppen om säkerhet och försvar.
England arbetade vidare i fråga om flottbegränsning och kom 1934 till en överenskommelse med Tyskland, märklig såtillvida som den emanciperade sig från principen om tysk
tvångsnedrustning. Under 1935 förbereddes en ny allmän flottöverenskommelse, som skulle
ersätta Washington(1922)- och London (1930)-fördragen, då dessa utlöpte med år 1936, varmed
också en överenskommen paus i slagskeppsbygge gick tillända. En konferens öppnades i London i december 1935, och i mars 1936 undertecknades en traktat mellan England, Förenta
Staterna och Frankrike om vissa kvalitativa begränsningar på enskilda fartygsslag; Japan och
Italien drogo sig tillbaka från konferensen. Härmed skrinlades faktiskt förhoppningarna om
en marm rustningsbegränsning, ty när man övergivit principen om kvantitativ begränsning
fanns ingen vidare hämsko på flottornas volym än de finansiella resurserna. England sökte
41. Sv . F. H. III
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dock göra det bästa möjliga av detta 1936 års avtal, som skulle räcka till 1943, och kom till
liknande avtal med Tyskland och Sovjetunionen. Traktaten med Tyskland uppsades av detta
land efter ett och ett halvt år, och den med Sovjetunionen upphörde av sig själv vid utbrottet av andra världskriget 1939.
f ;••
Slutligen bör här nämnas ett avtal om kvalitativ begränsning av sjörustningar, som i London träffades mellan England och de nordiska staterna. Dokumentet var obeskrivligt värdelöst. Det kunde ju ej vara av någon betydelse för England med dess slagfartyg på 35,000
ton och mera, om dessa mindre makter - såsom exempelvis i detta fall - förpliktigade sig
att ej bygga fartyg på över 8,000 ton, vilket, ehuru annorlunda uttryckt, blev avtalets innebörd. I proposition 1939 begärdes riksdagens godkännande av avtalet, men propositionen återkallades på grund av de förändringar, som inträffat i fråga om hela avtalssystemet. Nu hade
tidigare tvångsnedrustade makters rustningar, liksom också övriga makters tagit sådana dimensioner, att världen ställts inför en upprustning av gigantiska mått.
Denna ytterligt fragmentariska skildring av internationella sjörustningsbegränsningar har
blott avsett att visa en av bakgrunderna till svensk försvarspolitik under Geneveepoken. en
epok, som med andra världskriget gick helt till ända.

1936 ÅRS FÖRSVARSORDNING OCH MENINGSBRYTNINGAR OM DENNA.
Sedan regeringsskifte i Sverige ägt rum i oktober 1930, tillsattes den stora försvarskommission, som man länge väntat på. Den blev en blandad parlamentarisk och militär kommission om 13 ledamöter, där en plats även reserverats för den rena avrustningslinjen. Ordförande blev riksgäldsfullmäktigen P. A. Hansson, och senare, då denne efter nytt regeringsskifte
inträtt som statsminister, häradshövdingen K. G. T. BorelI. Kommissionens betänkande ingavs
den 30 juli 1935.
Kommissionen kom att arbeta under svåra förhållanden: de internationella rustningsbegränsningarnas osäkra läge, den allmänna oron i Europas politik, försvarsorganisationernas
omstöpning och krigsmaterielens utveckling, främst märkbar genom flygets oerhörda uppsving
och pansarvapnets framträdande, vartill kom en envis åsiktsmotsättning mellan försvarsgrenarna, därvid flottan stod isolerad gentemot en opinion från vissa håll inom arme, flygvapen
och kustartilleri. Sedan ett lustrum hade meningsbrytningar pågått om fartygs sårbarhet för
anfall från luften. Flottbyggnadspolitiken i världen hade ändrat karaktär med relativt ökat
tonnage för lätta fartyg. Frågan om nordisk försvarspolitik hade skjutits fram och därmed
också om Ålands neutralitetsförsvar och gemensamt svenskt-finskt spärrande av Ålands hav.
Kommissionen stod inför både återhållande och pådrivande krafter. Omedelbart efter regeringsskiftet 1932 ålades de militära myndigheterna att planera nedskärning i försvarsbudgeten från totalt 120,5 till 101 miljoner kronor per år. Å andra sidan gjorde cheferna för generalstaben och marinstaben var för sig energiska krav på försvarets återupprättande samt hemställde jämte chefen för flygvapnet år 1934 om utbyggnad av bombflyget. Tidskriften Vår
flotta och en i Karlskronatidningen, senare i Blekinge Läns tidning öppnad »Marinsidas arbetade oförtrutet för flottans resande. Det fjärde pansarskeppet i 1927 års plan, vartill marinförvaltningen nu uppgjort ritningar (7,685 ton), populärt kallat Tre Kronor, stod nu i skottlinjen.
Om det å ena sidan kan tyckas, att försvarskommissionen vid sitt ' uppbrott arbetat länge
nog, kan å andra sidan sägas, att det måhända varit lyckligare, om den fortsatt ännu längre,
ty vid tiden för dess åtskiljande stodo ännu många militärpolitiska och militärtekniska pro-
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blem världen runt inför sin lösning, men voro ännu ej slutförda. Så var det med den mångomtalade striden flotta seger för båda.

flyg, som ej förrän inemot tiden för andra världskriget slutade med

Betänkandet blev en märklig akt på 2,100 tryckta sidor, som i flera hänseenden var av
bestående värde, men som vittnade om att det tillkommit under starka brytningar. Särskilt
gingo uppfattningarna isär mellan de militära ledamöterna i fråga om avvägningen. Bakom
betänkandet stodo blott fyra ledamöter av de tretton utan reservation, och aven så beskaffad
majoritet blev flottan beskuren till sin ställning inom riksförsvaret: dess uppgifter drogos i
huvudsak tillbaka till vissa skärgårdsområden, dess fartygsbestånd stannade i växten och ersättningsbyggnad av pansarskepp skulle vidare ej ske.
Försvarskommissionens och dess olika reservanters ställning till försvarets årsbudget framgår av följande: kommissionsbetänkandet räknade med 148 miljoner kronor, högerreservanter
och de militära representanterna med omkring 160 miljoner samt socialdemokratiska reservanter med omkring 114 miljoner.
inom grupperna flera varianter.

Beträffande avvägningen mellan försvarsgrenarna förefanns

I sina remissvar rörande betänkandet vitsordade cheferna för generalstaben, flygvapnet och
kustartilleriet grundligheten och värdet av kommissionens utredningar samt anslöto sig i huvudsak till majoritetsförslaget under förutsättning, att en vidare ram ej kunde erhållas. Huvudparten av armens myndigheter anslöto sig härtill, och i allmänhet var belåtenheten omisskännlig, om också flerstädes uttalades önskemål om ökning av antalet krigsfördelningar och bättre
tillgodoseende av flottan . Så mycket större var missmodet inom flottan. Chefen för marinstaben, amiral O. Lybeck, gjorde en skarp vidräkning med kommissionsförslaget. Till skillnad
mot de åt arme och flygvapen lämnade målen, yttrade han, anförtros åt flottan icke att fylla
uppgifter åt riksförsvaret i dess helhet; den begränsas till lokala försvarsuppgifter, lämnande
nio tiondedelar av kusten utan skydd från sjön. Principiellt måste var försvarsgren för sig
vara operationsduglig. Tillgodoseendet av två försvarsgrenar på bekostnad av den tredje leder
icke till gagn för det hela. Sveriges allmänna sjöfartsförening, Sveriges exportförening, handelskamrarna, Nautiska föreningen m. fl. vände sig särskilt emot den omflyttning av Sveriges
export- och importvägar som försvarskommissionen skisserat, och fordrade skydd för Sveriges
sjöhandelsförbindelser, något som kommissionen avstått ifrån.
Regeringsproposition rörande försvaret inlämnades den 30 mars 1936. Det visade sig att
denna helt skilde sig från kommissionsförslaget med en 18 miljoner lägre försvarsbudget. Avvägningen ändrades till flottans förmån. Propositionen förlade flottans verksamhetsområden
åter till sjöss och upptog ånyo det av kommissionen bombade pansarskeppet.
Riksdagen följde emellertid väsentligen kommissionens majoritetsförslag, ehuru med propositionens förbättringar i fråga om flottan, vars fjärde pansarskepp åter levde upp. En viss i
trötthetens tecken alstrad tillfredsställelse gjorde sig -

förutom inom flottan -

gällande med

denna försvarsordning, som inom några år skulle visa sig så ytterligt bristfällig. Försvarskommissionens förslag hade så ytterligt tillbakasatt flottan, att de vidtagna förbättringarna - som
dock vilade på detta som grund - icke förmådde lyfta marinordningen till att kunna godtagas
av fackmännens krets, vilkas mening delades även på andra håll. Riksförbundet för Sveriges
försvar skrev: JÄven den nya försvarsordningen har, det får icke fördöljas, sina brister och
ofullkomligheter. Här må erinras om flottans otillräcklighet, om luftvärnets alltför ringa styrka
och om det civila luftskyddets nära nog obefintlighet». Förbundet ansåg att med hänsyn till
det internationella lägets skärpning måste försvarsordningens genomförande underkastas gransk-
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ning, och fortsatte: »Blickarna komma då givetvis att riktas mot flottan, vars behandling i försvarskommissionen innebar så uppenbara brister, att dess vitalaste frågor bl. a. ersättandet av
de gamla artillerifartygen måste hänskjutas till förnyad utredning. Under tiden befinner sig
flottans stridsvärde fortfarande i oavlåtligt sjunkande ».

SVERIGE SER OM SITT FÖRSVAR. FÖRSVARSFRAGORNA LÖSAS I SAMVERKANS
TECKEN.
I anslutning till 1936 års försvarsbeslut ingav chefen för marinen, viceamiral Charles de
Champs, i september 1937 utredning angående ersättningsbyggnad avartillerifartyg. I denna
»1937-års typutrednings gives till en början en definition av . olika flottyper över huvud taget,
som kunna förekomma: oceanflotta, utsjöflotta med såväl pansarskepp som lätta fartyg eller
med enbart lätta fartyg, skärgårdsflotta med såväl pansarskepp som lätta fartyg eller med en bart lätta fartyg samt vaktflotta. Efter en noggrann strategisk utredning fann amiralen, att för
Sveriges riksförsvar krävdes en flotta av typen utsjöflotta med såväl pansarskepp som lätta
fartyg. Artillerifartygen borde differentieras i två typer, en med större vikt lagd på artilleriet
- härtill kunde tillsvidare de tre Sverigeskeppen anlitas - samt en med stark vikt lagd på farten, en kryssartyp på omkring 8,000 ton. Kustflottan uppdelades till en östersjöflotta och en
västkustflotta. Betänkandet välkomnades av marina kretsar, men som de~s ram spände utöver
det för tillfället aktuella spörsmålet om ersättningsbyggnad för enbart bevarande av flottans slagkraft och användbarhet, lämnades ärendet för överarbetning till försvarsstaben.
Försvarsstabschefen, general Olof Thörnell, lämnade i mars 1938 sitt förslag om ersättningsbyggnad för flottans artillerifartyg, därvid enligt uppdraget strängt begränsande sig till den givna
ramen. Hans förslag avsåg fyra kraftigt bepansrade kustförsvarsfartyg på 7,150 ton ; det innebar ett starkt pressat minimibud, som av flottans män mottogs utan entusiasm, men också
utan motstånd, ty allmänt kände man att det nu efter 25 års avbrott gällde att över huvud
taget få en artillerifartygsbyggnad till stånd. Inom pressen mottogs förslaget reserverat och på
några håll gjordes gällande, att fartygets svaghet borde kompenseras med förstärkt kustartilleri
vid Göteborg, Ålandshav och i Skåne. - Riksdagen 1939 beviljade medel till två dylika fartyg,
men under den stora svenska upprustning, som nu följde, ersattes de 1940 med kryssare och stora
artillerijagare.
Den l juli 1937 trädde enligt 1936 års beslut den nya organisationen av försvarets högsta ledning i kraft. Till samma 1937 års riksdag väcktes motioner om försvarsreformens av år 1936
påskyndande, om förstärkning åt sjöförsvaret, luftvärn åt hemorten m. m., men alltjämt kunde
från regeringsh åll förklaras, att ingenting inträffat, som föranledde revision av 1936 års beslut.

J denna

inställning skedde en tvär omkastning år 1938, då de politiska händelser inträffade i

Centraleuropa, som sedan rullade upp sig till andra världskrigets utbrott i september 1939. På
100:de rådsmötet i Geneve i december 1938 förbehöllo sig de nordiska staterna m. fl~ handlingsfrihet ifråga om sanktionsförpliktelser. Sedan signatärmakterna till 1921 års Ålandskonvention
lämnat sitt bifall, träffades i Stockholm den 7 januari 1939 ett avtal om sådan uppmjukning av
bestämmelserna om ögruppens neutralisering, att en sydlig ·zon undantogs, där Finland skulle
äga handlingsfrihet ifråga om försvarsåtgärder; Sverige skulle vara berett att medverka vid
skyddandet av ögruppens återstående, alltjämt neutraliserade del. Då ärendet behandlades
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En vacker lumniir dt ett av snettska [lottons störstn minnen yav soenska postverket i sambnnd med firandet 1944
av 3OO-drsminnet av segern i Femernbålt den 13 oktober 1644 genom att utge en serie konstnårliqt värdefulla
frimärken , av vilka fyra h år dterges. - Smdlands Lejon, ett 1600-tals linjeskepp, var Karl Gustav Wrangels
chefskepp just under slaget i Femernb ålt, - Kung Karl även kallat Carolus Rex, var ett av Charles Sheldon 1694byggt linjeskepp, med vilket Karl XII seglade [rån Karlskrona till Ystad dr 1700 för att omedelbart fortsätta till
Oresund ocli verkställa landstigningen pd S jäl/and. Det slopades först 1771. - Kungl. skonerten Ampilion var
byggd 1777 som ett lustfartyg dt Gustav III, m en kom alt under 1788-90 drs krig ingd i flottan . - Pansarskeppet Gustaf V, färdigbyggt 1922, är u årt senaste pansarsk epp . Det ilar ett deplacement p å 7,275 ton ocli för som
grövsta artilleri fyra 28 cm. kanoner.

.

Geneve i maj 1939, begärde Sovjetryssland uppskov, en till riksdagen avgiven proposition å tertogs och under den högspända tiden därefter sköls »Stockh olmsplanen» undan, efter att ha
utövat visst inflytande på försvars frågan.
Det ryska anfallet mot Finland 1939, Tysklands militära ockupation av Danmark och Norge
1940 liksom över huvud taget de skickelsedigra händelser, som framkallade och utvidgade
andra världskriget, gåvo hos oss upphov till en enig svensk försvarsvilja aven styrka, som
knappast tidigare förekommit. Vid riksdagarna från urtiman 1939 framlades propositioner till
stärkande av försvaret och krigsberedskapen av för våra förhållanden oerhörd omfattning, och
de antogos utan invändningar trots kostnader, som för våra förhållanden voro nästan svindlande stora. De godkändes utan föregående årslånga och tröstlösa utredningar om rikets ekonomiska bärkraft och avvägningen mellan försvarsgrenarna, utan polemik och partigrupperingar, tidningsartiklar och broschyrfloder - allt blott som följd av händelsernas tryck. Försvarsdepartementet och militära myndigheter utvecklade intensiv verksamhet och inför den
ställning, som nu intogs av tidigare blott lamt försvarsvänliga kretsar, glömdes gångna års försummelser.
FLOTTAN I FÖRSVARSSYSTEMET. DEN SENASTE UTVECKLINGEN.
Sedan 1936 års ram blivit sprängd, skedde en systematisk utbyggnad av alla försvarsgrenar.
Betydelsefullt var riksdagens beslut 1941 om fastställande t av ny värnpliktslag. varigenom den
ettåriga första tjänstgöringen lagstadgades för alla värnpliktiga. Inom försvarsdepartementet leddes 1941 års försvarsutredning sällsport snabbt och under ledning av försvarsministern, statsrådet Sköld av statssekreteraren Wärn i samarbete med överbefälhavaren general Thörnell,
chefen för armen, generallöjtnant Holmqvist, chefen för marinen, viceamiral Tamm och chefen
för flygvapnet, generallöjtnant Friis, senare generallöjtnant Nordenski öld, och förde till riksdagens »1942 års försvarsbeslut -, säkerligen det märkligaste under hela den period denna skildring
omfattar. Härunder utformades också försvarsgrenarnas uppgifter och inbördes ställning. Avvägningsfrågan trädde mera i bakgrunden för strävandena att göra var försvarsgren för sig
duglig. Vid marinens och flygvapnets utformande togs också hänsyn till att skapa ett kombinerat sjö - och flygförsvar i stånd att gå till motanfall, vilket ansågs nödvändigt för framgång
i försvarskrig. Den nya försvarsordningens medelkostnad per år under en 5-årig uppsättningsperiod från 1 juli 1942 med inräknade engångskostnader samt årskostnad vid genomförd orga-
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nisation, beräknade enligt prisläget den 1 juli 1941, visar i avrundade tal följande siffror i miljoner kronor: armen 342 (239), marinen 144 (145) och flygvapnet 220 (213) samt gemensamma
utgifter 49 (54), tillsammans per år 755 (650). Inräknat försvarsberedskapsutgifterna stego
emellertid försvarskostnaderna år 1943-44 till 2,1 miljarder.
Uppgifterna för vårt sjöförsvar, varmed här avses alla de stridskrafter, som erfordras för
försvaret till sjöss, definieras sålunda och i enlighet med riksdagsbeslutets innebörd av för svarsstabens krigshistoriska avdelning i en broschyr: »Att förhindra en invasion sjöledes och
att trygga kusten mot anfall över sjön; att trygga egna förbindelser över sjön; att vid behov
utföra trupptransporter; att samverka med armen samt att utöva neutralitetsvakt inom territorialvattnet. För att lösa dessa uppgifter krävas i Sveriges försvar en ändamålsenligt uppbyggd
flotta och ett med denna effektivt samverkande flygvapen».
Häri finner man inseglet på att den gamla meningsbrytningen om flotta - flyg är lyktad
med ett klart vunnet begrepp om bådas nödvändighet.
Skriften fortsätter: »Sveriges sjöförsvar måste utgöra en maktfaktor bland andra i statsledningens hand under tider, då de mellanfolkliga förbindelserna huvudsakligen regleras av
vad ett militärt tänkande i främmande länder finner nödvändigt, möjligt eller önskvärt beträffande relationerna till Sverige. Sjöförsvaret blir en stor tillgång för det egna landet och en
avskräckande faktor för det främmande landet, om motparten inser, att sjöstridskrafterna vid
krig kunna och komma att utdela effektiva slag. Sjöstridskrafterna måste därför i ett försvarskrig kunna gå till taktisk offensiv».
I dessa ord liksom i nyss återgivna uppgifter för flottan finner man, att flottan - förutom vissa särskilda förband - ej kan bindas till lokala områden utan skall vara i stånd att
operera till sjöss i alla vårt land omgivande vatten. Det förnämsta kravet på huvudstridskrafterna till sjöss måste vara att på betryggande avstånd från kusten kunna mot en fiende
föra fram förstörelsemedel, nog effektiva för att sänka även de största örlogsfartyg, som kunna
sättas in mot vår kust. Vår nya flotta omfattar sjöstyrkor av två slag: anfallsstyrka innehållande lätta kryssare, jagare och ubåtar, fördelade till operationsgrupper, samt stödstyrka med
pansarskepp som kärna. 1942 års riksdag fastställde 1940 års beslut om stapelsättning av
kryssare för anfallsstyrkans operationsgrupper. Om fartygsslagen talas närmare i annat samband.
Försvaret mot invasion sjöledes bör, säger skriften vidare, »byggas upp av rörliga försvarslinjer, vilka den invaderande måste bryta, innan han når sitt mål. Utanför kusten
måste sjö- och flygstridskrafter upptaga försvaret, och det gäller för dessa att utsätta fien den för anfall under hela den tid han befinner sig på väg mellan inskeppnings- och urskeppningshamnarna. Högt uppdriven sam- och växelverkan mellan sjö- och flygstridskrafterna i
försvaret är ett villkor för att stridsmedlen ur de båda försvarsgrenarna skola komma till sin
rätt. Bakom det rörliga försvaret till sjöss måste emellertid landstridskrafter i samverkan med
flygstridskrafter samt om möjligt även kustartilleri - fast och rörligt - stå redo att upptaga försvaret mot den invaderande under själva landstigningen och slutligen böra rörliga
reserver av snabba trupper finnas färdiga att insättas mot en redan landstigen fiende ». - Om
flottans uppgifter härutöver - att i samverkan med flyget skydda sjöförbindelserna - råder
numera ej tvekan. Vad flottan jämte övriga försvarsgrenar betytt som maktfaktor för upprätthållande av rikets neutralitet, liksom vad den , närmast i samarbete med flygvapnet, under
ihållande, påfrestande och prövande vakthållning av våra kustfarvatten och den där löpande
sjöfarten verkat i neutralitetsskyddets tjänst, därom bestyrka händelserna under 1900-talets
andra världskrig erfarenheterna från dess första.
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Genom den nya flottplanen har, om också någon slutpunkt ej blivit satt för flottans framtida utveckling och någon utformning av dess blivande artillerifartyg nu ej åstadkomm its, en
god grund likvisst blivit lagd för dess vidare öden.
Flygvapnet, oumbärligt - förutom i självständiga operationer - för både här och flotta,
har på sitt sätt blivit en enande länk inom försvarssystemet, vilken liksom förbinder flottan
till sjöss med hären i land. Såsom nyss anförda ord från försvarsstabens krigshistoriska avdelning ange, skönjer man ett försvar, som med början utanför gräns eller kust fortgår med ihållande
samverkan mellan - helt schematiskt tänkt - bombflyget, sjövapnen, kustkanonen, betongen,
kulsprutenästena, pansarvapnet o. s. v. i ett system, innanför vilket hela riket är medelst luftbevakning, luftvärn, hemvärn och hemskydd berett för det totala kriget i alla dess nya former.

I samband med Svenska flaggans dag den 6 juni
1922 firad es den svenska örlog sflottans 400-drsdag.
Till jubileet utgav Föreningen Sveriges Flotta ovanstdende vykort i färg efter ett original Ull J. Hägg.
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SJÖI(RIGSMATERIELENS UTVECKLING FR.AN
O~lI(RING

1880 'TILL NUVARANDE TID

1880-talets revolutionerande nydaningar på teknikens område följdes under detta skede av
en fortgående fulländning, skapande oanade möjligheter. Sjökrigsmaterielen företedde en bild,
som i fråga om mångfald av skiftande detaljer icke står den tidigare perioden efter.

Angdriften fullkomnades till en under dess första tillämpning oanad effektivitet. Stegen
på denna utveckling heta: forcerat drag, vattenrörpannor, kompoundångmaskiner, trippelexpansionsmaskiner, till en början direktkopplade och sedan utväxlade ångturbiner, oljeeldning, ökat
ångtryck och överhettning. Tävlande med ångdriften och på flera områden utträngande densamma framträdde förbränningsmotorn .

Elektricitetens användning ombord har nått en oerhörd omfattning inom en mångfald olika
områden såsom för inre och yttre belysning, strålkastare, signalering, kraftöverföring, orderapparater, telefoner, eldledning, radio, hydro- och perifoner, ekolod, gyrokompasser m. m.
Övergången från järn till stål såsom material till fartygsskroven ägde rum under åren omkring 1880. At den konstruktiva utformningen av skrovets detaljer för ernående av viktsbesparing samtidigt med styrka har ägnats mycken omsorg. Särskilt var detta fallet med de
lätta fartygen, torpedbåtar och jagare, där före och omkring sekelskiftet eleganta konstruktioner med användande av högkvalificerat material utvecklades. Svetsningens alltjämt fortgående införande har senare skapat ännu mycket större möjligheter i detta avseende - och det
gäller även i hög grad de större fartygen . Samtidigt med viktsminskning medför svetsning ökad
styrka vid sprängp åverkan. För att ernå viktsminskning använder man numera även lättmetall.
Metoden att bestämma den erforderliga maskinkraften för en viss fart medelst modellförsök utbildades. Dessa försök utföras i skeppsprovningsanstalter och sådana finnas till ett antal av 20 ii 30 runt om i världen, därav en i vårt land (Göteborg). Där prövas även propellrarna.
Även övervattenskroppens luftmotstånd bestämmes medelst modellförsök.
En utveckling av fartygens vattentäta indelning ägde rum redan på 1870- och 1880-talen i
samband med en begränsning av pansarets utsträckning (citadellbepansring) . I detta avseende ha kraven ytterligare skärpts och omfattande cellsystem anordnas numera, förutom i
innerbotten, jämväl i samband med det på senare tid utvecklade bepansringssystem, som
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karakteriseras av ett eller flera innanför sidopansaret och på flera meters avstånd från detsamma anordnade långskepps-pansarskott (Staffelpanzer). Avsikten med denna bepansring
är, att granaten skall bringas att detonera av det yttre pansaret, medan det inre skall uppfånga sprängbitarna och därigenom skydda de vitala delarna av fartyget. För det horisontala
skyddet började man likaså - då skjutavstånden ökades och projektilernas anslag blevo mer
och mer stupande - att anordna två eller flera pansardäck, vilken anordning blivit än mera
nödvändig i och med flygets utveckling.

Pansarets kvalitet har i hög grad förbättrats. Sedan man tidigare övergått från smitt till
valsat järn och, då man ej längre kunde tillverka plåtar av erforderlig tjocklek, ordnat plåtarna såsom »san dwich spansar- med trämellanlägg, började man vid början av nu avhandlade period att tillverka dels st ålpansar, dels kompoundpansar. Det senare åstadkoms genom
sammansvetsning aven järn- och en stålplåt eller genom pågjutning av stål på den till glödning upphettade järnplåten. Man förenade sålunda stålets hårdhet och ogenomtränglighet med
järnets seghet. Kompoundpansaret fick dock senare vika för stål, legerat med nickel och
senare även med krom. Olika me loder utvecklades vidare för ytans cementering och härdning. Cementering eller uppkolning åstadkoms antingen med pulvriserat kol enligt den amerikanske ingenjören Harveys' metod eller medelst gas, den senare metoden tillämpad bl. a. av
Creuzot i Frankrike och Krupp i Essen. Metoderna såväl i fråga om cementering som härdning ha senare ytterligare utvecklats och inom vårt land har A.-B. Bofors uppnått mycket
goda resultat.
I den allmänna tekniska utvecklingen ligga också sjökrigets vapen i främsta ledet.
•
För artilleriet (svårt artilleri'
- över 20,3 cm. kaliber; medelsvårt artilleri - 20,3-10,6 cm.
kaliber; lätt artilleri - under 10,6 cm. -20 mm. kaliber; under 20 mm. kaliber betecknas som
kulsprutor, varvid tunga kulsprutor ha en kaliber av över 9 mm.) är följande att anteckna.
1870-talets väldiga gjutjärnspjäser med kort lopp följdes av längre pjäser av smitt stål,
uppbyggda av ett kärnrör med däröver påkrympta mantlar, givande en hög motståndskraft
mot de ständigt växande påkänningar, som följde med stigande effekt hos kanonerna, Samtidigt med införandet av mera effektiva konstruktioner ägde en tillbakagång rum i fråga om
kalibern, som stigit till 45 cm. (Italien), Efter en nedgång till 28 il 30,5 cm. äro de stora
sjönationernas grövsta kanoner nu uppe i 38,1 il 40,6 cm.; försök lära pågå med 45,7 cm.
skeppskanoner. Härmed har följt en oerhörd stegring av skjutavstånden, som 'n u kunna uppgå
• till över 20,000 m.
Det medelsvåra artilleriet tillkom som hjälpartilleri under 1870 och 80-talen.
Kulsprutor och maskinkanoner samt snabbskjutande kanoner började införas som vapen
mot torpedbåtarna.
Principen för snabbskjutande kanoner - d. v. s. att kanonen rekylerar i en vagga eller rekylmantel, varigenom' riktning kan verkställas oberoende av skottlossningen och att mekanismen

k~n öppnas med ett enkelt handgrepp -

tillämpades under 1880-talet på lätt artilleri, på 1890talet på medelsvårt och sedermera även på svårt artilleri.
Vid periodens början voro granaterna laddade med svartkrut utom pansarbrytande projektiler, som i regel voro fullkulor. Omkring sekelskiftet infördes brisanta sprängämnen både i
pansargranater och spränggranater, varigenom de senare blevo skickade att åstadkomma bety-.

•dande skador på slagskeppens obepansrade eller svagt bepansrade delar. Särskilt det medelsvåra artilleriet fick härigenom en ökad betydelse och med hänsyn till detsammas massverkan ökades de bepansrade ytornas utsträckning.
42.

sv.

F. H. III
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SvarLkrutets ersättande med röksvagt krut medförde stegrad utgångshastighet.
På 1880-talet, då skottvidderna höllo sig inom c:a 1,000 m., erfordrares icke någon eldledning i egentlig mening. Varje »kanonkommendör s riktade sin kanon efter korn och sikte, vilket
före striden om möjligt ställdes in efter avståndet för att sedermera ej ändras under stridens
förlopp. En sjömilitär författare omkring 1890 ansåg att den sida skulle vinna segern, som
kunde dröja längst med att öppna elden med det svåra artilleriet; man kunde blott hinna skjuta
en salva, innan fienden rammades. Vid sekelskiftet infördes kikaresikten. S å kommo avståndsmätare, elektriska orderapparater. salvtjutare, högljudande telefoner m. m. Skjutavstånden
ökades alltmer från 3,000 a 7,000 m. under 1904-05 års krig och 8,000 a 10,000 m.
under det första världskriget upp till nuvarande över 20,000 m. Jämsides med denna ökning
har eldledningsteknikens utveckling fortgått och de moderna eldledningsanordningarna ha
»sv ällt ut till det groteska» för att citera en utländsk skribent. Inriktandet av kanonerna från
ett i rörelse varande fartyg - rörelsen består i framfart, rullning, stampning och girar mot ett även i rörelse varande mål på avstånd av ovan angiven storleksordning och kanonernas avfyrande i salvor är förvisso ett komplicerat problem.
I och med flygets utveckling skapades nya problem för artilleriet, och luftvärnet, indelat
fjärrluftvärn och närlujtuårn, utvecklades. Dess pjäser utgöra även vapen mot de snabba
motortorpedbåtarna. Särskilt för luftvärnet är eldledningen både betydelsefull och svår, och
de tekniska anordningarna härför äro mycket komplicerade.
I fråga om artilleriets utveckling, där vårt land i flera avseenden varit banbrytande, skola
vi återkomma längre fram.
Även torpedvapnet har undergått en betydande utveckling. Vid denna periods början fun nos torpeder med 35 och 38 cm. diameter, de senare med en laddning av 26 kg. fuktat bomullskrut och en fart av 19 knop på 400 m. Diametern steg till 45, 53 och 55 cm. och de senaste
japanska jagarna lära ha 60,9 cm. torpeder. Laddningen är nu mångdubblad, 300 a 350 kg., av
effektivare sprängämne och i stånd att åstadkomma en förödande verkan. Porten är ökad
så långt som av praktiska skäl med hänsyn till träffsäkerheten över huvud taget är lämpligt
och högsta farten har nått eller överskridit 50-knopsgränsen. Vid 50 knop är porten omkring
4,000 m., vid 40 knop 9,000 m. och vid 30 knop 15,000 m.
Minvapnet utgjorde vid början av 1880-talet ett rent defensivt kustförsvar. Självankrande
minor uppkommo först i slutet av 1880-talet. Under det första världskriget utvecklades detta

vapen betydligt och har sedermera nått ännu större fullkomning. Djupinställningens noggrannhet, ökningen av ankartrossens längd, den ökade tillförlitligheten av tändningen och den alltmer ökade sprängverkan voro de viktigaste förbättringarna. Redan under det första världskriget uppfann amerikanarna antennminan. Först under andra kriget tillkom den magnetiska
minan. Minvapnet utgör nu i hög grad ett offensivt vapen. Minor kunna utläggas på praktiskt
taget vilka djup som helst och utläggningen kan ske med både över- och undervattensfartyg
samt med flygplan. Samtidigt med minvapnets utveckling ha svepningsanordningarna utvecklats.
Här är särskilt paravanens tillkomst att anteckna. Motmedlet mot de magnetiska minorna
består bl. a. av runt fartygen anbragta elektriska ledningssystem.

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Denna bekanta oljemålning från 1894, ett av kommendörkaptenen och marinmålaren Herman af Sillens förnämligaste verk, visar de förnämsta enheterna i 1890-talets svenska örlogsflotta under
forcering. Man ser pansarbåten Göta med amiralsflagg och längre bort Svea. Till vänster kanonbåtar och jämsides
med Göta torpedb åtarna Hugin och lIIunin .
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Såsom ett nytt vapen och som motmedel mot ubåtar uppkom sjunkbomben, varmed kryssare, jagare, torpedbåtar och ubåtsjagare utrustas.
Rammen stod under 1870- och 80-talen högt i kurs. En italiensk författare talade under
1880-talet om »ramrnen och minorna, d. v. s. de verkligen avgörande vapnen -o Med de ökade
stridsavstånden förlorade dock rammen snart helt och hållet sin betydelse.
I fråga om {arlygstypernas utveckling hade 1800-talet före nu avhandlade period med sina
djupgående tekniska nydaningar varit helt revolutionerande. De sista decennierna före 1880talet kännetecknades alltjämt aven famlande osäkerhet både då det gällde artillerifartygens
utformande och då det var fråga om att finna lämpliga fartygstyper för de nya vapnen.
Mera stabila utvecklingslinjer började omkring 1880 att skönjas och en differentiering av typer
för olika ändamål började vid samma tid att utbildas. De nya vapnen utvecklades emellertid
och fullkomnades allt mer och den fortgående tekniska fulländningen på alla områden skapade oanade möjligheter. Under en ständig växelverkan mellan nya eller förändrade angreppsmetoder och därav framtvingade motmedel utvecklades fartygstyperna och helt nya typer tillkommo. Det första världskriget gav givetvis i rikt mått impulser till utvecklingen och efterkrigstidens flott-traktater utövade också sitt inflytande på utvecklingen ehuru på ett helt annat
sätt. Sjökrigsmaterielen företer därför under detta skede en bild, som ifråga om mångfald av
skiftande detaljer icke står den tidigare perioden efter.
I det tekniska framåtskridandet har vårt land under denna period städse hållit sig i främsta ledet på de områden av sjökrigsmaterielen, inom vilka våra begränsade ekonomiska resurser
överhuvudtaget medgivit oss att uppträda, och de insatser, som från svensk sida gjorts, ha ofta
varit av betydelse för utvecklingen.

GRUNDEN LÄGGES TILL EN NY FLOTTA.
Det till 1879-80 års certkommitte givna uppdraget innebar, som i tidigare kapitel nämnts,
att utreda frågan om vilka fartygscerter, som med hänsyn till rikets tillgångar, syntes, på den
ståndpunkt sjökrigsvetenskapen då befann sig, bäst främja försvarets ändamål.
I sitt i juni 1880 avgivna betänkande angav kommitten de fordringar, som borde ställas
på sådana fartyg, som skulle ha till uppgift att försvåra, om icke förhindra, fientlig landstigning eller att utestänga fientliga flottor från rikets viktigaste hamnar. Kommitten uppgjorde
olika förslag till pansarbåtar, övervägde att föreslå en särskild mindre pansarbåt för försvaret av hamnar och positioner, undersökte obepansrade kanonbåtar och ifrågasatte att upptaga ett obepansrat mycket snabbgående och med lätt artilleri bestyckat rekognosceringsfartyg.
Kommittån. som emellertid ansåg att man borde begränsa antalet olika fartygscerter till
det minsta möjliga med hänsyn till de för flottan förelagda uppgifterna, stannade vid att
föreslå följande fartygscerter:
A. Pansarbåt för kust- och hamnförsvar om 2,622 ton, ungefärlig byggnadskostnad 2,290,000

kronor.
B. Minbåt att föra självgående mina, 36 ton, 120,000 kronor.
C. Minbåt att föra st ångmina. 21 ton, 30,000 kronor.
D. Lätt pansarbåt för insjöarna, 310 ton, 240,000 kronor.
Den svåra bestyckningen å pansarbåten A skulle utgöras av 2 st. kanoner till tyngd och
verkan motsvarande Armstrongs 25 tons 10 tums bakladdningskanoner. Citadellpansaret av
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järn, omslutande de vitala delarna i vattenlinjen, hade en största tjocklek av på förkant
297 mm.
Minbåtarna voro huvudsakligen överensstämmande med de minh åtar, som tidigare anbefallts
till utförande. Minbåten B hade dock två propellrar och två bredvid varandra liggande mintuber i förstäven.
Programmet till pansarbåten D var uppgjort med särskild hänsyn till sjön Vättern och
Karlsborgs fästning.
Såsom tidigare omnämnts tillsattes strax innan certkommitten avgav sitt betänkande en
blandad parlamentarisk och fackmannakommitte. Denna avgav sitt betänkande på hösten 1882
och förordade därvid de av certkommitten föreslagna fartygstyperna samt föreslog nyanskaffning så fort sig göra lät av tre pansarbåtar. Kommitten uppskisserade vidare en plan för förnyelse av vår sjökrigsmateriel av sådan innebörd att Sverige för en kostnad av två miljoner
kronor årligen skulle efter loppet av 15 å r förfoga över 8 pansarbåtar, 20 större och 14
mindre minbåtar samt efter ytterligare 15 år, d. v. s. 1913 över 14 pansarbåtar, 50 större och
30 mindre minbåtar, förutom 10 pansarbåtar av reducerad storlek.
Sedan 1881 års riksdag avslagit en då framlagd proposition om påbörjande aven pansarbåt enligt certkommittens förslag, förnyades framställningen vid 1883 års riksdag och vann
då tack vare den parlamentariska kommittens uttalande riksdagens bifall. Medel beviljades
även till en minb åt. Vår första sjögående pansarbåt var sålunda beslutad och grunden lagd
till en enhetlig kustförsvarsflotta.
PANSARBATEN SVEA.
Då beslutet om nybyggnaden fattades, hade flera år förflutit, sedan certkommittens program
inlämnades, och förslaget underkastades nu en förnyad prövning på det att senare gjorda
erfarenheter måtte bliva tillgodogjorda. Det föreslogs sålunda att farten skulle ökas till minst
14 knop, att bestyckningen, om möjligt med tillgängliga medel, skulle förstärkas, att pansarplåtarna skulle tillverkas av bättre material än järn samt att, om dessa förbättringar så fordrade,
antingen med hänsyn till kostnaden eller vikten, det rörliga kanontornet skulle utbytas mot
vändskiva inom barbett-torn,
Konstruktionen modifierades enligt dessa önskemål, varvid fårtygets längd ävensom maskinstyrkan ökades. Deplacementet steg därvid till 2,900 ton med en största längd i vattenlinjen
av 75,7 m.
Den 7 dec . 1883 fastställdes ritningarna av Kungl. Maj:t och den 14 januari 1884 avslöts
kontrakt med Motala Mekaniska Verkstads A.-B. Fartyget byggdes vid Lindholmen i Göteborg,
där det sjösattes den 12 dec . 1885.
Enligt de fastställda ritningarna och senare utfärdad generalorder angående bestyckningen
bestod Soeas svåra artilleri av två 25,4 cm. Armstrongskanoner av 27 tons y ik t, placerade i
ett rörligt pansartorn förut med langnings- och vridningsanordningar skyddade aven fast
barbett.
Det medelsvåra artilleriet, fyra 15 cm. Armstrongskanoner i enkla Vavasseurlavetter, var
uppställt på övre däck med två kanoner på var sida akter om tornet. Antitorpedbåtsartilleriet
bestod av två 38 mm. Nordenfeldtskanoner M/84, stående långt akterut i den anordnade
rundningen . samt fyra 25 mm. kulsprutor, stående i utbyggnader under översta däcket och en
mindre kulspruta i militärmasten.
Torpe~estyckningen utgjordes
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aven 38 cm. undervattenstorpedtub.

Pansarbdten Svea i ursprungligt skick. Färdig 1886. 2,938 ton . Huvudbestyckning 2 st. 25,4 cm . och 4 st. 15 cm.
kanoner, 1 st. 38 cm. undervattens-torpedtub, Fart 14,7 knop. Brädgdrden förut utgjordes liksom d kanonbdtarna
av luckor, som kunde fällas ned för att dt de svdra kanonerna giva större dumpningsvinkel. 1 ' svalbona. under
relingen [unnos kulsprutor och strålkastare. Sveas stridsmärs saknade tak, vilket Göta och Thule erhöllo. Svea
och Göta hade enorma ankarklys, i vilka hela ankarna drogos in. Thules stäv var mera framspringande i vattenlinjen, under vilken den fortsatte i rammen.

Fartygsskrovet byggdes av Motala bessemerplåt och inreddes med talrika vattentäta tvärskepps- och långskeppsskott, dubbelbotten, uppdragen utefter sidorna till vattenlinjepansarets
underkant och indelad i ett stort antal celler. Bordläggningen hade en tjocklek av 15 mm.,
vilket ansågs ovanligt starkt.
Fartyget fick icke någon ramm, vilket beklagades på militärt håll. Anledningen synes ha
varit någon slags allmän opinion och man tröstade sig med att bristen skulle kunna avhjälpas
på nästa nybyggnad, sedan allmänheten hunnit lugna sina omotiverade farhågor och fått förvissa sig om att ett pansarfartyg, även om det är försett med en för ramning tjänlig stäv, icke
behöver vad storlek och dyrhet beträffar vara en Duilio eller en lnjlexible, ej ens en Torden-

skjold. Stäven formades emellertid infallande till vad som på sjömansspråket fick namnet
»svanbog ».
Bepansringen skyddade skrov, de svåra kanonerna och manövertornet.

Skrovskyddet ut-

gjordes aven pansargördel i vattenlinjen, som helt omslöt maskineriet och det svåra tornet
med durkar och langning. Den sträckte sig över icke fullt hälften av fartygets längd. Midskepps täcktes rummen inom pansargördeln av ett pansardäck. För och akter om pansar- :
gördeln anslöt sig ett pansardäck till gördelns underkant och sträckte sig till stävarna. I höjd
med pansardäcket midskepps for tsatte mot ändarna ett tunt pl åtdäck, trossdäcket. Utrymmet
mellan pansardäck och trossdäck för och akter var indelat i vattentäta celler, fyllda med kork.
För om tornet fortsatte cellindelningen ända upp ti~l övre däck, midskepps utgjorde kolboxarna
skydd och akterut mellan trossdäck och huvuddäck var bordvarts anordnad en av ett långskeppsskott avskild slaggång. Vattenlinjepansaret, tillverkat av stål ho~ Creuzot i Frankrike, var
. p å förkant 297 mm. tjockt, på sidorna 147 mm. och på akterkant 198 mm. Pansardäcket av
stål var 50 mm. tjockt. Akter om kanontornet befann sig styrtornet av 247 mm. pansar. Det
fasta kanontornet var på förkant 297 mm. och på akterkant 247 mm. tjockt och det rörliga
tornet 297 mm. i portplåten och i övrigt 247 mm.
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Den princip för pansarets och skyddets anordnande, efter vilken Svea byggdes, överensstämde i huvudsak med den av den engelske fartygskonstruktören Sir Nathaniel Barnaby vid
det år 1876 sjösatta engelska citadellfartyget lnflcxibles konstruktion tillämpade.
Under pansardäck befann sig maskineriet, omgivet av kolboxar, torped- och styrmaskinrum
samt förrådsrum. Midskepps och akterut ovan pansar- och trossdäcket var inredning för manskap, underofficerare och officerare.
Maskinanläggningen, bestående av sex cylindriska ångpannor och två liggande kompoundångmaskiner, utvecklade 3,100 ind. hästkrafter. Fartyget hade ångstyrinrättning och ångank ar spel. Det var försett med elektrisk belysning och två strålkastare. Akter om styrtornet fanns
en militärmast. men tackling fanns icke.
Vad som framför allt skilde Svea från monitorerna var dess högre fribord och därav följande bättre sjöduglighet. 1879 års kornmittå framhöll också att tornkanonernas kärnlinje p å

Loke låg endast 1,81 m. över vattenytan men på den föreslagna pansarbåten 3,41 m. och att
den senare skulle kunna i sjögång föra sitt artilleri lika länge som något annat dåtida fartyg
inom östersjöflottorna.
Ehuru ett i utlandet redan använt bepansringssystem blev tillämpat å Svea, var densamma
dock en fullt självständig konstruktion, vilket var betingat främst av den storleksbegränsning
i jämförelse med de stora sjönationerna, som vi måste underkasta oss .
Sveas konstruktör var överdirektören vid mariningenjörsstaten Göte Wilhelm Svensson.

PANSARBÅTAR FRÅN OCH MED GÖTA TILL OCH MED MANLIGHETEN, REPRESENTERANDE EN LUGN, SUCCESSIVT FORTGÅENDE UTVECKLING TILL TEKNISKT
FÖRBÄTTRADE FORMER OCH ÖKAD STORLEK.
Efter beslutet att bygga Svea följde åter några år av tvekan, tills 1887 och 1890 medel anslogos för påbörjande aven andra och en tredje pansarbåt. Under tiden 1880-92 stapelsattes
dessutom 6 minbåtar av första och 6 av andra klass.
Riktig fart på upprustningen till sjöss blev det dock först sedan 1892 års sjökrigsmaterielkommitte avgivit sitt betänkande, för vilket tidigare redogjorts.
Under tiden 1893-1901 färdigbyggdes eller påbörjades 7 pansarbåtar, 5 avisofartyg (torpedkryssare) och 13 min- (torped-) båtar. Med den 1904 färdigställda lIlanligheten avslutades en
serie av 11 pansarbåtar.

Sveas systerfartyg Göta och T lzule skilde sig föga från den äldsta i syskonkretsen. Thule
fick ramm men saknade stävtorpedtub; däremot hade den i likhet med Göta två rörliga sidotuber över vattnet.

Oden, Thor och Niord, som byggdes huvudsakligen efter av 1892 års kommitte uppgjort
förslag, uppvisade flera betydande förbättringar. Uppställning av de båda 25 cm. kanonerna i
ett torn för och ett akter hade övervägts redan av 1879 års certkommitte, men man frångick
denna tanke av ekonomiska skäl - fartyget skulle ha blivit större. Nu genomfördes den, och
man vann därigenom den stora fördel i taktiskt hänseende att det svåra artilleriet kunde användas hela horisonten runt, varjämte faran för de båda kanonernas samtidiga sättande ur
stridbart skick i hög grad minskades. Kommitten hade av hänsyn till vikten föreslagit barbetttorn med plåtkupoler över kanonerna, men det slutliga utförandet blev med slutna torn. Det
medelsvåra artilleriet fick en inom pansrad kasematt skyddad uppställning midskepps mellan
de svåra tornen. Dess kaliber sänktes emellertid till 12 cm ., vilket dock åtminstone delvis kom-
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Pansarbåten Thor. Fiirc/ig 1899. 3,300 ton . Huuudbestijcknituj 2 st. 25,J cm. och 6 st. 15 cm. kanoner. 1 st. 45 cm.
undernattens-torpedtub. Fart 1(j" knop, Bitden visar Thor i Kielkanulen uneler Leioenzauer Hochbriicke den 10 maj
1905. lilan observerar sidooentllerna, som vara en nyllet å Thor.

penserades genom alt kanonerna voro s. k. snabbskjutande, varigenom den på en viss tid utslungade projektilvikten var större för 12 cm.-kanonen än för 15 cm.-kanonen av de äldre
pansarbåtarnas typ. Dessa 12 cm.-kanoner voro de första, som tillverkades av Bofors' egen konstruktion. Av viktsskäl måste man något minska tjockleken hos citadell- och tornpansar. A
Thor och Niord minskades tjockleken ytterligare i förhållande till Oden. Genom införandet av
harveyserat nickelstålpansar kunde detta ske utan att pansarets skyddande förmåga förringades. Tack vare viktminskningen kunde antalet 12 cm. kanoner ökas från fyra på Oden till sex
på Thor och Niord.
Genom de sålunda vidtagna förändringarna steg deplacementet för Oden till 3,500 ton men
hölls för de bägge följande nere vid 3,300 ton. Farten uppgick till 16 il. 16,5 knop.
Alla tre fartygen hade stående trippelexpnnsionsmaskiner, vilka å Thor och Niord skildes
genom ett vattentätt l ångskeppsskott.
Såsom ett framsteg
sidoventiler.

fråga om besättningens trevnad kan nämnas, att Thor och Niord fingo

Den år 1900 sjösatta Dristigheten, ensam i sin klass och utgörande en övergångstyp till
Äran-klassen, uppvisade ytterligare förbättringar. På samma deplacement som Oden fick den
sex snabbskjutande 15 cm. kanoner i kasematt, men de bägge svåra kanonernas kaliber minskades beklagligtvis till 21 cm. Även dessa voro visserligen aven ny snabbskjutande modell
av nära samma effekt som de äldre 25 cm. kanonerna, men dock givetvis med mindre verkan
vid målet. För kanontorn och manövertorn infördes Krupp-pansar. Torpedbestyckningen utgjordes aven undervattenstorpedtub på vardera sidan. I stället för sex cylinderpannor erhöll
Dristigheten åtta yarrowpannor. Maskinstyrkan uppgick till 5,617 ind. hästkrafter och farten
till 16,8 knop.
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Pansarbdten Dristigheten. Färdig 1901. 3,500 ton. Huvudbestyckning 2 st. 21 cm. och G ~t . 15 cm . kanoner, 2 st.
45 cm. undervattens-torpedtuber. Fart 16,8 knop. Dristigheten ansdgs med sin harmoniska silhuett som en av de
vackraste pansarbdtarna. Bilden visar fartyget pd ingdende i Algers hamn juli 1909.

Den tidigare omnämnda utvecklingen av det medelsvåra artilleriet, varigenom detsamma
kom att utgöra en fara icke blott för mindre, oskyddade fartyg, utan även för pansarskeppens
oskyddade eller svagt skyddade delar, hade under 1890-talet och början av 1900-talet stort in •
flytande på pansarskeppens konstruktion, vilket tog sig uttryck dels i en större värdesättning
av det medelsvåra artilleriet och dels i en ökad utsträckning av bepansringen. Den senare möjliggjordes genom den förbättrade pansarkvalitet, som det kruppska förfarandet i mitten av 1890talet frambragte och som medgav reduktion av pansartjockleken. Pansarets ökade utsträckning
gällde främst det svåra artilleriet, för vilket man definitivt övergick till slutna, vridbara torn
- de öppna barbettornen voro nu omöjliga till följd av det medelsvåra artilleriets förödande
splitterverkan - vidare det medelsvåra artilleriet samt slutligen skrovet ovan vattenlinjebältet.
Om möjligt utsträcktes även vattenlinjebältet mot fartygsändarna. Pansarets tjocklek avpassades så att vattenlinjebältet midskepps och de svåra tornen fingo tjockare pansar och citadellet ovan vattenlinjepansaret, de medelsvåra tornen och vattenlinjebältet mot ändarna tunnare
pansar. Man sökte i allmänhet följa den regel, att skyddet för en kanon skulle ha en tjocklek
lika med kanonens kaliber.
Principen för kanonernas uppställning med de svåra tornen fördelade mot fartygets ändar
och det medelsvåra artilleriet däremellan blev ' efter hand regel för alla mariner. Det medelsvåra artilleriet uppställdes i kasematt eller torn eller en kombination av bäggedera.
Vid 1899 års riksdag äskade regeringen medel till modernisering av Svea, Göta och Thule
och samtidigt begärdes i enskild motion anslag till nybyggnad av ytterligare tre pansarbåtar.
Riksdagen biföll både proposition och motion. För såväl ombyggnaden av d~ äldre båtarna,
vilken utfördes i överensstämmelse med ett av särskilda kommitterade i 'd ecember 1898 avgivet förslag, som för nybyggnaderna tillämpades tornuppställning av det medelsvåra artilleriet. Kanonerna uppställdes i balanserade, slutna torn och ammunitionstillförseln skyddades
av fasta torn.

A de nya fartygen Äran, Wasa och Tapperheten bibehölls samma bestyckning som på
Dristigheten blott med den ändring att det medelsvåra artilleriet uppställdes i tre enkeltorn på
vardera sidan under det att Svea och dess systerskepp fingo nöja sig med ett 15 cm. enkel-
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Pans arbdten Aran. Färdig 1902. 3,650 ton. Huvudbestyckning 2 st. 21 cm . och 6 st. 15 cm. kanoner. 2 st. 4-5 cm.
undervallens-torpedtuber. Bilden visar Aran efter ombyggnad 1908-09, dd masten försdgs med en för avstdndsmätare avsedd märs samt stagad es med fasta ben (tr ipodmast).

Pansarbdten Svea efter ombyggnaden 1904-. Huvudbestyckning 1 st. 21 cm. och 7 st. 15 cm. kanoner. 1 st. 38 cm.
undervattens-torpedtub.

torn akterut i stället för ett 21 cm. torn, men för övrigt fingo de samma bestyckning som
Äran. Detta betydde ju för Svea-klassens fartyg en ganska betydande reduktion av det svåra
artilleriet, men så stor vikt lade man vid det medelsvåra artilleriet, att man godtog denna
reduktion; 21 cm. kanonen var också i viss mån snabbskjutande.
Å Svea-klassen vidtogos dessutom flera genomgripande förändringar. Det lätta artilleriet
ökades till 11 st. 57 mm. kanoner, övervattenstorpedbestyckningen, som ansågs vara en fara
43 .

S v . F. H. III
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för det egna fartyget, borttogs, militärmasten borttogs och ersattes med tvenne lättare obestyckade master, strålkastarna, uppställda i tamburer i fartygssidan, utbyttes mot kraftigare sådana
och flyttades till överbyggnaden och bryggorna, träinredning ersattes med järn och slaggångarna över trossdäck borttogos, sidoventiler anbringades och eldsläckningsanordningarna
ordnades med i möjligaste mån skyddade rörledningar och särskild pump.
Å Äran-klassen möjliggjorde användande av Krupp-pansar icke blott för kanontorn och manövertorn utan även för vattenlinjepansaret en minskning av pansartjocklekarna med bibehållen skyddsförmåga, och på så sätt kompenserade man den viktökning, som uppstod genom det
medelsvåra artilleriets tornuppställning. Deplacementet steg dock till 3,650 ton, och maskinstyrkan ökades till 6,500 ind. hästkrafter, vilka gåvo fartygen en fart av 17 knop. Maskineriet
var anordnat i stort sett på samma sätt som på Dristigheten med två trippelexpansionsmaskiner och åtta yarrowpannor.
Den vid 1901 års riksdag beviljade elfte pansarbåten, Manligheten, byggdes i likhet med
Äran-klassen. En del nyheter infördes emellertid såsom skåp och lådor för manskapets beklädnad i stället för de förut brukliga säckfacken med sjömanssäckar samt centrala värmekammare för uppvärmning och ventilation i inredningen. Vidare fick fartyget askejektorer,
ismaskin och markententeriinredning.

PANSARBÅTEN OSCAR II, DEN TOLFTE I PANSARBÄTSSERIEN, EN AKTNINGSVÄRD
UTVECKLING FRÅN ÄRAN-TYPEN.
1901 års sjökrigsmaterielkommitte hade bl. a. till uppgift att undersöka, huruvida våra 1 kl.
pansarbåtar borde i huvudsak bibehållas vid den för Äran-klassen fastställda typen eller vilka
ändringar, som borde vidtagas.
De pansarbåtar, som vi skulle komma att äga, sedan pågående ändringsarbeten och nybyggnader blivit färdiga, skulle -

framhöll kommitten -

utgöra en flotta, vars stridsduglig-

het vore höjd över allt tvivel. Den nationella pansarbåtstypens utveckling hade fortgått i mån
som sjökrigsmaterielen i allmänhet gjort framsteg. Ehuru våra pansarbåtar vore fullt jämngoda med och kanske i vissa avseenden till och med överlägsna stridsfartyg av motsvarande
storlek inom främmande mariner, ansåg dock kommitten att vid nybyggnad av pansarbåtar
ett ytterligare höjande av desammas stridsvärde vore önskligt.
Att med bibehållande av ett deplacement, som tilläte pansarbåten rörelsefrihet i våra skärgårdar, i så hög grad utveckla dess militära egenskaper, att densamma i alla avseenden skulle
kunna mäta sig med de större modernare slagskeppen, kunde icke ifrågasättas. Det hade
dock vid behandlingen av denna fråga framhållits, att vi borde utveckla våra pansarbåtar, så
att nybyggda dylika i ndgot avseende bleve överlägsna eller åtminstone jämngoda med våra
eventuella motståndares pansarfartyg, slagskepp såväl som pansarkryssare. Detta skulle åtminstone delvis kunna uppnås, om man förbättrade pansarbåten därhän, att den i jämförelse med
slagskeppen bleve överlägsen eller jämngod beträffande farten och i jämförelse med pansarkryssarna finge en motsvarande överlägsenhet eller likställighet beträffande offensiva och defensiva egenskaper. Det var sålunda den senare så ofta upprepade satsen: »Snabbare än de
PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. A denna paradmdlning av kommendörkaptenen Herman af Sillen, den framstdende konstnärlige skildraren av sekelskiftets svenska örlogsflotta, ser man pansarfartyg av Äran -typ under en
stridsövning iOstersjön.
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Pansarbåten Oscar Il. Färdig 1907. 4-,270 ton. Huvudbestyckning 2 st. 21 cm. och 8 st. 15 cm. kanoner. 2 st. 4-5
cm. undervattens-torpedtuber. Fart 18,1 knop. l bakgrunden synes det engelska linjeskeppet Victory. Bilden tagen
i Portsmouth 1907, dd en svensk eskader representerade svenska flottan vid den nyskapade engelska hemflottans
stora flottrevy.

j

Pansarbdten Oscar Il efter ändringen 1928-29, dd bl. a. aktra masten nedskars i höjd. Förliga masten hade redan
1910-11 ombyggts för installation av avstdndsmätare i märsen och försetts med fasta ben. Under första världskriget bortskars överbyggnaden över 15 cm. tornen samt flyttades manöverbryggan och förliga masten akteröver,
sd att stridstornet blev fritt.

starkare, starkare än de snabbare», som här uttalades. Ett förslag till fartyg, som fyllde dessa
krav, .uppgjordes. För nedbringande av kostnaden till förmån för ett större antal fartyg uppgjordes även två modifierade förslag och man hade sålunda tre förslag att välja på:
deplacement 4,800 ton antal 21 cm. kanoner 4 st. fart 18 knop kostnad 7,762,000 kronor
3,950
»»»
2
» 17 »
»
6,225,800 »
»
4,218
~
»
»
2
» 18
6,631,000
»

339

Kommitten stannade vid att föreslå det minsta och billigaste av dessa fartyg. Häremot
reserverade sig två kommitteledamöter, som ansågo farten hos det föreslagna fartyget för liten
och som förordade förslaget på 4,218 ton och en ledamot, som förordade förslaget om 4,800
ton dock om behövligt med något ökad maskinkraft, så att farten bleve minst 18,5 knop.
Kungl. Maj: t ansåg emellertid, att hos våra pansarbåtar av l:a klass, vilka fortfarande
borde utgöra flottans kärna, egenskapen av hög fart måste tillmätas en stor och avgörande
betydelse, och föreslog 1903 års riksdag att byggandet aven pansarbåt av den ovannämnda,
med avseende å storlek mellersta typen skulle påbörjas, och i enlighet härmed beslöt riksdagen. Ehuru deplacementsökningen i alla fall icke var så överväldigande, representerade dock
Oscar II, såsom denna vår tolfte pansarbåt blev kallad, en aktningsvärd utveckling från Ärantypen. Såväl den svåra som den lätta bestyckningen bibehölls som på Äran, blott med det
undantaget att antalet 37 mm. kanoner ökades från 2 till 3. Antalet 15 cm . kanoner ökades
från 6 till 8 och för att spara vikt uppställdes dessa parvis i fyra torn i stället för i åtta
enkla torn. Pansarskyddet i vattenlinjen blev utsträckt och genom att draga ned däckspansaret till vattenlinjepansarets underkant, varvid vattenlinjepansarets tjocklek något minskades,
samt genom att låta det vertikala pansarets tjocklek gradvis avtaga för- och akter-över kunde
man vidtaga denna utsträckning av pansarskyddet med minsta möjliga viktsökning. Ovan
vattenlinjepansaret anordnades vidare en pansrad kasematt eller ett citadell, omslutande de
medelsvåra kanonernas langning. Neddragning av pansardäcket till vattenlinjepansarets underkant var en anordning, som tillämpats på de italienska skeppen av Sardegna-klassen, byggda
omkring 1890 samt senare å de engelska i mitten av 1890-talet byggda fartygen av Mojesticklassen.
Tack vare den betydligt ökade längden och en till 9,000 ind. hästkrafter ökad maskinstyrka erhöll fartyget en fart av 18,1 knop. Oscar II byggdes vid Lindholmens varv i Göteborg.

TORPEDKRYSSARE, PANSARKRYSSAREN FYLGIA, MINKRYSSAREN KLAS FLEMING.
Nästa utveckling i fråga om vår fartygsmateriel innebär att kryssare, arvtagare till gamla
tiders fregatter, tillföras flottan, som samtidigt får modern materiel för personalens utbildning.
Senare tages ett betydelsefullt steg i fråga om minvapnets utveckling till ett offensivt vapen.
I början av 1880-talet väckte i England ett föredrag av sir William Armstrong, president i
»Institution of Civil Engineers», ganska mycket uppseende och ogillande. Sir William menade,
att man genom att bygga lätta, snabba och med effektiva kanoner bestyckade fartyg skulle
vinna så mycket i offensivkraft i förhållande till pansarskeppen, att dessa snart skulle komma
att helt utgå ur flottlistorna. Det var ju ett vapen för de små, fattiga nationerna, och det
första moderna pansardäcksfartyget beställdes hos Armstrong av Chile. Det var Esmeralda,
försett med genomgående pansardäck och kolskydd. Den sjösattes 1883 och väckte berättigat
uppseende. Deplacementet var 3,000 ton och farten 18,3 knop.
Byggandet av pansardäckskryssare tog emellertid, trots ogillandet av Armstrongs ideer, fart.
Någon fara för att pansarskeppen därför skulle utgå ur flottlistorna förmärktes dock icke.
Men kryssarna utvecklades för den tjänst, för vilken de voro lämpade, kryssaretjänsten d. v. s.
bevaknings-, spanings- och rapporttjänst.
Redan 1879 års certkommitte hade såsom tidigare omnämnts behandlat frågan om len särskild cert, opansrade, mycket snabbgående och med lätt artilleri bestyckade rekognoscerings-
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Torpedkryssaren Klas Uggla. Färdig 1900. 800 ton. Huvudbestyckning 2 st. 12 cm. kanoner. 1 st. 38 cm. undervattens-torpedtub. Fart 20,s knop.

fartyg» men hade av ekonomiska skäl icke föreslagit byggandet av dylika. 1892 års sjökrigsmaterielkornmitte upptog senare frågan och framhöll att åtminstone två olika fartygstyper voro
erforderliga, nämligen en något större cert eller kryssaren och en mindre eller det egentliga
avisofartyget och minbåtsjagaren.

Den förre skulle ha till uppgift den yttre bevakningen,

anfallande eller bortdrivande av opansrade örlogsfartyg, särskilt rekognoscörer, samt uppbringande av fientliga handelsfartyg, och åt den senare borde anförtros den inre bevakningen
av kusten, havsbandet och skärgårdsfarlederna. samt bortjagande eller förstörande av fientliga
rekognoscörer och minbåtar.
I huvudsaklig överensstämmelse med kom mittens förslag tillkommo åren 1897 till 1900
våra ganska anspråkslösa men efter förhållandena snabba avisofartyg eller, såsom de senare
blevo benämnda, torpedkryssarna Ornen, Jakob Bagge, Klas Horn, Psilander och Klas Uggla.
Torpedkryssarna voro på 800 ton med 2 st. 12 cm. och 4 st. 57 mm. kanoner. De voro försedda med ett tunt pansardäck, sluttande mot sidorna, där det bildade celler under trossdäcket. Maskinerna utgjordes av två liggande trippelexpansionsmaskiner samt å Ornen och Jacob

Bagge 4 cylinderpannor och å de övriga 8 Yarrowpannor. Farten uppgick till 19,5 å 21 knop.
Samma krafter, som drivit sitt spel vid pansarskeppens utveckling, blevo bestämmande för
kryssarnas utveckling i de utländska marinerna. Pansardäckskryssarnas obepansrade sidor bidrogo att stimulera utvecklingen av det medelsvåra artilleriet, och då detta blev allt för kraftigt,
måste man pansarkläda sidorna. På så sätt uppkommo pansarkryssarna. Redan på 1860· och
70-talen hade man byggt pansarfregatter och pansrade kryssare. Såsom typisk för utvecklingen och såsom mönstergill med avseende å pansarets anordning gällde emellertid senare
under lång tid den franska, år 1890 sjösatta Dupuy de Låme. Den var från underkant av
det 55 mm. tjocka genomlöpande pansardäcket upp till övre däck utefter hela fartygssidan
beklädd med 110 mm. nickelstålpansar. Senare inskränktes pansarets utsträckning till förmån
för ökad tjocklek och ökad fart. Såsom typiska exempel för utvecklingen vid sekelskiftet, då
pansarkryssarfrågan blev aktuell i vårt land, kunna nämnas den tyska pansardäckskryssaren
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Pansarkryssaren Fylgia i ursprungligt skick. Färdig 1907. ;",100 ton. Bestyckning 8 st. 15 cm . 14 st. 57 mm. och
3 st. 37 mm. kanoner, 2 st. ;"5 cm. undervallens-torpedtuber. Fart 22 knop. Fylgia har under ett flertal ldngresor
visat den svenska flaggan på världshaven och i främmande hamnar. För denna tjänst var Fylgia väl skickad bdde
genom sina goda sjöegenskaper och sitt tilltalande yttre.

Pansarkryssaren Fylgia efter ombyggnad 194.2. Under dren 1939-1,.1 undergick Fylgia en genomgripande ombyggnad vid örlogsvarvet i Karlskrona. Modern luftvärnsbestyckning anordnades och artilleriet moderniserades även i
övrigt, underva/lens-torpedtuberna utbyttes mot dåckstuber , de tolv koleldade dngpannorna utbyttes mot fyra större,
oljeeldade pannor och undervattensskyddet förbättrades . Fartygets yttre utseende ändrades därigenom, att antalet
skorstenar reducerades [rån tre till tvd och rammstäven ändrades till fallande stäv . Genom ombyggnaden ökades
fartygets värde bdde sdsom stridsfartyg och som övningsfartyg.

Frega och pansarkryssaren Prinz Adalbert och den ryska pansardäckskryssaren Warjag och
pansarkryssaren Rajan.

Frågan om kryssaretyp större än torpedkryssaren, vilken fråga redan berörts av 1892 års
kommitte, var senare föremål för behandling av 1901 års sjökrigsmaterielkommitte.
De ändamål, för vilka kryssarna erfordrades, angåvos vara: spaningstjänst till sjöss; offensiva företag emot sådana fartyg, som förrätta fiendens spanings- eller blockadtjänst, ävensom
mot fiendens sjöhandel m. m.; blockadbrytning och anfall å fiendens transportflotta; samt
skydd för kusten emot brandskattning och andra överrumplingsföretag.
Men härtill kom en ny uppgift, orsakad av den allt mera mognande uppfattningen om
olämpligheten att bibehålla korvetterna såsom övningsfartyg för flottans personal. Personalen
borde övas på de fartyg, på vilka den skulle strida.
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ilfinkryssaren Klas Fle ming i ursprungligt skick. Färd ig 1914. 1,748 ton . Huvudbestyckning 4- st. 12 cm . kanoner.
Fart 20,s knop. Fartyget är byggt som pansardäckskryssare . Det kan medföra ett betydande antal minor. Maskineriet utgjordes av 8 st. Yarrowpannor och direktkopplade Parson -turbiner pd tvd axlar. 1918-19 ombyggdes
kryssaren. Den pd stridstornet uppställda samt den aktersta 12 cm . kanonen flyttades till tamburer akt er om
aktra skorstenen. Den aktra överbyggnaden utbyggdes akteröver och m inportarna akterut flyttades högre upp.

+

Minkryssaren Klas Fleming efter dr 194-0 fullbordad om1Jyggnad, under vilken fartyget förlängdes och maskineriet utbyttes mot ett diesel -turbin-maskineri av Götaverkens konstruktion.

1901 å rs kommitte uppgjorde två förslag, en pansardäckskryssare om 3,232 ton och en
pansarkryssare om 4,060 ton samt förordade byggandet av den senare typen.
Hos 1902 års riksdag ulverkade regeringen sedermera medel till påbörjande aven pansarkryssare, Fylgia.
Genom byggandet av det 1914 färdigställda minfartyget eller minkryssaren Klas Fleming
togs ett betydelsefullt steg i fråga om minvapnets utveckling till ett offensivt vapen.

TORPEDBÅTAR INTILL TIDEN FÖR FÖRSTA VÄRLDSKRIGET. EN SKEPPSBYGGERITEKNISKT INTRESSANT UTVECKLING, JÄMNLÖPANDE MED TORPEDENS UTVECKLING.
I ett tidigare kapitel är redogjort för början av torpedbåtarnas utvecklingshistoria i vårt land.
Man indelade torpedbåtarna (före 1895 benämnda minbåtar) efter storleken i tre klasser:
l:a klassen (nummer under 60) - båtar med över 60 tons deplacement, 2:a klassen (nummer
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2:a klass torpedbåtett ByglJe, modell i Sjöhistoriska Museet i Stockholm. Fartyget färdigt 1887. 41 ton. 1 st. 25
mm. kulspruta. 2 st. 35 cm. ståu -torpedtuber, Fart 17,8 knop.

över 60) - båtar med mellan 60 och 20 ton, 3:e klassen (nummer över 100) - båtar under
20 ton samt stångtorpedbåtar (nummer över 140).
De tidigare omnämnda 2:a klass torpedbåtarna n:ris 61 och 63 följdes under en tjugoårsperiod 1883-1903 av ytterligare 11 liknande båtar, till en början tilldelade namn, sedermera
nummer (svenska båtar hade udda, norska jämna nummer): Galdr n:r 65, Nar] n:r 67, Nörve
n:r 69, Bygve n:r 71, Bylgia n:r 73, Agne n:r 75, Agda n:r 77 samt n:ris 79, 81, 83 och 85.
Deplacementet varierade från 40 il 45 ton upp till 56 il 58 ton. Maskinstyrkan ökades så småningom från 420 till 720 ind. hästkrafter och farten från 19 till 21 knop. N:ris 63-73 hade
2 st. 35 cm. stävtorpedtuber, n:ris 75 och 77 1 st. 35 cm. stävtub och 1 st. 35 cm. rörlig däckstub och n:ris 79-85 1 st. 38 cm. stävtub och 1 st. 38 cm. rörlig däckstub. N:ris 63-77 hade
vardera 1 st. 25 mm. kulspruta och de övriga 1 st. 37 mm. snabbskjutande kanon.
N:ris 65-75, 79 och 81 byggdes vid örlogsvarvet i Stockholm, n:r 77 vid örlogsvarvet i
Karlskrona och n:ris 83 och 85 vid Motala verkstad.
1884 levererades torpedbåten av l:a klass Hugin från firman Thornycroft, Chiswick, England, samma firma, som tidigare levererat 2:a klass torpedbåten Seid n:r 63, och efter den
följde 1887 med praktiskt taget samma data Munin, Freke och Gere, byggda vid Bergsunds
mekaniska verkstad. Dessa båtar fingo sedermera nummer 1, 3, 5 och 7 och slutligen (efter
unionsbrottet) 1, 3, 2 och 4- samt överfördes till 2:a klass torpedbåtar. De hade 65 tons deplacement, 620 ind. hästkrafter och gjorde 18,5 knop. De voro bestyckade med 2 st. 38 cm.
stävtuber och 1 st. 25 mm. kulspruta.
1894 färdigställdes vid örlogsvarvet i Karlskrona l:a klass torpedbåtarna Gondul och Gudur
med 86 tons deplacement, 850 ind. hästkrafter och 19,5 knops fart samt bestyckade med 1 st.
38 cm. stävtub och 1 st. 38 cm. rörlig däckstub samt 2 st. 25 mm. kulsprutor.
1896 levererades från Schichau, Elbing, den till större delen genom frivilligt insamlade medel anskaffade l:a klass torpedbåten Komet med 92 tons deplacement, 1,056 ind. hästkrafter
och 23 knops fart, bestyckad med 1 st. stävtorpedtub och 1 st. rörlig däckstub, båda för 38
cm. torpeder samt 2 st. 37 mm. snabbskjutande kanoner.
Denna bestyckning bibehölls sedan för en serie av 11 båtar, färdiga 1898-1904: Blixt,
Meteor, Stjerna, Orkan, Bris, Vind, Virgo, Mira, Orion, Sirius och Kapella; endast Mira utgjorde
ett undantag, dess bägge torpedtuber utfördes som rörliga däckstuber. Komets huvuddimensioner bibehöllos för dessa båtar, men de erhöllo något kraftigare maskineri, och farten drevs
upp ända till maximum 24 knop. De flesta av dessa båtar byggdes vid örlogsvarvet i Karlskrona, två vid Bergsund i Stockholm och en vid Lindholmen i Göteborg.
1901 års sjökrigsmaterielkommitte yrkade på kraftigare torpedtyp, större fart och bättre
sjöduglighet.
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1:a klass torp edb åten Stjerna. Färdig 1899. 92 ton . 2 st. 37 mm. kanoner. 1 st. la st och 1 st. rörlig 38 cm. över vattens-torpedtub. Fart 23,4 knop.

1:a klass torp edb åten Polaris. Färdig 1910. Deplacement 115 ton . 2 st. 57 mm . kanoner. 1 st. last ocli 1 st. rörlig
45 cm. övervattens-torpedtub. Fart 25,5 knop. - Modell utliird av marindirektör H. Åkermark,

1905 levererades därefter fr ån Augustin Normand & C:o i Le Havre l:a klass torpedbåten

Plejad, och därmed hade vi sålunda fått fyra typbåtar fr ån tre av de förnämsta torpedbåtsbyggande varven i England, Tyskland och Frankrike. Plejad hade 100 tons deplacement, 2,000
ind. hästkrafter och en fart av 26,1 knop. Torpedkalibern var ökad till 45 cm., tubernas anordning för övrigt liksom artilleribestyckningen som å de tidigare båtarna. Ungefär likadana
byggdes så Castor och Pollux, färdiga 1909 samt Iris, Tlietis, Spica, Astrea, Antares, Areturus,
Altair, Argo, Polaris, Perseus, Regulus, Rigel, Vega och Vesta, färdiga 1908-12, de senare 14
försedda med 2 st. 57 mm. snabbskjutande kanoner. De nämnda 16 båtarna byggdes vid Bergsund, Karlskrona örlogsvarv och Göteborgs nya verkstads A.-B.
Från 1907-08 färdigställdes vidare 2:a kl ass torpedbåtarna n:ris 5-15 om c:a 60 tons deplacement.
Torpedbåtarnas utveckling utgör ett intressant kapitel i skeppsbyggeriets historia. Då Thornycroft år 1871 först lyckades driva en 50 fots båt till 15 knops fart, mottogs underrättelsen
h ärom med »tvivel och löje t . Det som möjliggjorde detta trolleri var ingenting annat än forcerat drag i ångpan nan och stor pistonhastighet hos m askinen. Tillämpningen härav skapade
emellertid betydande praktiska svårigheter såsom läckande ån gpannetuber, inbucklade eldstadstak och losskakade fläktmaskiner. Att maskinpersonalen m åste vara klädd i oljekläder till skydd
mot vatten och olja, som stänkte fr ån de hastigt löpande propellermaskinerna, är icke förenligt
med nutida ingenjörsuppfatlning. Skorstensflamman, som uppstod vid forcering, var också ett
bekymmer, för vilket man icke kunde finna annan bot än sakta gång med lågt blästertryck.
Ett betydelsefullt steg togs, då man övergick från lokomotivpannor till vattenrörpannor och
därvid kunde höja ångtrycket.
44.

Sv. F. H. III
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Våra första torpedb åtar hade lokomotivpannor och kompoundmaskiner. Blixt, Meteor och
Stjerna fingo i England byggda yarrowpannor, och för de därpå följande byggde örlogsvarvet
i Karlskrona yarrowpannor. Av 2:a klass båtarna var n:r 77 den första med yarrowpanna.
Gondul och Gudur voro de första båtarna med trippelmaskiner. Plejad, Castor och Pollux hade
normandpanna, men de följande i Sverige byggda båtarna fingo yarrowpannor. Över huvud
taget voro de i Sverige byggda båtarna icke kopior av typbåtarna, utan utgjorde egna konstruktioner, utförda med ledning av typbåtarna.
Skrovkonstruktionerna uppvisa också en vacker utvecklingsserie, där stor viktbesparing åstadkoms genom elegant detaljutformning och användande av tunt material av hög kvalitet, till en
del galvaniserat.
Torpedbåtarnas konstruktion utvecklades emellertid så småningom - för övrigt jämsides
med torpederna, som till en början ej heller voro fullkomliga - till en hög grad av fulländning. Vad som är särskilt värt att lägga märke till är, huru våra svenska torpedbåtar,
trots mycket flitig användning men tack vare en omsorgsfull vård uppnått en hög ålder och
att många av dem ännu i dag göra tjänst, ehuru överförda till vedettbåtar.

JAGARE INTILL TIDEN FÖR FÖRSTA VÄRLDSKRIGET.
TORPEDBATSFÖRSTÖRAREN
ÖVERTAR TORPEDBATENS ROLL SOM DEN FÖRNÄMSTA
BÄRAREN AV TORPEDVAPNET.
Redan tidigt väcktes i England tanken att bygga »torpedob åtsf ångare och förstörare». De
borde vara torpedbåten överlägsna i hanterlighet, storlek, styrka och om möjligt även i hastighet. De borde ha ett deplacement av 200 il. 300 ton. För bekämpandet av torpedbåtar hade
det egentligen varit tillräckligt att utrusta torpedbåtsförstörarna endast med artilleri, men fartygen blevo lämpliga även för andra ändamål, och på så sätt utvecklades den traditionella jagartypen, som kom att övertaga torpedbåtens roll såsom den viktigaste bäraren av torpedvapnet.
Såsom jagarens förnämsta uppgift angav 1901 års sjökrigsmaterielkommitte spaningstjänsten
till sjöss. Den skulle ha högsta möjliga fart - mer än 31 il. 32 knop ansågs dock icke kunna
påräknas - och sjöduglighet, ej under 350 tons deplacement med fullt kolförråd, 2 st. rörliga
45 cm. torpedtuber och 4 st. 57 mm. snabbskjutande kanoner.
I chefens för marinstaben förslag av 1906 angåvos jagarnas uppgifter vara rekognosceringsoch bevakningstjänst till sjöss och vid fiendens kust, utförandet av mineringsföretag samt att
utgöra kustflottans lättrörliga offensiva stridsmedel.
Våra första jagare voro de i England byggda Mode och lI1agne. Mode byggdes hos Yarrow,
Poplar, och blev färdig 1902 och lI1agne, byggd hos Thornycroft, Chiswick, blev färdig 1905.
Bestyckningen utgjordes å vardera av 6 st. 57 mm. kanoner och 2 st. 45 cm. däckstorpedtuber.
Deplacementet uppgick till 400 respektive 430 ton. Hastighetskravet för jagarna väckte, särskilt i England, till liven ganska mycket sportbetonad tävlan mellan varven. Mode kom vid
provturen upp till den ansenliga farten av 32,385 knop och var en tid världens snabbaste fartyg.
Magnes provtursfart blev 30,7 knop.

Magne hade högre fribord än Mode och hade mera ut-

fallande sidor på bogen ovan vattnet. Mode hade emellertid en högre whaleback än il/agne.
Med sina vertikala sidor och sitt skarpa förskepp skar Mode rätt igenom sjöarna, under det Magne
vakade bättre och lämnade bryggan torrare. Maskinstyrkan uppgick till respektive 6,000 och
7,700 ind. hästkrafter och maskineriet utgjordes av 2 st. fyrcylindriga trippelexpansionsmaskiner och fyra vattenrörpannor, å Mode av Yarrows konstruktion och å il/agne av Thornycrofts.
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Vedettbdltar i Göteborgs hamn, oktober 1939. Torpedbdtarna bleuo omoderna som torpedfartyg, de ändrades till
vedeltbdtar. Här ndgra bdtar, ursprungligen av Plejad-typ, Regulus, Vesta, Rigel och Perseus med minsvepningsakter ocli minsvepens flytbojar pd däck .

')

Jagaren lIlagne. Byggd IlOS Thortujcrojt, ClIiswick, England. Färdig 1905. 430 ton : 6 st. 57 mm. kanoner, 2 st .
45 cm . rörliga iioeruattens-torpedtuber. Fart 30,1 knop. Till vänster det gamla avmastade linjeskeppet Stockholm.

Alla våra följande jagare byggdes i Sverige. Vale, Ragnar, Sigurd och Vidar, färdiga 1908
- 10, hade samma dimensioner och skrovfonn som Magne. Vale fick 2 st. 7,5 cm. och 4 st. 57
mm. kanoner och de övriga 4 st. 7,5 cm. kanoner. Torpedbestyckningen utgjordes åt samtliga av
2 st. enkla (eft er 1916 dubbla) torpedtuber.
A de 1911 och 1912 färdiga Hugin och Munin bibehölls samma bestyckning. Dessa voro
de första fartyg i svenska flottan, som försågos med ångturbiner, direkt kopplade till propelleraxlarna, och likaså de första, för vilka modellförsök utfördes för utrönande av fartygsmotståndet. Turbinerna voro av A. E . G. curtisstyp och byggdes hos Vulcan i Stettin. Högsta uppnådda
farten uppgick för Hugin till 31,25 knop och för Munin till 32,3 knop. Hugin byggdes vid Göteborgs Nya Verkstads A.-B. och Munin hos Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö.

347

Sveriges äldsta ubdt Hajen av cnkelskroostup, byggd på örlogsvarvet i Stockholm 1904. Deplacement i marschläge
107 ton. En 45 cm . torpedtub. Fart i marscltläge 8 knop, i undervattensläge 7 knop. Den elektriska energin för
propellermotorns drift och ackumulatorbatteriets uppladdning levererades aven generator, som drevs aven 200
hästkrafters Avance-fotogen-motor. Vid en ombyggnad 1914 utbyttes denna mot en dieselmotor och erhöll ubdtens
överbyggnad det utseende som bilden visar. Samtidigt ändrades namnet till - undervatt ensbdten nr 1-. Sedan u-bdlen
1922 blivit utrangerad, togs den upp pd land som utställningsföremdl pd örlogsvarvet i Karlskrona. Sina första spännande prov gjorde Hajen, som var konstruerad av C. Richsoti, pd Värtan under löjtnant W. Magnussons befäl.
I uppbördsmaskinisten I. J . F. Dickman hade fartygschefen ett pdlitligt stöd.

UBÅTAR INTILL TIDEN FÖR FÖRSTA VÄRLDSKRIGET.

EN UTVECKLING, DÄR VÅRT

LAND INTAR EN FRAMSTÅENDE PLATS.
Konstruerandet av undervattensbåtar hade i långliga tider lockat uppfinnarnas fantasi. Det
innebar ett mycket omfattande komplex av problem, som måste lösas. Det var framdrivningen över och under vatten, nedsänkningen och hållandet på önskat djup, styrningen under
vatten i horisontal- och vertikalplanet, navigeringen under vatten, de för ubåtar säregna stabilitetsförhållandena, båtens hållande i horisontalläge, vapnens, minornas eller torpedernas,
medförande och handhavande, besättningens förseende med luft, lämplig storlek på båtarna
o. s. v.
Det var också först mot slutet av I800-talet, mer än ett sekel efter de första tafatta försöken, som man överhuvudtaget började få något grepp om problemet, och omkring sekelskiftet
skapades två mycket viktiga förutsättningar, för ubåtens vidare utveckling, dels genom för bränningsmotorns, särskilt dieselmotorns, framträdande dels genom elektroteknikens vidare utveckling. Oavsett de första trevande experimenten ligger det mellan de första för hamnförsvar användbara, obekväma ubåtarna och våra dagars sjö - och oceangående, beboeliga fartyg
en oerhörd utveckling, och det är glädjande att vårt land inom detta område intager en hedrande plats.
På I880-talet byggde den svenske industriidkaren, kammarherre Torsten Nordenfelt, fyra
undervattensbåtar, vilka såväl över som under vatten framdrevos med ånga, och som sänktes
medelst två på vertikala axlar sittande propellrar, vilka motverkade båtarnas naturliga fly tkraft. Ingen av dessa båtar förvärvades emellertid av svenska flottan. Ängdrift användes
senare i franska marinen för övervattens- men icke för undervattensgång, och de italienska
av Fiat i Spezia byggda båtarna utrustades med vertikala propellrar.
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Ubdten Valen av Fiat-Laurenti-typ levererades 1909 frdn Fiat San Giorgio i Spezia. Deplacement i marschläge
c:a 185 ton. Tvd 45 cm. torpedtuber. Fart i marschläge 14 knop, i undervattensläge 6 knop. Tre propelleraxlar,
drivna av ej omkastbara bensinmotorer. Den mellersta propellern hade vridbara blad för fram- och backgdng.
Ytteraxlarna kunde även drivas av elektriska motorer medelst ström frdn ackumulatorbatteriet. Valen, där
mdnga olyckstillbud pd grund av det förrädiska bensinbränslet avvärjdes, utrangerades 1919. Efter leveransproven
i Spezia gick ubdten med egen maskin utan tender till Stockholm. Resan tog en tid av 65 dagar. Vid ankomsten
uoro ej mdnga av motorernas 36 cylindrar hela. Fartygschefen kapten W. lIlagnusson, hans kommenderande officer
löjtnant Rolf von Heidenstam, uppbördsmaskinisten G. Strandlund och besättningen i övrigt avhjälpte under resan
rddigt mdnget olyckstillbud och haveri.

I slutet av 1901 erhöll marinförvaltningen Kungl. Maj :ts uppdrag att konstruera och bygga
svenska flottans första undervattensbåt Hajen (l). Konstruktionsarbetet lades i händerna på marindirektör Carl Richson, vars namn outplånligt är förenat med vårt svenska ubåtsvapens utveckling från det första lyckade försöket med Hajen och fram till Draken-typens tillblivelse
1925, då Richson under arbetet på denna ubåtstyp bortrycktes av döden.
Vid tiden för Hajens konstruerande hade knappast andra nationer än Frankrike, Italien,
Förenta Staterna, England och Ryssland gripit sig an med ubåtsbyggnad. Om man betänker,
hur allt, som rörde ubåtar utomlands strängt hemlighölls, och att någon teknisk litteratur på
detta område ej existerade, förstår man att det var en mångfald av utomordentligt svåra problem, som Richson hade att lösa. Vi ha redan antytt en del av dem. Richson löste problemet om viktskompensering av förbrukat bränsle genom att kontinuerligt ersätta det med i
bränsletankarnas botten inströmmande havsvatten. Denna geniala metod upptogs efter hand
även av andra konstruktörer utomlands och torde numera användas å alla ubåtar.
Vår nästa ubåt Valen (l) levererades 1909 från Fiat San Giorgio i Spezia.
Den därpå följande, ubåten n:r 2 - en utveckling av Hajen - konstruerades i marinförvaltningen och byggdes vid Motala Verkstad. I densamma installerades för första gången i
ubåt en dieselmotor för drift av generatorn. Ungefär samtidigt tillfördes även tyska flottan
ubåtar, försedda med dieselmotorer. Våra första svenska ubåtsdieselmotorer konstruerades av
Hesselman och byggdes av A.-B. Diesels Motorer, Stockholm. Alla våra senare byggda ubåtar
blevo försedda med dieselmotorer för övervattensgång och för laddning av ackumulatorbatteriet.
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Pansarskeppet Sverige, svenska folkets gdva till sjöförsvaret. Färdig 1917. Deplacement 7,185 ton. Bestyckning 4
st. 28 cm., 8 st. 15,: cm., 6 st. 7,6 cm. och 2 st. 57 mm. kanoner, 2 st. kulsprutor, 2 st. 45 cm. underoattens-torpedtuber. Fartyget fick infallande stäv och välvd back. Maskineriet utgjordes av 12 koleldade Yarrow-pannor samt
direkt kopplade dngturbiner pd fyra axlar enligt system A. E. G., byggda vid Kockums Mek, Verkstad i Malmö.
Fart 22,6 knop.

I likhet med n:r 2 byggdes n:ris 3 och 4. samt Laxen och Gäddan, sjösatta 1909-15, samt
något större med 2 torpedtuber och större dieselmotorer Braxen och Abborren, sjösatta 1916.
Efter ritningar från Fiat byggdes vidare vid Kockums mekaniska Verkstad i Malmö Svärd-

fisken och Tumlaren, till skillnad från Valen försedda med dieselmotorer och två propellrar,
samt enligt Richsons konstruktion, såsom en utveckling av Braxen och Abborren, vid Bergsunds Verkstad i Stockholm Delfinen, samtliga dessa sjösatta 1914.

SVERIGE-SKEPPEN. EN VÄSENTLIGT STARKARE PANSARBATSTYP ÄN DEN NÄRMAST
FÖREGAENDE.
I sitt i oktober 1906 avgivna betänkande yrkade cheferna för generalstaben och flottans
stab på en väsentligt starkare pansarbåtstyp än den senast antagna, och chefen för flottans
stab ansåg det nödvändigt att för att tillgodose de fordringar, som borde uppställas, öka deplacementet till minst 7,000 ton. Ett sådant fartyg skulle komma att besitta flera av pansarkryssarens egenskaper och kunna utföra en pansarkryssares tjänst, varigenom en särskild pansarkryssaretyp tills vidare skulle bliva obehövlig och mera enhetlighet vinnas i den fartygsmateriel, som utgjorde kärnan av våra sjöstridskrafter.
-1906 års typsakkunnigas krav beträffande ny pansarbåtstyp på ökad sjöduglighet, högre
fart, utsträckt pansarskydd och kraftigare kanoner äro i det föregående berörda. De inneburo
ett konsekvent fasthållande vid satsen: »snabbare än de starkare, starkare än de snabbare». Sålunda borde farten vara överlägsen den å befintliga eller projekterade slagskepp, och i artilleribestyckningen måste ingå kanoner, vilka med hänsyn till sin effekt kunde jämföras med de
kraftigaste kanonerna på utländska slagskepp och vilka på antagliga stridsavstånd skulle kunna
genomslå pansarskyddet för dessa kanoner; därjämte skulle artilleriet kunna jämställas med
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Pansarskeppet Gustaf V under byggnad d Kockums varv i Malmö med pansardäckets balkar och »sk inv-pl åtar
delvis upplagda. Bortsett frdn den utsträckta bepansringen är d Sverige -skeppen skrovens byggnad i huvudsak
densamma som för de närmast föregdende pansarbdtarna. Gör man en jämförelse med Svea är det förvdnande i
huru lzög grad de allmänna principerna för skrovets byggnad med det kombinerade Idngskepps- och tvärskeppsspantsystemet bibehållits (ej synligt d bilden). En del icke oväsentliga förenklingar i byggnadssättet i enlighet
med moderna arbetsprinciper vidtogos dock. Elektrisk svetsning aven del konstruktiva detaljer användes redan
d Sverige, ehuru i ringa utsträckning, och detta med gott resultat.

artilleriet på de flesta pansarkryssare och kunna genomslå dessa kryssares kraftigaste pansarskydd, och dessutom borde en kraftig bogeld kunna avgivas.
De sakkunniga föreslogo med utgångspunkt från de av dem angivna kraven ett fartyg om
7,500 ton med 4 st. 28,3 cm., 4 st. 19,4 cm. och 11 st. 10,5 cm. kanoner, v.L-pansar utefter hela
fartygslängden med en maximitjocklek av 200 mm., citadellpansar 150 mm. och fart 21 knop.
Sedan detta förslag överlämnats till 1907 års försvarskommittå, uppgjordes efter framställning från nämnda kommitte av särskilt tillkallade sakkunniga ytterligare åtta förslag till pansarskepp med på olika sätt modifierade krav. Bland dessa stannade man vid den s. k. F-typen
med ett deplacement om 6,800 ton, 4 st. 28,3 cm., 8 st. 15,2 cm. och 6 st. 7,5 cm. kanoner samt
2 st. 45 cm. torpedtuber, v.l.-pansar utefter hela fartygslängden med en maximitjocklek av 200
mm., citadellpansar 100 mm., stridstorn 175 mm., svåra kanontorn 200 mm., medelsvåra kanontorn 125 mm., däck 40 mm. samt med en fart av 22,5 knop.
Detta förslag framlades av försvarskommitten och lades till grund för byggandet av Sverigeskeppen. I stort sett, men icke fullt, blevo 1906 års sakkunnigas krav uppfyllda; kalibern för
det medelsvåra och lätta artilleriet blev något minskad, men farten ökades, bepansring för det
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Pansarskeppet Drottning l'ictorias stapelavlöpning den 15 september 1917. Sdväl Gustaf V som Drottning Victoria
ha en ovan vattnet rak och under vattnet för isbrytning formad stäv. Vid stapelavlöpningen var sidapansaret icke
anbragt men väl träbackningen för detsamma . Under pansargördeln synes babords torpedtub .

lätta artilleriet blev icke genomförd. Sverige stapelsattes å Götaverken 1912, Gustaf V och
Drottning Victoria beviljades av försvarsriksdagen 1914 och kontrakterades med respektive Kockums Mekaniska Verkstads A.-B. i Malmö och Götaverken, Göteborg, samma år.
Under 1920- och 30-talen undergingo Sverige-skeppen flera moderniseringar, främst avseende
artilleriet, enkannerligen luftvärnet, och eldledningen. Därvid reducerades det medelsvåra artilleriet till 6 st. 15,2 cm. kanoner per fartyg. Det lätta artilleriet utgöres nu av 4 st. 7,5 cm. lvkanoner, 6 st. 40, 4 st. 25 och 3 st. 20 mm. automatkanoner samt 4 st. kulsprutor. Vid den senaste
moderniseringen utbyttes å Sverige hela och å de övriga halva ångpanneanläggningen mot 4
respektive 2 st. helt oljeeldade ångpannor. Förbättring av 1.l;ndervattensskyddet vidtogs även.

ÖVRIGA FARTYG INTILL TIDEN FÖR FÖRSTA VÄRLDSKRIGET.

FREJA, NAJADEN,

JARRAMAS, AF CHAPMAN, KANONBÅTEN SVENSKSUND,
BALLONGFARTYGET N:R 1.
Under denna period ha nybyggts tre segelfartyg för övningsändamåi, nämligen korvetten
Freja samt övningsskeppen Najaden och Jarramas, färdigställda respektive 1885, 1897 och 1900.

Alla tre fartygen voro fullriggade och Freja var försedd med ångmaskin, givande fartyget en
fart av 14 knop. Deplacementet var för Freja 2,000 ton och för de övriga 350 ton. Freja var
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Pansarskeppet Drottning Victoria 1939 (ovan) och 1944 (nedan) efter genomförandet av moderniseringar 1924- och
1942. Moderniseringarna frdn 1924 omfattade för samtliga Sverige-skeppen i stort sett detsamma, ehuru en del skiljaktigheter förefinnas. A Drottning Victoria vidtogos bl. a. följande ändringar. Den förliga smäckra masten med
dess lätta märs utbyttes mot en kraftig tripodmast, uppbärande stridsmärs med centralsikte för det svdra artilleriet samt, i märsens vridbara del, en stor avstdndsmätare. För signaleringsändamdl försdgs stridsmärsen med en
vertikal stdng och horisontella spröt. OlJanför manöverbryggan uppsattes en stor avstdndsmätare och likasd en
dylik i aktra 28 cm . tornet. Den aktra masten borttogs. Torpedtuberna borttogos och i torpedrummet inbyggdes
centraler för svdra och medelsvdra artilleriet. De sex 7,5 cm. kanonerna utbyttes mot fyra moderna 7,5 cm. luftvärnskanoner i tvd dubbellavettage och utrustade med fullständig eldledningsinstrumentering, ocli luftvärnet i
ölJrigt. förstärktes. Fartygets outtentåta indelning samt oentilationsssjstemet förbättrades. Paravaner installerades.
Sex koleldade dngpannor utbyttes mot tvd oljeeldade pannor. A Drottning Victoria bibehiillos skorstenarna tämligen oförändrade, d Sverige kröktes den förliga skorstenen och drogs upp intill den aktra och d Gustav V sammandrogos bägge skorstenarna till en upptill gemensam ytterskorsten. - Bilden frdn 1944- visar en ytterligare
förstärkn ing av luftvärnet i det att 4 st. 40 mm. automatkanoner i 2 st. gyro stabiliserade dubbellavettage uppställts
pd de borttagna mellersta 15,! cm . torn ens platser. A Sueriqe är uppställningen densamma, under det att d
Gustav V 40 mm. kanonerna äro uppställda d 15,! cm . dubbeltornets plats .

45. Sv. F. H. III
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byggd av svenskt bessernermaterial med utanpå plåten dubbel teakbordläggning och kopparförhydning. Hon förde 2 st. 15 cm. och 8 st. 12 cm. kanoner i täckt batteri jämte 2 st. 15 cm.
kanoner på däck. Najaden var byggd av trä på stålspant, Jarramas helt av stål.
Ar 1923 köptes av Rederi A.-B. Transatlantic det fullriggade skeppet G. D. Kennedy, byggt
av järn i Whitehaven i England 1888. Fartyget hade av Transatlantic under senare år använts
som skolskepp för utbildning av styrmän för handelsflottan och hade plats för 32 elever. Det
inreddes nu å örlogsvarvet i Karlskrona för omkring 200 skeppsgossar och erhöll namnet af
Chapman. Ar 1938 ändrades fartyget till logementsfartyg.
2:a klass kanonbåten Svensksund, färdigställd 1891, hör även till denna period. Den var
bestyckad med 2 st. 57 mm. kanoner och har kommit till mångsidig användning, senast som
sjömätningsfartyg.
År 1902 levererades från Lindholmens Verkstad Ballongfartyget n:r 1. Detta fartyg, som
hade ett deplacement om 220 ton hade till ändamål att föra luftballong, som kunde släppas
upp till en höjd av 500 m. i och för rekognoscerings- och bevakningstjänst. Fartyget hade
anordningar för vätgasframställning och winsch för ballongens höjande och sänkande.

För-

flyttning skedde genom bogsering.

NYBYGGNADER MELLAN FÖRSTA OCH ANDRA VÄRLDSKRIGET. JAGARE OCH UBÅTAR
UTVECKLAS TILL STÖRRE TYPER, MINUBÅTAR, MINSVEPARE OCH MOTORTORPEDBÅTAR TILLKOMMA, FLYGPLANSKRYSSAREN GOTLAND.
1880-82 års sjöförsvarskommitte beräknade, som nyss nämnts, på sin tid att flottan efter 30
år, d. v. s. 1913, skulle innefatta 14 pansarbåtar samt 50 större och 30 mindre minbåtar. Typerna
utvecklades och förbättrades visserligen, men förvånansvärt väl slog denna framåtblickande beräkning in - 1914 gick svenska flottan till sjöss för världskrigets neutralitetsvakt med 12 pansarbåtar, 1 pansarkryssare och bortåt 70 torpedfartyg av olika slag.
1914 års flottplan skulle icke komma att fullföljas på samma sätt. Av de 7 pansarskepp,
18 jagare och 1 minfartyg, som skulle tillkomma under en tjugoårsperiod, byggdes och färdigställdes till 1934 års utgång endast 2 pansarskepp, Gustav V och Drottning Victoria, samt 6 jagare,
Wrangel, Wachtmeister, Ehrensköld, Nordenskjöld, Klas Uggla och Klas Horn, varjämte jagarna
Stockholm och Göteborg påbörjades. Intet minfartyg beviljades, däremot byggdes under denna
period flygplankryssaren Gotland. Fram till och med 1939 färdigställdes vidare, utom Stock-

holm och Göteborg, jagaren Malmö. Under kvartseklet 1914 till och med 1939 tillkomma vidare: 1914 vedettbåten V 19, 1918 vedettbåtarna Sökaren, Sveparen och Sprängaren, 1919 torpedbåtarna n:ris 1 och 2 (motortorpedbåtar), 1925 torpedbåtarna n:ris 3 och 4- (motortorpedbåtar), 1933 tankfartyget Brännaren, 1934-36 vedettbåtarna Jägaren, Kaparen, Väktaren och
Snapphanen, 1935 minsveparna Styrbjörn och Starkodder, 1938 minsveparna M 1 och M 2,
1939 minsveparna Arholma och Landsort samt torpedbåtarna T 3 och T 4- (motortorpedbåtar).
Antalet undervattensbåtar angavs icke offentligt i 1914 års plan. Under perioden 1914-39
färdigställdes utom de redan tidigare omnämnda Svärdfisken och Tumlaren, Delfinen,
Laxen och Gäddan samt Braxen och Abborren - Hajen (II), Sälen och Valrossen, Bävern, Illern
och Uttern, Valen (II), Draken, Gripen och Ulven, Delfinen, Nordkaparen och Springaren samt
Sjölejonet, Sjöbjörnen och Sjöhunden, den senare färdig först efter krigsutbrottet.
PLANSCH Å MOTSTÅENDE SIDA. Denna oljemdlning av Sverige -skeppen i grov sjö - ett av marinmålaren och
museiintendenten Gerhard Albes större verk - är utförd efter skisser, tagna ombord under flottans övningar
1928-29 och visar alltsd skeppen efter moderniseringen med centralsikten; Gustaf V:s aktra mast är borttagen.

Korvetten Freja. Färdig 1885. Deplacement 2,000 ton. Bestyckning 8 st. 12 cm. och 2 st. 15 cm. kanoner. Fart
14 knop. Bilden visar fartyget i Alexandria 1887.

/t •

Ovningsskeppet Jarramas . Färdigt 1900. Deplacement 350 ton.
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OlJningsskeppet af Chapman.

Byggt 1888 i WhitehalJen, England. 1923 ombyggt d OrlogslJarlJet i Karlskrona till
ölJningsfartyg för skeppsgossar.

Utom Gustaf V, Drottning Victoria och Gotland var det sålunda endast mindre fartyg, som
byggdes. Dessa undergingo emellertid en betydande utveckling, och en del helt nya typer tillkommo. Särskilt för jagare och undervattensbåtar ökades storleken och kvaliteten förbättrades.
På de 1918 färdiga jagarna Wrangel och Wachtmeister utökades torpedbestyckningen till 6
st. 45 cm. torpedtuber, varav två enkla och två dubbla. Deplacementet ökades till 498 ton, och
fartygen byggdes med back. Å dessa fartyg installerades för första gången i vår flotta kugghjulsutväxlade turbiner. Farten var 33 knop. Fartygen byggdes vid Lindholmens varv i
Göteborg.
På Ehrensköld och Nordenskjöld ökades såväl kanon- som torpedkaliber. De erhöllo 3 st.
12 cm. kanoner och 2 st. 53 cm. trippeltuber, och denna bestyckning har sedermera bibehållits för nybyggnaderna intill nuvarande tid. Luftvärnsbestyckningen har emellertid förbättrats
å senare jagare. Med utgångspunkt från Ehrensköld och Nordenskjöld ha de följande jagarna
utvecklats och erhållit större deplacement och större fart. Samtliga äro flushdäckade. Inredning, utrustning och maskineri ha förbättrats. Å Göteborg och Stocklioltn användes svetsning
i ganska stor utsträckning.
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Pansarskeppet Gustaf

v.

Akoarellerad ritning av Mariningenjör Gösta Kaudern,
Gustaf V är det yngsta av de tre s. k . Sverige-skeppen och därmed ocksd svenska flottans nyaste pansarskepp.
De bdda systerfartygen heta som bekant Drottning Victoria och Sverige. Sverige var vid sin tillkomst i tekniskt avseende egentligen en direkt utveckling av vdra äldre pansarbåtar, men fartyget var betydligt större än
dessa och uppvisade mdnga utomordentligt betydelsefulla förbättringar. Farten var avsevärt llögre än de gamla
pansarfartygens och ldg över de ddtida slagskeppens. Det svdra artilleriet hade en kaliber, som var fullt likvärdig
med slagskeppens i stormaktsmarinerna, och bepansringen var betydligt kraftigare än pd de tidigare pansarbdtarna.
Sverigeskeppen voro därför vid sin tillkomst även absolut sett synnerligen respektabla fartyg.
Gustaf V och Drottning Victoria äro frdn början identiskt lika, medan Sverige, som är äldst, i viss mdn skiljer sig frdn de bdda andra. Sverige har sdlunda rammstäv, medan de andra ha rak stäv, under vattenlinjen utformad för isbrytning. Backdäcket är ocksd utformat pd speciellt sätt pd Sverige, som vidare har fyra direktkopplade turbinmaskinerier och fyra propellrar, medan Drottning Victoria och Gustaf V ha utväxlade turbiner och tvd
propellrar.
Alltsedan sin tillblivelse ha Sverigeskeppen utgjort den svenska kustflottans kärna och de ha tack vare omfattande moderniseringar och ombyggnader i möjligaste mdn kunnat bibehålla sin modernitet. Fartygen ha genom
ombyggnaderna erhdllit moderna eldledningsanordningar, tidsenligt luftvärn, oljeeldning och förbättrat undervattensskydd.
Moderniseringar kunna dock aldrig helt fylla de krav, som den oerhörda utvecklingen under tvd världskrig
uppställer. Flyget har under denna tid blivit ett vapen av förut oanad betydelse, slagskeppens tonnage har vuxit
till det dubbla och farten har ökats med 50 '1,. Fortfarande utgör dock Sverigedivisionen en betydande maktfaktor, och den kan ej strykas ur flottans fartygsrulla utan att lämna ett stort tomrum efter sig.
Bilden pd ovanstdende sida visar Gustaf V i det skick, fartyget hade som kustflottans flaggskepp dr 1944. Pd
grund av fartygets stora bredd kunna sektionerna endast visa en del av inredningen, och de ha lagts sd, att de giva
en möjligast representativ bild av innandömet.
Gustaf V byggdes vid Kockums Mek. Verkstad i lIlalmö och sjösattes den 91 januari 1918. Pd grund av att
vissa leveranser frdn utlandet försenades genom kriget, kunde pansarskeppet färdigställas först under dr 1922.
Fartyget har följande huvuddata:
Deplacement, standard
.
7,275 ton
Längd i KVL •... ...•........ ............ 120" m.
I1faskineflekt
. 22,000 AH](
Bredd, största
. 18,_ m.
Fart •......... . ...... .. .............
Djupgdende
.
22,s knop
6" m.
Bestyckningen bestdr av:
4 st. 28 cm. kanoner
6 st. 40 mm. luftvärnsautomatkanoner
6 st. 15 cm. kanoner
6 st. 25 mm. luftvärnsautomatkanoner
4 st. 75 mm. luftvärnskanoner
samt kulsprutor.
Fartyget har ett helt genomgdende däck, trossdåcket, vilket även är pansardäck. Huvuddäcket är förut avbrutet, och över detsamma finnes ett backdäck. För och akter om maskinomrädet ligger under trossdäcket ett plattformdäck. Dubbel botten finnes utefter hela längden, och genom vattentäta skott är pansarskeppet indelat i ett
stort antal frdn varandra skilda vattentäta rum och celler. Brännoljetankarna äro omgivna av tomceller, s. k.
kofferdammar och bordvards finnas kraftiga vattentäta ldngskeppsskott, som skola llindra, att de för fartygets funktion viktigaste rummen vattenfyllas vid en ev. torpedträff.
Under huvuddäcket ligger akterifrdn räknat inredningen för chefen för kustflottan (CKF), vilken omfattar kajuta
eller arbetsrum, matsal, sovrum, petneri och badrum. För därom ligga de flesta officershytterna jämte gunrummet.
Under pansardäcket ligger längst akterut handstyrrummet, varifrdn fartyget kan styras vid haveri pd styrmaskinerna. De sistnämnda äro tvd till antalet och placerade i särskilda rum ndgot längre föröver. I vardera styrmaskinrummet finnes en liggande dngstyrmaskin, och i ilet ena dessutom tvd turbindrivna generatorer. I aktra hdlskeppet ligga ocksd en del verkstäder, källare, förrddsrum och dyl. samt det aktra 28 cm. tornets ammunitionsdurkar.
Pansarskeppets vattenlinjepansar ndr c:a 1 m. över och 1 m. under vattenlinjen och sträcker sig frdn för till
akter. Dess största tjocklek är 200 mm. Den inredning pd trossdåck, som ligger mellan de bdda 28 cm . tornen om slutes av ett 100 mm. tjockt citadellpansar, som sträcker sig frdn vattenlinjepansarets överkant till huvuddäcket.
Inom citadellpansaret ligga de tre eldaremässarna, maskincentral, verkstäder, radiohytt, sjukinredning m. m. Om
SB och BB frdn de s. k . citadellgdngarna finnas nedgdngar till maskin- och eldrummen. En del utrymmen, som
ursprungligen voro kolboxar, ha omändrats till UD-hytter.
För om citadellet ligga trossbottnarna med tillhörande tvättrum. Under backsiiieket ligger större delen av UD
inredningen.
Under trossdäcket ligga förut manövercentralen, skyddscentralen och förbindelsecentralen, operationsrum, vissa
verkstäder och uppbördsrum samt stora prooianikålltue. I hålskeppet ligga ammunitionsdurkar, 28 och 15 cm. artillericentralerna samt prouiantkållare. Cellerna i dubbelbotten utnyttjas till stor del som tankar för olika ändamdl.
lIIaskinomrddet omfattar fyra eldrum, tvd turbinrum och tvd kondensorrum samt dynamorum och pumprum
m. m. Ursprungligen hade fartygen 12 koleldade pannor. Pd Gustaf V och Drottning Viktoria ha sex av dessa ersatts med tvd större oljeeldade pannor, pd Sverige ha samtliga ersatts med fyra oljeeldade. Vid denna omändring
har fartygens undervattensskydd kunnat avsevärt förbättras.
Kondensorerna äro placerade i särskilda rum akter om turbinrummen. Genom väldiga rör ledes avloppsdngan
frdn turbinerna till kondensorerna.
lJverbyggnaden bestod ursprungligen endast av den nuvarande understa vdningen. I denna finnas hytter och
expeditioner för CKF stab, "flaggen", en del andra hytter samt toiletier, kök, renseri, smedja m. m.
Vid de omfattande moderniseringarna ha överbyggnaderna byggts ut för att bereda plats dt all den personal,
som betjänar de nyheter, som tillkommit, främst luftvärnet.
Pd däckshusets förkant fanns ursprungligen ett 15 cm. dubbeltorn. Detta har tagits bort och tvd dubbla 40
mm. automatkanoner ha i stället placerats här. Pd Drottning Victoria och Sverige ha i stället de mellersta 15 cm.
tornen ersatts med luftvärn. Akterut pd däckshuset har tillkommit ett modernt 75 mm. luftvärnsbatteri med eldledningstorn samt därtill ett antal automatkanoner. Luftvärnspersonalen är förlagd i den nytillkomna mässen pd
aktra överbyggnadsdäcket.
Det höga mastkomplexet innehdller alla för fartygets manövrering och navigering samt för artillerieldens ledande erforderliga utrymmen och instrument. I övre märsen stdr det svdra artilleriets centralsikte. För att detta ej
skall besväras av skorstensröken har förliga skorstenen dragits akteröver och förenats med den aktra.
Pd manöverbryggan stdr det kraftigt pansrade manövertornet, varifrdn fartyget ledes i strid. I artilleritornet
akter därom stdr det medelsvdra artilleriets centralsikte.
G. K.
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Jagaren W achtme ister. Färd ig 1918. Deplacement 498 ton . 4 st. 75 mm. kanoner och 2 st. kulsprutor, 6 st. 45
cm. övervattenstorpedtuber, varav 2 dubbeltuber akterut d däck och 2 enkeltuber under backen, de sistnämnda
borttagna dr 1939.

,

Jagaren Illalmö, s. k . »stad sj tuj ar e», Färdig 1939. Standarddeplacement 1,040 ton. Huvudbestyckning: 3 st. 12 cm.
kanoner, 2 st. 53 cm . trippeltorpedtuber (d däck midskepps). Fart 39 knop. Bilden visar fartyget pd provtur 1939.

Undervattensbåtarna Hajen, Sälen och Valrossen av italiensk Fiat-typ samt Bävern av tysk
Weser-typ byggdes vid Kockums Mekaniska Verkstad, Illern och Uttern av samma tY,P som
Bävern vid örlogsvarvet i Karlskrona. Där byggdes även Valen, den första minutläggande
ubåten samt Draken-typens båtar.
Draken hade ett standarddeplacement av 667 ton. Typen ansågs vara onödigt stor och dyrbar och vid konstruerandet av Delfinen-typen, vår nästa minutläggande typ, varvid samarbete
ordnades med en utländsk firma, sökte man i möjligaste mån pressa ned storleken. De uppställda kraven medgåvo dock detta i betydligt mindre utsträckning än man hoppats på, och
•
deplacementet stannade vid 540 ton. Den därpå följande Sjölejonet-typen konstruerades
helt i
marinförvaltningen av marindirektör B. Stuenzeti på grundval av Delfinen-typen. Torpedbestyckning och fart ökades. Å densamma installerades för första gången i vår flotta en vridbar däckstorpedtub. Båtarna försågos med två automatkanoner i höj- och sänkbara lavettage av ny konstruktion. Standarddeplacementet uppgår till 580 ton.
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Ubåten Bävern under byggnad vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö, levererad 1921. Deplacement i marschläge 470 ton . 4 st. 45 cm. torpedtuber. Fart i marschlåqe 15 knop, i undervattensläge 9 knop. Med Bävern-båtarna
infördes i vår flotta dubbelskroosujpen. På bilden ser man tryckskrovets cirkulära spant vara under uppsättning.
Till tryckskrovet fästas det omslutande ytterskrovets spant. Mellan tryck- och ytterskroven inbyggas båtens ballast- och bränsletankar.

Alla våra ubåtar utom den första Hajen och den första Valen ha försetts med dieselmaskineri för övervattensgång och för laddning av ackumulatorbatteriet. Dieselmotorn har följt
den allmänna utvecklingen på området. Varvtalet har ökats, vikt och dimensioner ha minskats
för samma hästkraftantal. Under det första världskriget byggdes motorer på 650 hkr. med en
vikt av c:a 26 kg. per hkr., å våra senast färdigbyggda u-båtar utgör motsvarande vikt c:a 15
kg. per hkr. Å Sjölejonets motorer infördes förkomprimering av förbränningsluften medelst avgasdrivna turbofläktar, varigenom motoreffekten avsevärt höjdes.
Även de elektriska propellermotorerna ha utvecklats; dimensionerna, särskilt diametern, ha
minskats, vikt per hkr. har nedbringats, driftsäkerheten har ökats, mycket tack vare förbättringar av isolationsmaterial och fabrikationsmetoder. U-båtsdriften ställde från början speciella
krav på det elektriska ackumulatorbatteriet. Stor kapacitet per volyms- och viktsenhet krävdes
samt förmåga att på kort tid avgiva stor energi. Å nyare u -båtar har kapaciteten per volymsoch viktsenhet praktiskt taget fördubblats.

Livslängden å batterierna har nära tredubblats.

Skrovet har undergått avsevärd förändring. Å de första u-båtarna utformades skrovet som
en spolformad kropp med ringa sjövärdighet och utan några tryckfasta skott. Vattenballasttankarna voro förlagda inom tryckskrovet. Nyare u-båtar likna till det yttre mera ett vanligt
övervattensfartyg. Själva tryckskrovet, som innesluter allt maskineri och bostäder för besättningen, utgöres aven genom tryckfasta skott i flera avdelningar uppdelad cylindrisk kropp med
svagt koniska ändar, omgiven av ett yttre, tunnare skrov. Mellan de båda skroven befinna sig
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Bävern klargöres för sjösättning. På avlöpningsbäddens grova, med talg och såpa bestrukna balkur vilar slädens
underrede. Högre upp på släden ser man de tills vidare löst inslagna kilar, genom vilkas indrivning skrovet lyftes sa pass, att det kommer att vila på släden i stället för pd de fasta block, varpd det blivit byggt.

vattenballasttankarna, som fyllas, då båten dyker, samt bränsletankarna. Genom det yttre skrovets formgivning och anordnandet av högre brygga har sjövärdigheten ökats betydligt, och de
moderna ubåtarna kunna praktiskt taget trotsa alla väder. Även å ubåtarnas skrovbyggnad
har svetsning i allt större utsträckning kommit till användning.
A de tidigare byggda ubåtarna utfördes dykningen alltid stillaliggande i etapper under iakttagande av stor försiktighet. Först när u-båten kommit i jämvikt under vattnet, sattes fart
fram åt. Tiden, som å tgick , från det u-båten framgick i marschläge. till dess den befann sig
under fart under vattnet, uppgick i ubåtsvapnets barndom till omkring 10 minuter. Numera
utföres dykningen under fart framåt, sedan vissa förberedelser utförts i förväg. Dieselmotorerna äro i gång, intill dess tornluckan slås igen, och den allt genomträngande dyksignalen
ljuder. Sedan går allt, tack vare stora vatteninloppsluckor och luftavloppsventiler samt fullkomnade anordningar för ventilers manövrering, signalers avgivande m. m., blixtsnabbt. Båten
sjunker hastigt, ja, så snabbt, att man erfar en känsla, liknande den, då en hiss sättes igång
nedåt. Farten framåt bibehålles med de elektriska motorerna, och de horisontella rodren tvinga
även u-båten ned under lutning föröver. Tiden för den fullständiga dykningen har nedbringats
från nyssnämnda tio minuter till en tid understigande en minut.
Även u-båtarnas möjlighet att medföra vapenbestyckning har ökats. De första u-båtarna
voro utrustade med endast en torpedtub för utskjutning av 45 cm. torpeder, av vilka 3 kunde
medföras. Våra nyare ubåtar äro utrustade med 4 a 6 torpedtuber, avsedda för 53 cm. torpeder.
Kanoner och kulsprutor äro uppställda på däck, anordnade för att snabbt kunna träda i
funktion, å en del båtar medelst höj- och sänkbara lavettage.
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lIfanöverrummet d ubdten Draken. 1 ubdtens manöverrum äro sammanförda alla för bdtens navigering och
manövrering erforderliga organ sdsom rattar för horisontal- och oertikalroder, gyrokompass, periskop, trimpump,
turbofläkt för tankarnas utbldsning, djupläge- 0c11 trimvisare samt en mängd ventiler för reglerandet av tankarnas
fyllning och tömning m. m. Bilden ger en föreställning om mdngfalden och koncentrationen av alla dessa organ .

Periskopen - ubåtens ögon vid undervattensgång - voro till en början endast vridbara
men ej höj- och sänkbara samt hade en toppdiameter på omkring 100 mm. De utföras nu höjoch sänkbara, så att de vid orientering ett kort ögonblick skjutas upp över vattnet, därvid
visande ett toppstycke med endast 30 il 50 mm. diameter.
Bland nykonstruktionerna under denna tid tilldrar sig flygplankryssaren Gotland särskilt
intresse såsom en över huvud taget enastående typ, vilken även utomlands väckt uppmärksamhet.
Innan vi övergå att beskriva Gotland, bör nämnas, att Jakob Bagge och Dristigheten tidigare ändrats till flygdepåfartyg. Jakob Bagge fick sålunda år 1925 bensinförråd anordnat förut
i torpedrummet, och å aktermasten anordnades bom för ombordtagning av sjöflygplan. Dristigheten ändrades 1927-29, varvid kasematten borttogs, däckshus och backöverbyggnad ordnades
för hytter, motor- och snickareverkstad, uppställningsplatser för två sjöflygplan med svängkranar samt bensinförråd anordnades. Den gamla bestyckningen ilandtogs, och 4 st. 75 mm.
lv.-kanoner samt 2 st. 25 mm. kulsprutor uppställdes.
Förslaget till Gotland framlades av 1925 års ersättningsbyggnadssakkunniga i form av ett
hangarfartyg med överbyggd hangar, katapulter och startdäck. Efter flera omarbetningar erhöll den sin slutliga form, och namnet ändrades till flygplankryssare.
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VM ten fiiölejonet.
Akvarellerad ritning av Marin inyen jör Göda Kau dern .

S

i öl e i o n e t ar en av den sven sk a fioll an s m odernaste utsjöubdiar. Farty get tillh ör en klan , so m om fatt ar nio
enhe ter, näm ligen S jOl ej one t, S job j o rn e n , S jö h u n de n , Dyk a r en, T um la r e n , Svä r d f is ke n, Sjoor me n,
Sj Ö/l ä s te n och Sj d bo r r e n. Alla bdlarna äro byggda vid Kock um s Mek , Verk stad s A.-B. i Malm ö och färdigställda under dren 1938-4.2.
S jölejonet -typen har närma st utvecklats ur vdra tidigare ubdtar av Delfin en-klan en. Int ernationellt sett kan
Sj ölejonet betecknas som en m edebior ubdt . Fa rtyget har enligt olliciella uppgifter t öljan de huvuddata:
Lä ngd i KVL
.
62,: m .
Djupgdende . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3" m .

Br edd, stö rsta
6" m.
Deplacem ent , standard 580 t on (i överva tte nsläge )

Uppgifter om best yckning och fart pd de soeru k a ubd tarna offe ntliggoral ej. Den svens k a m arinkalend ern ,
som därför pd denna punkt hämtat sitt m at erial ur utl åndek a källor, uppger f ölj an de:
2 st. 4.0 mm . k anoner
2 st , k ulsprutor
6 st. 53 cm . t orpedt uber.
Av ritningen framgdr, alt S jölejo ne t-type n har bdde fasta torpedtu ber, inbyggda i för- och akterstiioen, och
rörliga d åckstuber. Reserot orpeder k un na m edförm och förvaras under durken i t orpedrum m et.
Farten angivel till 16 knop i öv ervattensläge. l uläge göra de flesta ubdtar 6 -8 k no p.
S jölejone t är en l . k . dubbellkrov sbdt, vilket, l om fram gdr av namnet, innebär, att fartgget har dubbla I k rov.
d t y lteftfkro v. lo m till st örre del en ej år tr yekfad . och lo m har ndgorlunda normal bdtform sem t ett inre trgcksk rov. Detta är k omtruem t f ör att m oll td va tt entrycket pd st örsto förek ommand e dykdjup. Try ck skrovet är
därför cylindris kt och byggt av grov pldt uppstagad av k ra fti ga invän diga spantrinq ar,
Utry m met m ellan ytter- och itmets k rc uet är fr itt gen omflutet av valt en eller upptages av tankar. l förbindelse m ed tr ycb kr ovet finnes ett tryck fast t orn. vilket är omgivet ov ett yttre torn av tunn pldt, det l. k . [alska
tornet, vilk et lik som ytlerskrov et ä r form at sd, alt del gör mi n da m öjliga m ot st ånd i va tt net. Det fal sk a torn et är
upptill utformat till en bryug a, där fartY91befälet har sin plals vid gdng i överva ltem läge.
Mellan yller- och innersk rovet ligga barlasttankarna. Dessa äro tom ma vid gdng i åv ervatt ens läge och deras
vol ym motsvarar dd den del av tryck skrov et, som befinner sig over va tte nytan. Gen om v entiler. som m an övreros
inifrdn fartyget, kunna barlas ttankarna f yll al m ed volten uutr ån. Ubdten [ örlorar eld l in fl yikraft och sänke r sig
ned under vatt en ytan. Nogyrann reglerin g av Ilgtkrallen, som bl. a . ar bero ende pd vattn et! salthalt och l orrdd ens
storlek , sker genom att en lämplig mångd vatt en int agel i en m id.kepp s belägen tr yckfast tank, den s. k . reglerings·
tanken. Fö r reglering av b åten s trimldge fin nas l or och akter tvd trimtankar. Gen om reglering av vatten/ ordelningen i dessa ka n b åtens tri m Mge bestämmas. Barlasttank arne lom m as m ed h jälp av k omprim erad luft, som
d appes in i tankarna Oc/I pressar ul vatt net geno m bott en ventilerna . B åten stiger darvid dler upp i yla n. Den
k om prim erade luflen erh ålles frdn ett sto rt antal luflflask or av $Id/, som ligga m ellan ylf er- och innerskrovet.
Ptas ko rna lad da. m ed h jälp av elek triskt drivna luft ko m pressorer. Sd snart tornet k ommit över vatt enylan oppnas
tornluck an , och det sista vattnet pressas ur lankorn a m ed tillhjälp av en kraftig elek trisk fläk t. lIårigen om sparar
man pd den värd el ulla tr y ck luften.
Ub åten har tv d sk ilda m askinerier, nämligen di eselm otorer för gdng i överva ttens läge och elekt risk a m oto rer
l ör gdng i ulåge. Etek tromo torerna erhdlla lin str öm Ir dn ett 610rt ack um ulatorbatteri. Delta laddas vid lämpligt
tillfälle genom att dieselm olorerna k opplas till elmo to rerna, som dd gd som generatorer. Prop elleraxlarna k unna
därvid frdn k oppla s,
Frdn ack umu lat orba tt eriet uttagel åven ström till k oks pis, bel ysning och f/åkt ar m . m.
Ubdlen har t örutom ett v anligt rod er ocka d h orisont alrod er bdd e t örut och ak terut. .lI ed b orisont olr cdren
!t yres b åten i vertikalled vid gdng i ulage, och de kunna även användas l ör all llUstigt tvinya ubdt en upp eller
ned .
I m anöverrumm el finn oI alla de instrument och kontrollorgan , lom erl ordm s för ubdt ens m anövrering och
nav igering. lIär sitt a ocJ.:sd perisk open. Dessa k unna hiu as upp m ed hjälp av eleklrisk a m otorer och J... unna
vrida s for ob servatio n runt bortsont en. Perisk op en äro ofta utrus tade m ed aost åndsm åtare.
Vanligen äro ubd/ arn a ocks d i örse äda m ed lyu narapparater och perifon er.
Bostädern a äro pd en ub dt bet ydligt enklare och obekvåmare än pd overvallen sfartygen . Ubdtarna ha ddrl 6r
som regel ell m oderfarlyg, där besiittningo rna k unna vila ul, dd b åtarna ligga i sin bas.
I torp edr um m en förut och akteru t ha r m an skapet l ina brit sar och sk dp. Officersru m m et ligger t ör om manoverr um me t och un deroi tl cersrumm et akter därom . N ere i bdten finn s ocksd en rad iohytt. I k ok et, som ligga pd
ak terkant av f örliga torp edr ummet fin nes en elek trisk spis, m en dessut om fin nes i [atsk a to rnet ett k ok, som ka n
atw åndas, dd ubd ten gdr i ov ervatte ns Mge.
Alla ubdt ar äro nu m era forsedda m ed en m ängd säk erh etsan ordn ingar. Den en klaste av dessa ä r löskölen.
en stor järnköl, som m ed ett handgrepp in ifrdn ka n lösgöras, om bdlen hastigt behöver lä ttas .
S. k . utstigninguluu ar infördel för först a gdny en pd Delf inen-Iypen. En sådan sluu ell er kammare avgränsas
av tvd try cklasla sko tt. Den na stu ss ka n av slängas frdn omyivande ru m och besä tt ning en ka n, ut ru stad m ed apparat för andning un der valt en, geno m densamma successivt slussa sig ut ur ubå ten , om denn a sjunk it och dju pet
ej tir allt fö r sl ort .
Däcksluc ko rna dr o sd utio rmade. alt de ku n na anslutas till ett ubdlsb ärgn ing. la rlygs rädd ni ng.klocJ.:a. Ombo rd pd ubdl en fin nas ocksd an ordningar för bortt agande av k olsyra ur luften och tillförande av n ytt syre. För
komm unik atio n m ed en sjunken ub dt finna s bojar, som av be. åltningen k unn a lösgöra. och som äro utr ustad e m ed
telefon . Pd däck finnas vidare bedag, till vilka "n d yka re k an fäsla slangar för till förande av lufl , sam t Iyflöglor,
i vilka grova k ablar k unn a fä slas och bdten lyIIos m ed Iljalp av pont oner,
G. K.
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Sv enska örlogsfartyg i Kiel 1925. I ku stflottans besök i Kiel sommaren 1925 deltogo bland andra l :a undervattensbdtflottiljen och l :a [aqarediuision en , vilkas fartyg synas pd bilden. I den förra ingingo förutom de bdda
depdfartygen Svea och Blenda ubd tarna Sälen , Hajen och Valrossen, Illern, Uttern och ' Bävern samt Abborren,
Braxen och Undervattensbdten n:r 3. l:a jagaredivisionen bestod av jagarna Wrangel och Wachtmeister, Ragnar
och Sigurd.

Gripen gdr upp efter undervattensgdng. Horisontalrodren ha lagts för uppgdng. Tornet med sina periskop och
däcket med sin 10,5 cm. kanon ha just kommit över vattnet. Inn e i ubdten öppnas ventiler, varigenom tryckluft
driver ut vattnet ur bdtens ballasttankar. I nästa ögonblick öppnas tornluckan och besättningen äntrar ut. Med
Draken·bdtarna hade deplacementet i marschläge kommit upp i c:a 670 ton (standarddeplacement) och torpedoch artilleribestyckningen avsevärt ökats.
46.

Sv. F. H. III

361

Depdfartyget Dristigheten med ombordtagna flygplan.

Fartyget har ett standarddeplacement av omkring 4,775 ton och var ursprungligen utrustat
med 6 st. 15 cm. kanoner, 4 st. 75 mm. lv.-kanoner samt 4 st. 25 mm. lv.-kulsprutor. Vidare finnas 2 st. 53 cm. trippeltorpedtuber, minbanor och paravaner. Farten uppgick vid provturen till
nära 28 knop.
A överbyggnaden akterut fanns flygplansdäcket och för om detsamma katapulten, uppställd i fartygets medellinje. Fartyget kunde föra 8 sjöflygplan, uppställda öppet på flygplandäcket.
Flygplanen voro placerade på var sin med särskild motor försedda katapultvagn, löpande
på ett å däcket utlagt spårsystem. Med denna anordning var det möjligt att i rask följd föra
in planen på katapulten och därifrån utskjuta dem. Katapulten var försedd med i utskjutningsriktningen rörlig startbana, tack vare vilken anordning dess längd före starten och i stuvat läge kunnat hållas nere. Den var vridbar åt bägge sidor och flygplanen kunde utskjutas
under fartygets gång med hög fart och även under ogynnsamma väderleksförhållanden. För
flygplanens ombordtagande fanns akterut en lyftkran.
Fartyget är byggt med två genomgående däck. Tack vare övre däckets kraftiga språng
har även ett mellandäck kunnat inläggas på en fjärdedel av fartygets längd förifrån. Dess
vattentäta indelning är väl genomförd och vitala delar äro pansarskyddade. Svetsning av konstruktiva delar användes, ehuru alltjämt i begränsad omfattning.
Inredningen för officerare och underofficerare är förlagd till förskeppet. I övrigt följer inredningen i stort sett traditionen från närmast föregående större fartyg. Vissa detaljer ha
dock moderniserats, särskilt gäller detta köksavdelningen med sina apparater för olika ändamål. Ventilation och uppvärmning sker genom tillförsel av uppvärmd friskluft, varjämte ångvärmeledning även finnes i viss utsträckning.
Propellermaskineriet, bestående av Penhoötpannor och de Lavals ångturbiner, är ordnat
med särskild tanke på att ett haveri genom projektilträff eller dylikt skall förorsaka minsta
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Flygplanskryssaren Gotland (före förändringen 194-3-4-4-). Färdig 1934. Standarddeplacement 4-,775 ton. 6 st. 15 cm.
kanoner, 4- st. 7,5 cm. luftvärnskanoner, 4- st. 25 mm. automatkanoner och 4- st. kulsprutor, 2 st. 53 cm. trippeltorpedtuber, 1 katapult, 8 st. flygplan, anordningar för ombordtagning och fällning av minor. Fart 28 knop.

möjliga störning i driften. De bägge aggregaten för styrbords respektive babords propeller äro för den skull ordnade var för sig
efter varandra, sålunda förifrån räknat två
pannor och styrbords turbin och därefter två
pannor och babords turbin.
Vid en år 1942 gjord omprövning av frågan om Gotlands användbarhet för de uppgifter, för vilka . den ursprungligen avsetts,
vilken omprövning nödvändiggjordes av flygteknikens snabba utveckling, visade det sig,
att det knappast vore möjligt att inom rimlig tid anskaffa effektiva flygplan, som lämpade sig för användning ombord å kryssaren, och att det skulle vara förenat med stora
svårigheter att anpassa fartygets tekniska anordningar till moderna flygplan. 1943 års
riksdag beslöt för den skull att kryssaren
skulle erhålla en något ändrad användning
genom att dess luftvärnsegenskaper förbätt- Gotland. Förberedelserna till sjösättningen d Lindholmens
rades. I enlighet härmed borttogs katapulten varv i Göteborg, där skrovet byggdes pd beställning av
huvudleverantören Götaverken. A bilden synes förstäven,
jämte flygplansutrustningen och luftvärnet som nedtill utformats med bulb för erndende av högre fart.
förstärktes avsevärt. Denna ändring var fullbordad sommaren 1944. Frågan om fartygets anpassning efter de ändrade tekniska förutsättningarna skall dock framdeles ånyo upptagas. Dess typbeteckning är numera enbart
kryssare.
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Gotlands flygplandäck. Bilden är tagen akter över [rån en punkt under det aktra 15 cm. tornets kanoner, vilka
synas överst d bilden. Närmast synes katapulten med startbanan, stdende i midskeppsläge, och längre bort flygplan däcket med tre flygplan, stdende pd sina katapultvagnar . Längst bort om babord stdr en katapult vagn utan
flygplan och i mitten skymtar lyftkranen för ombordtagning av planen.

Kryssaren Gotland, juli 1944, efter den samma år fullbordade ombyggnaden.

Vedettbåtarna Sökaren, Sveparen och Sprängaren äro en gåva från Svenska pansarb åtsföreningen, som i maj 1915 ställde hela det överskott, som skulle komma att uppstå, sedan föreningen fullgjort sina dittills åtagna förbindelser, till Kungl. Maj:ts förfogande för sjöförsvarsändamål med anhållan att därmed i främsta rummet måtte bekostas anskaffandet av lämpligt
antal vedettbåtar med minsvepningsmateriel.
Båtarna med ett deplacement om 160 ton voro byggda som kraftiga bogserbåtar och anordnade för isbrytning.

Bestyckningen utgjordes aven 57 mm. kanon. Båtarna ha numera

överförts till tendrar och fått 57 mm. Iv.-kanonen ersatt med en 25 mm. automatkanon.
Vedettbåtarna av Jägaren-typ föreslogos av 1925 års ersättningsbyggnadssakkunniga. De
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Jagaren Visby.
Akvarellerad ritning' av Mariningenjör Gösta Kaudern.
Jagaren Vi s b y är en av de s. k. modifierade eller förbättrade stadsjagarna, vilken klass omfattar fyra fartyg,
Visby, Sundsvall, Hälsingborg och Kalmar. Dessa jagare och de tidigare s. k. stadsjagarna haoa utvecklats ur de dr 1927 färdigställda jagarna Ehrensköld oelt Nordenskjöld, vilka hade ett deplacement om 889 ton och
en huvudbestyckning bestdende av tre st. 12 cm. kanoner och sex st. 53 cm. trippeltuber.
Efter Ehrensköld och NordensIcjöld följde de under dr 1932 färdigställda jagarna Klas Horn och
Klas Uggla aven ndgot förbättrad typ.
Ur dessa jagare utvecklades sedan de egentliga stadsjagarna Göteborg, Stockholm, Malmö, Karlskrona, Norrköping och Gävle. Dessa fartyg levererades under dren 1937-1941. Allteftersom tekniken gick framdt infördes pd stadsjagartypen successivt de förbättringar, som voro möjliga.
Redan tidigare hade emellertid uttalats önskemdl om en ytterligare förbättrad jagartyp med antingen 4- st.
12 cm. kanoner eller med 3 kanoner som pd stadsjagaren, men med den mellersta kanonen flyttad, sd att den stod
omedelbart för om den aktersta och högre än denna. Detta skulle medföra, att skrovet förlängdes och deplacementet ökades ndgot, och vi äro därmed framme vid den modifierade stadsjagartypen.
Den 17 september 1941 inträffade den fruktansvärda Hdrsfjärdsolyckan, varvid tre värdefulla enheter, K l a s
Ug g l a, K l a s H o r n och G ö t e b o r g gingo till spillo (tvd av dem, Klas Horn och Göteborg, kunde sedermera upptagas och efter betydande reparationsarbeten dterställas i tjänstdugligt skick). Myndigheterna tvingades nu kritiskt
undersöka möjligheterna att förstärka vdrt jagarbestdnd pd snabbast möjliga sätt. Man hade en del olika alternativ att välja pd.
Av flera skäl föll valet pd de modifierade stadsjagarna och antalet fastställdes till 4 st. Kontrakt tecknades
med A.-B. Götaverken och Eriksbergs Mek. Verkstad i Göteborg och arbetet pd de nya fartygen igdngsattes
omedelbart. De levererades under dren 1942-1943, Visby och Hälsingborg frdn Götaverken, de andra tvd frdn
Eriksberg.
De modifierade stadsjagarna ha följande data :
94,50 m.
Längd i KVL
Deplacement, standard
1,135 ton
Fart
Bredd, största i KVL
8,,, m.
38 knop
Djupgdende till KVL
. .. . .. 2,16 m.
Bestyckningen är densamma som pd stadsjagarna utom luftvärnet, som ökats och bestdr av:
4- st. 4-0 mm. automatkanoner och 4- st. 20 mm. automatkanoner.
Besättningen utgöres av 6 officerare, 26 underofficerare och 123 underbefäl och meniga.
Som tidigare nämnts bestdr den huvudsakliga förändringen i förhdllande till Malmö-typen i att den mellersta
kanonen flyttats akteröver till aktra däckshuset. Som en följd härav har akterskeppet förlängts cirka 3 m. och
utbildats med tvär spegelakter. Den aktersta pannan har vidare vänts helt om, varigenom den aktersta skorstenen
flyttats föröver. Svetsning och lättmetall ha använts i än större utsträckning än tidigare. Tack vare detta har
avsevärd viktsbesparing gjorts och eldfaran har minskats. Splintskyddspansar har slutligen {nsatts i viss utsträckning.
Bilden pd omstdende sida visar jagaren Vi s b y. Fartyget har enkelt skrov med ett helt genomgdende däck,
huvuddäcket. De viktigare rummen dtskiljas av vattentäta skott, som med hänsyn till flytbarheten gd obrutna upp
till huvuddäcket. Man mdste sdlunda gd upp pd däck för att kunna komma ned i nästa rum. Förut pd trossdäck
och plattformsdäck synas manskapets förläggningar, trossbottnarna.
Större delen av manskapet ligger i fällbara britsar placerade utefter fartygssidorna. Under dagen bäddas dessa
upp och fällas upp mot sidan. De bilda därvid ryggstöd till de väggfasta bänkarna. Dd utrymmet ej tilldter, att
varje man fdr en brits, finnas för de yngre ocksd ett antal hängkojer. Varje man har dessutom ett bänkfack eller
ett skdp för kläder och personliga ägodelar. Kavajer och rockar hänga i särskilda gemensamma skdp. Inredningen är hdllen i ljusa färger, skdp, bänkar och övriga möbler äro utförda av lättmetall.
Under plattformdäcket ligga förrddsrum och ammunitionsdurkar samt brännoljetankar..
Maskineriet upptager nära
av fartygslängden. Jagaren har tre oljeeldade dngpannor av Penhoet-typ. Den
förligaste är visad delvis genomskuren, den aktersta är icke visad. Ångtrycket är 25 kg /cm'. Pannorna äro försedda med överhettare, som ger dngan en temperatur av cirka 350°. l aktra eldrummet finnes ocksd en liten
ekonomipanna för värmeledning etc. Akter om aktra eldrummet ligger ett hjälpmaskinrum med bl. a. en dieselgenerator, som kan leverera elektrisk ström vid stillaliggande, tvd euaporaiorer och en matarvattencistern m. m.
I evaporatorerna kan saltvatten avkokas och i särskilda kylare kondenseras sedan den avkokade dngan 'till absolut rent vatten, vilket användes som matarvatten för pannorna. l hjälpmaskinrummet ligger ocksd gyrokompassrummet med det s. k. modergyrot. Dotterkompasser, som exakt följa huvudinstrumentet, finnas pd bryggan och i
manövertornet m. fl. platser i fartyget. Reservtankar för matarvatten ligga vid sidan om pannrummen. Frdn dngpannorna gdr dngan genom huvuddngledningarna akteröver till huvudmaskinerna i turbinrummen. Särskilda hjälpdngledningar leder dngan frdn pannorna till hjälpmaskinerna, som i allmänhet äro dngturbindrivna. De viktigaste
äro i eldrummen matarpumparna, eldrumsfläktarna och brännoljepumparna, i turbinrummen kylvattenpumparna,
kondensatpumparna, luftsugarna och generatorerna. Avloppsdngan frdn hjälpmaskinerna användes till att i förvärmare höja temperaturen pd matarvattnet, innan detta pumpas in i pannorna.
I vardera turbinrummet finnes ett turbinaggregat, som består aven högtrycksturbin och en ldgtrycksturbin,
vilka arbeta pd en gemensam kuggväxel, samt kondensor och tillhörande hjälpmaskiner. Huvudmaskinerna utveckla
tillsammans 32,000 hkr. Vid högsta fart gd turbinerna 9,500 varv /min. och propellrarna 490 varv/min . Sedan dngan
passerat turbinerna, och där uträttat sitt arbete, gdr den direkt till kondensorerna, där den nedkyles och kondenseras till vatten under vacuum. Kylvattnet levereras av turbindrivna propellerputnpar, en i vardera turbinrummet, Kylvattenintagen i botten av fartyget äro sd utformade, att vattnet vid högre farter pressas igenom kondensorerna, sd att pumparna ej behöva vara igdng. Kondensatet suges ur kondensorerna av kondensatpumparna och
tryckes föröver till matarpumparna i eldrummen. llfatarpumparna i sin tur pressar vattnet in i pannorna, där det
pd nytt förvandlas till dnga. Vid variationer i vattenbehovet t. ex. vid manöver tjänstgör matarvattencisternen i
hjälpmaskinrummet som en utjämningstank. . Vacuum i kondensorerna uppråtthålles med tillhjälp av dngstrdllujtsuqare, vilka suga ut och till fria luften avlämna den luft, som kan komma in i systemet exempelvis genom
turbinaxeltätningarna.
Alla lager i maskineriet arbeta med trycksmörjning. Oljan pumpas runt av tryckoljepumpar, som äro sammankopplade med kondensatpumparna. Luftkompressorerna i turbinrummen användas huvudsakligen till att ge
luft till torpederna. l aktra turbinrummet finnes ocksd en dngturbindriven generator samt pd aktra skottet en dngdriven styrmaskin. Styrrattens rörelser överföras till denna genom en hydraulisk telemotoranläggning. Styrmaskinens rörelser överföras sedan till rodret genom en axelledning, som gdr igenom den aktra inredningen.
Akter om maskinomrddet ligga pd trossdäcket inredning för officerare och för underofficerare samt i hdlskeppet förrddsrum och ammunitionsdurkar. Officershytterna äro avsedda för en eller tvd man, underofficershytterna för en, tvd eller fyra man. Inredningen i Itytterna bestdr aven rymlig liggsoffa, skrivbord, byrd, garderob,
bokskåp och tvättställ. Alla möbler äro utförda av lättmetall.
I förliga däckshuset ligga förutom de rum, som bilden visar ocksd sjukhytt och apotek, manskapets W. C.
samt radiohytt A. I aktra däckshuset ligga expedition och reservstyrhytt samt langningsrum.
Sammanlagt ha för svenska flottan byggts 14 jagare av i princip samma typ som stadsjagarna, en för vdra
lörhdllanden Mg siffra, som kan tagas som ett gott bevis lör typens lämplighet och goda egenskaper.
G. K.

'I,

v eäettb åtar av Jägaren-typ. Färdiga 1934 -36. Standarddeplacement 292 ton . Huvudbestyckning 2 st. 7,5 cm.
kanoner. Fart 21,s knop. Fartygen äro utrustade med sjunkbomber lör ubdtsjakt samt minsvep.

L

Motortorpedbåten n:r 4. Byggd hos Thortujcrolt, England, 1925. Deplacement 12,5 ton . 1 st. kulspruta, 2 st. 45
cm . torpeder. Skrouet av trä och av s. k. enstegstyp.

avs ågos dels för ubåtsjakt, dels för minsvepning, en icke särskilt lycklig kombination, då

det förstnämnda ändamålet fordrar snabbhet och lätt konstruktion, och för det senare erfordras mera robusta fartyg med gott utrymme för svepmateriel. Båtarna ha ett standarddeplacement av 292 ton. De byggdes vid örlogsvarvet i Karlskrona.
För att tillgodose minsvepningstjänsten, vars betydelse allt mera började framträda, inköptes 1935 från Norge två valfångstbåtar Klo och Graham, vilka ändrades till minsvepare och
fingo namnen Styrbjörn och Starkodder. Deplacementet uppgår till resp. 350 och 375 ton.
År 1938 färdigställdes två mindre minsvepare av ny typ 1Il 1 och M 2. De äro byggda av
stål med ett deplacement om 61 ton och försedda med tre motorer om 200 ahk. vardera.
Båtarna äro avsedda för svepning av grunda minfält. De byggdes vid Ekensbergs varv vid
Mälaren.
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Torpedbdten T 4 (motortorpedbåt). Byggd hos firman Vosper, Portsmouth, England, 1939. Standarddeplacement
25 ton . 2 st. kulsprutor, 2 st. 4ii cm . torpedtuber (synliga d däck). Fart 41 knop. Skrovet av trä av V-bottentyp utan steg.

Aret därpå 1939 följde så de bägge större minsveparna Arholma och Landsort, konstruerade av marindirektör T. Berlin, vilka senare blevo mönsterbåtar för en hel serie under kriget byggda båtar.
Dessa fartyg skulle kunna användas under hårt väder och på större avstånd från kusterna.
De skulle vara i stånd att utföra minrekognoscering inom större områden och verkställa röjsvepning av till sjöss påträffade mineringar. De borde ha god sjövärdighet och relativt hög
fart. De anpassades i första hand - i olikhet mot Jägaren-båtarna - efter sin primäruppgift minsvepning och ha rikliga utrymmen för svep materielen och dess handhavande, ringa
djupgående, god manöverförmåga och kraftigt byggt skrov. I andra hand äro de även användbara för ubåtsjakt. De äro försedda med söksvep (paravaner med tillhörande utrustning,
kranar och spel), röjsvep och skyddssvep samt sjunkbombfällare och sjunkbombkastare. Skroven äro byggda med back. Bestyckningen utgöres av 2 st. 10,5 cm . lv.-kanoner samt 2 st. 25
mm. automatkanoner. Deplacementet uppgår till 395 ton och farten är 19 knop.
Under det första världskriget utvecklades i England och Italien en ny torpedbåtstyp, motortorpedbåten. Motortorpedbåtarna äro små fartyg med hög fart. Deras förnämsta uppgift är
torpedanfall, som utföras helst under mörker, varvid båtarna med låg fart så ljudlöst som
möjligt smyga sig fram till sitt offer och efter torpedernas avfyrande sker reträtten med
utnyttjande av den höga farten. De användas dessutom för ubåtsjakt, patrullering eller bevakning.
Ar 1919 förvärvade svenska flottan två dylika båtar av den italienska Orlandotypen, n:ris
1 och 2, och 1925 två engelska Thornycroft-båtar, n:ris 3 och 4. Samtliga dessa båtar voro
utrustade med en kulspruta och 2 st. 45 cm. torpeder. De italienska båtarna med ett deplacement om 11 ton voro försedda med bensinmotorer samt elektriska motorer. De senare, vilka
erhöllo energi från ett ackumulatorbatteri, voro avsedda för ljudlös gång. Torpederna voro
upphängda i bordvarts placerade utfällbara upphängningsanordningar. De engelska båtarna

366

hade 12,5 tons deplacement. De hade endast bensinmotorer. Torpederna lågo i rännor på
däck och utskötos akteröver med spetsen i båtens fartriktning. Då torpederna satte i gång,
följde de sålunda båten, som snabbt måste gira undan. Bostadsinredning fanns icke på någon
av dessa båtar, som voro avsedda endast för korta raider. De italienska båtarna hade dock
britsar och skåp.
Erfarenheterna från dessa båtar voro icke särdeles goda. Båtarna voro för små och besutto
ej tillräcklig sjövärdighet, och motorerna voro ej driftsäkra.
Det dröjde fram emot början av 1930-talet, innan utvecklingen utomlands tog nya tag och
frambragte mera användbara typer. Detta möjliggjordes främst tack vare utvecklingen av
den moderna snabbgående förbränningsmotorn. Båtsstorleken ökades och båtarna blevo mera
sjövärdiga. Svenska flottan följde denna utveckling med intresse, och år 1938 beställdes i England två båtar av firman The British Power Boat Co. och två båtar av firman Vosper. Tyvärr
bröt kriget ut, innan dessa båtar hunno levereras, och det var endast Vesper-b åtarna, som på
nyåret 1940 anlände till Sverige.
Vosperbåtarna, T 3 och T 4, ha 25 tons deplacement och äro försedda med två italienska
Isotta Fraschini-motorer samt särskilda marschrnotorer. Farten är 41 knop. De föra 2 st. 45
cm. torpeder i torpedtuber på däck, sjunkbomber, kulspruta och dimbildare och äro för
övrigt utrustade med alla erforderliga hjälpmedel. Bostadsinredning för besättningen finnes.
Båtarna ha visat sig väl fylla de fordringar, som uppställts på desamma.
Samtliga nu beskrivna motortorpedbåtar voro byggda av trä.

FÖRSLAG TILL ARTILLERIFARTYG.
För frågan om det uteblivna byggandet avartillerifartyg under tiden mellan de bägge
världskrigen har i annat sammanhang redogjorts. Orsakerna voro många och skola här icke
beröras. Förslag att lösa frågan saknades emellertid icke. Otaliga voro de skisser och mer
eller mindre utarbetade projekt, som under alla dessa år tillkommo. Endast ett fåtal blevo
framlagda och en kort redogörelse skall här lämnas för de viktigaste av dem, nämligen marinberedningens förslag till modifierat pansarskepp 1921, marinförvaltningens förslag till pansarskepp,
kallat Tre Kronor, 1934, chefens för marinen förslag till pansarkryssare 1937 och försvarsstabschefens förslag till kustförsvarsfartyg 1938.

Marinberedningen, som avgav sitt betänkande på hösten 1921, tillmätte farten en särskilt
framträdande betydelse i vår flotta.
För sådana nationer, vilkas tillgångar icke medgåve, att flottplanen inrymde även fartyg,
som i alla hänseenden vore jämbördiga med de starkaste typerna inom de ledande marinerna,
gällde, att deras flottor måste utbyggas med fasthållande av möjligheterna att vid lämpliga
tillfällen och med lämpliga vapen kunna skada fiendens även kraftigaste enheter, men samtidigt
även av möjligheterna att kunna undvika strid med överlägsna enheter och att kunna angripa
de jämnstarka och underlägsna. För oss med vår långsträckta kust framstod också kravet att
flottan med relativ snabbhet skulle kunna förflytta sig från en krigsskådeplats till en annan.
Beredningens förslag gick ut på att vi förutom Sverige-divisionen, vars tredje fartyg ännu
icke var levererat, borde skaffa oss en nybyggd division om tre fartyg med följande huvudegenskaper: 6 st. 21 cm. kanoner, 6 st. 12 cm. kanoner, 29 knop. Fartygen skulle tillsammans
med jagare utgöra stötgrupper.
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Det förslag till pansarskepp, inofficiellt kallat Tre Kronor, som marinförvaltningen i sam-

råd med chefen för marinstaben avgav i januari 1934, och som avsågs bliva det fjärde pansarskeppet i 1927 års plan, byggde på det av 1925 års ersättningsbyggnadssakkunniga framlagda
förslaget.

De nämnda sakkunniga hade icke gillat marinberedningens pansarkryssare typ och

hade icke ansett sig kunna förorda ett utbytande av fartygstypen Sverige vare sig mot pansarkryssare eller mot någon pansarskeppstyp, svagare än Sverige. De skisserade ett pansarskepp
av Sverige-typ med några modifikationer, gående ut på att det medelsvåra artilleriet något
minskades, medan skyddet något förbättrades och farten något ökades. 1929 års effektivitetssakkunniga förordade även denna typ. Marinmyndigheterna instämde nu i huvudsak i vad de
sakkunniga anfört, men ans ågo att i stället vissa andra modifikationer borde göras, främst på
grund av flygstridskrafternas och vapenteknikens utveckling. Såsom ledande princip uppställdes nu, att fartyget i förhållande till Sverige-skeppen flackbaneeld eftersattes eller farten minskades -

utan att det medelsvåra artilleriets

skulle erhålla ett möjligast kraftigt luftvärns-

artilleri och ytterligare förbättrat skydd.
Problemet löstes på så sätt att i stället för Sverige-skeppens 15 cm. och 75 mm. kanoner
-

vid ombyggnad hade Sverige-skeppen erhållit 4 st. 75 mm. lv.-kanoner -

valdes 12 cm.-

kanonen såsom enhetskanon att användas såväl mot- mål på ytan som mot luftmål.

Antalet

kanoner kunde därigenom väsentligt ökas utöver det som vid användandet av särskild flackbanepjäs och särskild luftvärnspjäs kunde inrymmas för vart och ett av dessa slag.
Den av marinmyndigheterna 1934 föreslagna pansarskeppstypen hade följande huvudegenskaper.
Deplacement 7,685 stdton, farl 22,5 il 23 knop, artilleribestyckning: 4 st. 28 cm. kanoner,
12 st. 12 cm. kanoner, 10 il 12 st. 25 mm. lv.-kulsprutor, 8 il 10 lätta kulsprutor, 1 par paravaner, undervattensskyddet bättre än å den ursprungliga Sverige-typen och å de ersättningsbyggnadssakkunnigas förslag, pansarvikten ungefär 22,5 Ofo större än för Sverige, 2 pansardäck.
Det gick med detta förslag som med så många andra, det föranledde icke något Kungl.
Maj :ts förslag till riksdagen.

Chefen för marinen, viceamiral Ch. de Cliamps, uppställde i sitt i september 1937 avgivna
av grundlighet och klarhet präglade betänkande de krav, som borde ställas på svenska artillerifartyg, och skisserade den enhetstyp, som vore önskvärd för svenska flottan såsom ett fartyg
på minst 14,000 ton med () st. 25 cm. eller 28 cm. kanoner, 8 il 10 st. 12 cm. kanoner, ett
antal automatkanoner och kulsprutor, pansar av upp till 220 mm. i vattenlinjen och sammanlagt 100-150 mm. i två däck, 28-30 knops fart.
Då det av flera skäl icke vore lämpligt och möjligt att för det dåvarande bygga så relativt
stora och dyrbara fartygsenheter för den svenska utsjöflottan, föreslog amiralen en differentiering av artillerifartygstypen.
Uppdelningen borde ske så att en typ, A, utrustades med det grövre artilleriet och gäves
gott skydd, under det eftergifter gjordes i fråga om farten, och den andra typen, B, försåges
med mindre grovt artilleri, skydd i proportion därtill, under det fartkravet tillgodosåges så långt
det vore möjligt.
Huvuddata för de båda typerna voro: typ A, 6 st. 25 cm. eller 28 cm. kanoner, 8 il 10 st.
12 cm. lv.-kanoner, ett antal automatkanoner och kulsprutor, torpedbestyckning, vattenlinjepansar 185-220 mm., horisontalpansar 85-125 mm., 26 il 28 knop, deplacement minst 10,000
ton; typ B, 6 st. 21 cm. kanoner, medelsvårt och lätt artilleri samt torpedbestyckning som för
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Frdn jagaredäck. Styrbords sida sedd akteröver, med automatkanon och utsvängda torpedtuber. A däck minräls.
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A, vattenlinjepansar 75-125 mm., horisontalpansar som för A, 28 il 30 knop, deplacement
c:a 8,000 ton.
Ur taktisk synpunkt och med hänsyn till svenska flottans dåvarande sammansättning vore
denna differentiering lämplig. Den medgåve omedelbart anskaffande aven artillerifartygstyp,
som kunde inpassas i det dåvarande fartygsbeståndet och som motsvarade de med hänsyn till
utvecklingen i de främmande marinerna lämpligaste motåtgärderna.
Ur dessa synpunkter borde typ B byggas först. I stället för den andra typen skulle Sverigeskeppen tills vidare få göra tjänst.
Eventuellt skulle framdeles ytterligare en lätt kryssaretyp med 15 cm. kanoner kunna komma
fråga.
Förslaget innebar sålunda icke ett frångående av principen med pansarskepp, men lösningen
anpassades efter såväl den aktuella storleks- och kostnadsramen, som de operativa krav, vilka
utvecklingen ställde på ett användbart sjökrigsinstrument.
Då det flottprogram, som av chefen för marinen föreslagits, icke kunde rymmas inom ramen
för 1936 års försvarsbeslut, fick chefen för försvarsstaben, generalO. G. Thörnell i uppdrag
att göra en ny utredning.
Uppdraget var sålunda begränsat av 1936 års försvarsbeslut. I detta hade även ifrågasatts,
huruvida anskaffandet aven mindre artillerifartygstyp än 'Sver ige-skeppen eller ock insättandet
av andra fartyg i de pansrade artillerifartygens ställe skulle kunna visa sig innebära en ur
både ekonomisk och organisatorisk synpunkt fördelaktigare lösning av problemet. Såsom minimifordringar på ett kustförsvarsfartyg att ersätta Sverige-skeppen uppställde generalen : 4 st.
25 cm. kanoner (förutom medelsvårt och lätt artilleri, användbart mot mål såväl på ytan som
i luften), skydd för fartygens vitala delar mot 20,3 cm. projektiler och 250 kg. pansarbomber .vid fällning på höjder även över 3,000 m., betryggande flytbarhet vid torped- eller minträff, maximifart lägst 20 knop.
Med utgångspunkt härifrån föreslogs byggandet av fyra kustförsvarsfartyg på 7,150 ton
med 4 st. 25 cm. kanoner, 6 st. 12 cm. kanoner, 8 st. 40 mm. lv.-automatkanoner, (ingen torPLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Med de s. k. landskapsjagarna Öland och Uppland tillföres vdr flotta en helt
ny jagaretyp, som blir väsentligt större och kraftigare än stadsjugarna. Utan överdrift kan man pdstd, att därmed
tagits ett lika stort steg framdt, som dd Ehrensköld-typen pd sin tid konstruerades. Bakgrunden hårtill är givet vis den oerIlörda utveckling, som jayarevapnet sedan dess undergått, ej minst under andra världskriget. Med Oland
fdr flottan en jagaretyp, som i alla avseenden väl kan mäta sig med de stora jagare, som stormakterna byggt
de sista åren. Den nya jagaretypen fdr ett standarddeplacement på 1,800 ton mot stadsjagarnas c:a 1,100 ton.
Längden blir 111 m., bredden 11 m. ach djupgåendet 9,4 m. Bestyckningen kommer att bestd av 4 st. 12 cm . kanoner med hög elevation, samt ett antal 40 och 20 mm. tultutlmsautomatkanoner. Jagarna fd vidare 6 st. 53 cm .
torpedtuber samt sjunkbombfällare och sjunkbombkastare. Farten blir 35 knop. Pd Oland förverkligas det gamla
önskemdlet om en jagare med fyra medelsvdra kanoner i torn, samtidigt som en mängd tekniska och militära nyheter för första gdngen här införes i vdr marin. Det skulle föra för långt att räkna upp alla dessa moderniteter,
men de viktigaste förtjäna att omnämnas. Av de tekniska nyheterna märkas [råmst det helsvetsade skrovet byggt
på långspant. Avsevärd viktsbesparing till förmån för militära ändamål liar kunnat göras tack vare detta byggnadssätt. Vidare Ilar underuattensskijddet blivit mycket väl tillgodosett genom dubbel botten och långt gående
indelning i vattentäta avdelningar. Bland de militära nyIlCterna bör nämnas, att Oland fdr pan slirskydd - om
också [iirhållundeois tunt - för alla vitala delar. lIldnga nyheter äro givetvis följder av de senaste drens krigserfarenheter. Hit hör det för en jagare mycket kraftiga luftvärnet, vilket är uppställt ejter delvis nya principer.
Nya och förbättrade medel för ubåtsbekämpning kommer ocks å att ingå i utrustningen. För besältningens välbefinnande blir väl sörjt. Varje manskapsmäss [år sålunda eget tvättrum ocli toilettrum och i varje hytt blir det
rinnande vatten. Köksinredningen blir av bästa slag, utrustad med moderna apparater och Iljälpmedel. Maskineri
och all övrig materiel blir givetvis av den höga kvalitet, som numera är standard i vår marin. Man kan vara
övertygad om, att dessa stora jagare bli ett synnerligen värdefullt tillskott till våra moderna rörliga sjöstridskrafter. - Lav ering för . Svensk a flottans historia . av Gösta Kaudern 1945.
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pedbestyckning) och fart 20 knop samt tillfredsställande skydd och flytbarhet vid undervattensträffar. Fartygen voro otvivelaktigt avpassade efter den roll, som flottan tillmätts i 1936 års
försvarsbeslut. Byggandet av två fartyg beslöts av statsmakterna, men beslutet fullföljdes icke,
ty det nya världskriget kom emellan.

UPPRUSTNINGEN UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET.
Upprustningen under andra världskriget omfattade nya större och mindre minsvepare, jagare
av typen med stadsnamn (s. k. stadsjagare) och förbättrade stadsjagare. kustjagare, italienska
jagare, kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon, motortorpedbåtar, ubåtar och kust-ubåtar, minkryssare, moderfartyg för ubåtar, bärgningsfartyg och sjukvårdsfartyg.
Sedan efter krigsutbrottet 1939 behovet aven förstärkning av flottans materiel blev uppenbart för statsmakterna, beviljades efter hand anslag till nya fartyg och en livlig nybyggnadsverksamhet igångsattes. Därjämte inköptes fartyg, dels stridsfartyg från utlandet, dels från
svenska rederier handelsfartyg, vilka ändrades för flottans bruk för speciella ändamål. Man
får en föreställning om omfattningen av flottans fartygsanskaffning före och efter krigsutbrottet,
hänfört till den 1 september 1939, om man gör en jämförelse dem emellan. Man får då gå tillbaka i tiden till åren 1921 och 1922, då Drottning Victoria och Gustav V färdigställdes, och räkna
fram till krigsutbrottet, sålunda nära 19 år, för att komma upp till samma totala tontal nybyggd eller inköpt och färdigställd fartygsmateriel som för de 3 år och 9 månader, som ligga
mellan den 1 september 1939 och den 1 juli 1943. Då är medräknad färdigbyggd samt inköpt
och därefter iordningställd materiel, men icke under byggnad varande fartyg, såsom kryssarna
Tre Kronor och Göta Lejon och ej heller de betydande ombyggnader av äldre fartyg, som utförts.
Det var givet, att man för denna intensifierade nybyggnadsverksamhet i stor utsträckning
måste begagna sig av befintliga konstruktioner, men efter hand utarbetades nya typer.
Den följande redogörelsen omfattar tiden till den 1 januari 1945.
Förutom den under byggnad varande jagaren Karlskrona av Göteborgs -typ beviljades och
färdigställdes Norrköping och Gävle av samma typ.
Önskemål hade upprepade gånger uttalats om en förbättrad typ, antingen med fyra 12 cm.
kanoner eller med ändrad placering av den mellersta kanonen, så att denna skulle stå omedelbart för om den aktersta och högre än denna. Dess bestrykningsvinklar skulle därigenom
avsevärt ökats. Ritningar till en dylik förbättrad stadsjagare uppgjordes, och fyra fartyg,
Visby, Sundsvall, Hälsingborg och Kalmar, äro färdigställda. De bägge förstnämnda utgöra ersättning för de i september 1941 förolyckade Klas Horn och Klas Uggla. Å den samtidigt skadade Göteborg reparerades förskeppet och ett nytt akterskepp tillbyggdes. Även Klas Horn
visade sig sedermera kunna iståndsättas på samma sätt, vilket också ägde rum.
Utom genom den ändrade uppställningen av den mellersta 12 cm. kanonen utmärker sig den
förbättrade typen genom något större längd och deplacement samt förstärkt luftvärnsartilleri.
I stället för den äldre typens kryssarakter har denna spegelakter.
Av ny typ äro de under år 1942 färdigställda fyra kustjagarna Mode, Magne, Munin och
]\,fjölner.
Denna typ föreslogs redan i chefens för marinen utredning 1936 och dess uppgifter angåvos
vara i första hand bevakning och i samband därmed ubåtsjakt samt torpedanfall under mörker och dålig sikt samt i ofria farvatten. Typen konstruerades under kriget, den ligger, kan
man säga, emellan den från Italien inköpta Romulus och den norska Sleipner och ansluter
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Jagaren IIfjölner (kustjagare). Färdig 1942. Standarddeplacement 670 ton . 3 st. 10,$ cm. luftvärnskanoner, 2 st.
40 mm . och 2 st. 20 mm. automatkanoner samt l st. 53 cm. trippeltorpedtub. Sjunkbombfä/lare, sjunkbombkastare och minräls.

Jagaren Psilander. Färdig 1926 sdsom italienska jagaren Giovanni Nicotera och inköpt frdn Italien 1940. Standarddeplacement 1,250 ton. 4 st. 12 cm . kanoner i tvd dubbellavettage, 2 st. 40 mm. automatkanoner, 2 st. 8 mm. kulsprutor och 4 st. 53 cm . torpedtuber. Fart 35 knop.

Jagaren Remus. Färdig 1935 sdsom italienska jagaren Astore och inköpt [rån Italien 1940. Standarddeplacement
870 ton. 9 st. 10 cm. kanoner, 6 st. 20 mm. automatkanoner och 4 st. 45 cm. torpedtuber. Fart 94 knop.

sig nära till den i ovannämnda utredning föreslagna typen. Deplacementet är 670 ton och
farten 30 knop. Bestyckningen utgöres av 3 st. 10,5 cm. lv.-kanoner, 2 st. 40 mm. och 2 st.
20 mm. automatkanoner samt 1 st. 53 cm. trippeltorpedtub. Sjunkbombfällare och minräls
finnas. Fartygen äro försedda med back och äro inredda för omkring 100 mans besättning.
Slutligen ha påbörjats två stora jagare, (Jland och Uppland, ingående i femårsplanen av
år 1942, Öland vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö och Uppland vid Örlogsvarvet i
Karlskrona.
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Jagarna Mode och Magne (kustjagare). Stäven är formad till «so]! nose >. Bryggskärmen är försedd med munstycksartad anordning, som dstadkommer en vertikal luftström ovan skärmen till skydd mot vind och luftdrag s. k .
• Bremensk årm», Under relingen och de övre sidoventilerna synas elektriska kablar för fartygets avmagnetisering
till skydd mot magnetiska minor.

373

.

.

.
---

--

--

~-

-=
.

Svärdfisken, en av de nio ubåtar av typ Sjölejonet, som under åren 19.18-42 tillfördes flottan och som med ett
av konstruktören till 580 ton nedpressat standarddeplacement föra en i förhållande till Draken-b åtarna okad sdnål torped- satti artilleribestyckning vid samtidigt okad fart, ökat dykdjup och minskad dyktid.

Sjöormen sjösättes. Medan fartygen pd vdra skeppsvarv i allmänhet sjösättas med akterstäven först i vattnet, byggdes vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö - under ären 1936-43 leverantör av ej mindre än 17 svenska
ubåtar - av utrymmesskäl några båtar för sjösättning tvärskepps. De vid nedrutschningen framkallade vattenkaskaderna ocli bd/em uåldsamma krängning gjorde dessa sjösättningar till ndgot aven sensation.

1940 inköptes från Italien fyra jagare. De äro av två typer. De större, Puke och Psilatuler,
buro som italienska fartyg namnen Bettino Ricasoli och Giovanni Nicotera, och de mindre
Romulus och Remus hette förut Spica och Astore.
Puke och Pstlander äro färdigbyggda 1926. De ha ett deplacement av 1,250 ton, och farlen
uppgår till 35 knop. Bestyckningen utgöres av 4 st. 12 cm. kanoner i två dubbellavettage, 2
st. 40 mm. boforsautomatkanoner, 2 st. 8 mm. kulsprutor och 4 st. 53 cm. torpedtuber. Fartygen äro byggda med back.

Romulus och Remus äro byggda 1934. De ha ett deplacement av 870 ton och en fart av
34 knop. Bestyckningen utgöres av 3 st. 10 cm. kanoner, 6 st. 20 mm. automatkanoner och 4
st. 45 cm. torpedtuber. Fartygen äro liksom Puke och Psilander byggda med back.
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Ubåten Neptun, en av vdra nyaste, under det andra världskrigets förstärkta försvarsberedskap byggda min-ubdtar.
I förstäven ser man den snett ställda sdgen för avklippning av ubdtsnät och, utsträckt mellan denna ocli periskopsstöden, den grova wir e, som sk all hindra ubåten att fastna i ett dy likt nät.

Ubdten U 4 ldmnar Malmö hamn för provtur i Öresund. Båten är en av de nio mindre, lättmanövrerade ubdtar,
kallade kust-ubåtar, som under dren 1942-44 tillfördes flottan .

Efter ankomsten till Sverige utfördes en del ändringsarbeten för att göra fartygen mera
anpassade efter våra förhållanden. Detta gällde särskilt bostadsförhållandena. Inredningen för
underofficerare och manskap förbättrades, isolering och bättre värmeledning anordnades m. m.
Av undervattensbåtar fullbordades under denna tid dels de redan före krigsutbrottet till
byggnad anbefallda D 1, Svärdfisken, Tumlaren, Dykaren och Sjöhunden, dels de efter krigsutbrottet beviljade D 2-D 9, Sjöhästen, Sjöormen och Sjöborren samt Neptun, Najad och

Näcken.
Svärdfisken, Tumlaren, Dykaren, Sjöhästen, Sjöormen och Sjöborren äro samtliga av den
förut beskrivna Sjölejonet-typen, och Neptun, Najad och Näcken äro min-ubåtar av förbättrad
Delfinen-typ.
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Minsveparen Kullen, ett av de tolv fartyg av Arholma-typ, större minsvepare, vilka färdigställdes under dren 1940
-41. De fingo alla namn efter vdra större kustfyrar och byggdes, för erndende av möjligast snabb leverans, vid
sex olika varv enligt följande: Grönskär - Finnboda Varv , Koster och Kullen - Oresundsvarvet, Bremön, Holmön och Bredskär - Eriksbergs IIfek. Verkstad, Sandön och Uluiui - Oskarshamns Varv, Vinga o cli Ven - Götaverken samt Ramskär och Orskär - Lindholmens Varv . För detta för oss ganska ovanliga seriebygge upprättades
vid Orlogsvarvet i Karlskrona en särskild organisation, Minsveparedetaljen, under ledning aven mariningenjör,
vilken upphandlade och tillhandahöll all materiel, sdsom valsat material, pannor, maskiner, utrustning m. m. till
de olika byggnadsvarven. Dessa presterade ett mycket snabbt arbete och leveranstiderna uoro i ett par fall endast
tio mdnader. A bilden synes d stäven den uppfällda paravanbommen.

Med kustubåtarna U l -U 9 har det sedan länge närda önskemålet om små ubåtar
på ett lyckligt sätt blivit uppfyllt. Det var de små tyska 250-tons båtarna, som verkade inspirerande. Med de militära krav, som uppställdes, och med den fordran på säkerhetsanordningar,
som föranleddes av de år 1939 inträffade utländska ubåtsolyckorna, kunde man dock icke få
ner deplacementet längre än till 367 ton. För att åstadkomma den nya typen blev det nödvändigt frångå den hos oss under de senaste decennierna använda dubbelskrovstypen och i
stället utföra konstruktionen som enkelskrovbåt. Vid konstruktionen tillämpades de erfarenheter, som erhållits vid spänningsmätningar under djupprov med de senast" levererade ubåtarna,
men då fartygets byggnadssätt i relativt hög grad avvek från de tidigare båtarna, befanns det
nödvändigt, att genomföra omfattande hållfasthetsprov i full skala med olika
tionsdetaljer, innan projektet fastställdes. Dessa prov ha varit av stort intresse
ket värdefulla erfarenheter, som kunna tillämpas ej endast på denna typ, utan
Kustubåten är konstruerad av marindirektör B. Soenzen.
Ubåtarna U 2, U 3, U 8 och U 9 byggdes vid Karlskrona örlogsvarv; alla de

skrovkonstrukoch givit mycäven på andra.
övriga här om-

nämnda äro byggda vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö.
1939 års urtima och 1940 års lagtima riksdag beviljade medel till 12 större och 24 mindre
minsvepare, vilka samtliga färdigställdes under åren 1940 till början av 1942.
För de större båtarna hade vi en god typ i de 1939 färdigställda Arholma och Landsort
och de nya båtarna, vilka samtliga fin go namn efter svenska fyrar, byggdes efter samma
ritningar.
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Minsveparen M 7, mindre minsvepare. 12 båtar, M 3-M 14, av denna typ med en längd av 25 m. levererades 1940
- 41 o cli 12 båtar, M 15-M 18 med en längd av 27,65 m. färdigställdes 1941-42. De /10 alla två råoljemotorer
om vardera c:a 200 hästkrafter. Av den första serien fingo åtta båtar Elluie -motorer och fyra båtar tvåtakttändkulemotorer av fl.-B. Bolinder-Munktetts tillverkning. Den andra serien båtar fingo samtliga motorer av A/S
Frichs' i ilarhus konstruktion, en del tillverkade i ilar/lUs, en del vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö.
Dessa motorer äro av full-dieseltyp. En nyhet å dessa båtar äro propellrar med vridbara blad, tack vare vilka
motorernas fulla effekt kan utnyttjas vid minsvepning. Propellrarna äro dels av A.-B. Karlstads Mekaniska Verkstads och dels av fl.-B. Bolinder-1Ifunktells konstruktion. De /10 visat sig mycket goda såväl med avseende å
bogserings- som manöverförmåga.

De mindre minsveparna, il! 3-M 26, äro däremot aven ny typ. Man önskade nu en typ
mindre än 111 1 och M 2, av vilken ett större antal skulle kunna byggas vid mindre varv med
vana att bygga träbåtar. Trä var också lämpligt som material med hänsyn till magnetminorna.
Den första seriens båtar, 12 st., ha en längd överallt av 25 m. och ett deplacement av 48
ton. Farten är 13 knop. Bestyckningen utgöres aven 20 mm. automatkanon. Vidare finnas
minsvep och sjunkbombfällare. Båtarna äro flushdäckade, byggda med mahognybordläggning
på stålspant och träspant, bottenstockar och bottenvägare av stål och däcksbalkar av stål och
trä. Utefter ett brett bälte i vattenlinjen äro båtarna kopparförhydade till skydd mot is. Förut
finnes inredning för nio man och akterut för en officer. Den andra seriens båtar ha en längd
av 27,05 m., varigenom bl. a. utrymme vunnits för ytterligare en officer.
De ansatser till skapandet av ett svenskt motortorpedbåtsvapen, vilka gjordes strax före
krigsutbrottet, ha sedermera fullföljts. En mera omedelbar förstärkning av materielen ernåddes
genom köp från Italien på nyåret 1940 av fyra torpedbåtar. Dessa äro tämligen små, c:a 17
ton, byggda av trä och försedda med två Isotta Fraschinimotorer. Båtarna äro avsedda endast
för korta, snabba framstötar till sjöss. Torpederna äro upplagda på vagnar på däck och kastas ut tvärskepps.
Det var emellertid av utomordentlig betydelse att få till stånd tillverkning av såväl båtskrov
som motorer inom landet. Redan på hösten 1939 upptogos förhandlingar och bedrevos studier
i Italien med det resultat, att överenskommelse träffades med Isotta Fraschini i Milano om leverans av motorer och med Cantieri Riuniti dell'Adriatico i Trieste om samarbete vid ritningars
48.
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Motortorpedbåten T 14, en av de fyra från Italien år 1940 inköpta båtarna, byggda av Baglietto i Varaz ze. De
äro konstruerade av trä med V-botten ocli två steg samt utrustade med 2 st. 45 cm. torpeder. Dessa äro upplagda på vagnar på däck ocli kastas ut tvärskepps. För be.~ättningen äro anordnade sittrum under däck; för läggningsmö jliglleter saknas.

uppgörande. Motorleverapsen följdes av överenskommelse om tillverkning av motorer i Sverige
på licens.

Numera tillverkas såväl båtar som motorer i Sverige och under den här berörda

tiden ha färdigställts femton svenskbyggda båtar, av vilka elva äro försedda med svenska
motorer.
Dessa båtar äro byggda av stål, svetsade och inredda på för våra speciella förhållanden
lämpligt sätt. De äro i alla avseenden fullt jämförbara med och i en del avseenden överlägsna
i utlandet förekommande typer. Inredningen omfattar en skans för åtta man och akter därom
radiohytt, pentry, WC samt två hytter. Botten är försedd med två steg samt i övrigt byggd
med typisk V-form.
De fyra första båtarna, T 15-T 18, ha en
22 ton. De ha två 45 cm. torpeder i tuber på
försedda med två motorer. De senare båtarna,
placement av c:a 27 ton. De äro i övrigt lika

längd av 18,7 m. och ett deplacement av
däck samt en 20 mm. automatkanon. De
T 21-T 31, äro 20 m. långa och ha ett
med de mindre båtarna utom beträffande

c:a
äro
detor-

pedkalibern, som är 53 cm., och motorerna, vilka äro försedda med kompressorer, varigenom
effekten betydligt ökats.
På våren 1943 färdigställdes minkryssaren Älvsnabben. Fartyget var ursprungligen kontrakterat med Eriksbergs Mekaniska Verkstad för Rederiaktiebolaget Saturnus. Detta kontrakt
annullerades och ritningarna ändrades. Fartyget, som har ett deplacement av c:a 4,000 ton, är
bestyckat med 4 st. 15 cm. kanoner samt ett stort antal automatkanoner. Det är huvudsakligen avsett för minutläggning och har plats för ett betydande antal minor. Vidare finnas fyra
sjunkbombkastare, skyddssvep m. m.
Redan före krigsutbrottet hade medel beviljats för byggande av ett moderfartyg för undervattensbåtar att ersätta den gamla pansarbåten Svea, som sedan många år gjort tjänst såsom
sådant. 1940 års riksdag beslöt att i stället för nybyggnad ett handelsfartyg skulle inköpas och
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Torpedb åten T 30, en av våra under dren 1941 -43 färdigställda, i Sverige byggda motortorpedbåtar . T 30 är av
den större typen med 53 cm. torpeder.

Motortorpedbåtar

Ldngbelingssund. Den oerhörda hostitjheten är det mest kurakteristiskn för motortorpedbåtarna
och det är också nästan det enda man ser av dem på denna bild.

ombyggas för ändamålet. Det blev Rederiaktiebolaget Svenska Lloyds passagerarefartyg Petricia, som förvärvades för ändamålet.
Vidare inköptes från Rederiaktiebolaget Svea å ngfar tyget Munin, vilket ombyggdes till lasarettsfartyg och fick namnet Prins Carl. Fartyget är byggt 1931 vid Finnboda varv och mätte
1,262 bruttoregisterton. Vid örlogsvarvet i Stockholm inreddes fartyget för sitt nya ändamål.
I förliga lastrummet anordnades en stor sjuksal, ett steriliseringsrum, kylrum och rum för kloreringsanläggning m. m. I aktra lastrummet anordnades konvalescentrum, även användbart som
reservförläggningsplats. förråds- och uppbördsrum m. m. Å huvuddäck anordnades rum för
poliklinik, operationsrum, laboratorium, tandklinik, väntsal, sjuksalar, tvättinrättning m. m.
Plats finnes för 102 patienter i sängar och 35 i engelska hängkojer. Besättningen utgöres av
17 officerare, underofficerare, läkare och sjuksköterskor samt 52 manskap.
Från Svenska Amerika-linjen inköptes ångfar tyget Morieliolm. vilket ändrades till förbindelsefartyg.
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Ubåtsmoderfartyget Patricia. Sedan fartyget förvärvats från Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd, som avsett detsamma för sin London-linje, ombyggdes det vid Lindholmens varv och inreddes alt rymma besöltningarna för
nio ubåtar. Den tidigare beslutade nybyggnaden av ett ubåtsmoderfartyg var avsedd endast för sex båtar. Tillsammans med fartygets egen besättning uppgår Patricias hela besåttninqssujrku till omkring 500 man. Farlyget
försågs med luftvärns bestyckning, bestående av 8 st. 40 mm. automatkanoner i 4- dubbellavettage och 2 st. 20
mm. automatkanoner samt för övrigt diverse apparater och anordningar, betingade av dess speciella funktion som
moderfartyg för ubåtar, radioanläggning, hydrofon och perifon, dimbildareanläggning m. m.

.
J

'

Minkryssaren Älvsnabben , en minutläggClre med st ur kapacitet och kraftigt artilleri.

Från Bärgnings- och Dykeriaktiebolaget Neptun inköptes Be/os på 441 bruttoregisterton. Fartyget, som redan tidigare använts som bärgningsfartyg. har inretts för bärgning av besättning
från sjunken ubåt och har försetts med räddningsklocka, avsedd att nedsänkas till ubåten
för besättningens upphämtande, samt två dekompressionskammare för behandling av dykaresjuka. Ytterligare en dykareklocka har anskaffats och installerats på ett under beredskapstiden
förhyrt bärgningsfartyg. I detta sammanhang må nämnas, att dykerimaterielen under de senare
åren undergått en genomgripande utveckling och modernisering, och att dykdjup numera kunna
uppnås, vilka förut icke ansetts möjliga.
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Torpedbåten T 30.
Akuarelletad ritning av Mariningenjör Gösta Kaudern.

M

otortorpedbåtar med hög fart och bensinmotorer som drivkraft upptrådde för första gdngen under det första
oärldskriqet, Bdtarna uoro jamförelsevis smd, hade traskrov och kunde medföra tvd torpeder. Farten höll sig
mellan 30 och 40 knop. Till en början spddde man motortorpedbåtarna en lysande framtid. De voro billiga i an skaffning, snabbare an alla andra örlogsfartyg och medförde vapen, som kunde sanka de största motstdndare. Vid
ndgra enstaka tillfallen gjorde också motortorpedbdtar betydande insatser i krigets sista skede. Mest kant ar hurusom ndgra engelska motortorpedbdtar dr 1919 trangde in i Kronstadts hamn och dar sankte tvd ryska slagskepp
och ett annat större fartyg.
Kort efter krigets slut inköptes till svenska flottan fyra motortorpedbdtar, tvd frdn Italien ocli tvd frdn England. De sistnamnda. voro frdn den berömda firman Tliortujcrolt och hade följande data.

Langd
Bredd
Djupgdende

. 16,15 m
. 3,55 m.
. O,ss m.

Deplacement
/Ilaskineffekt
Fart

12 ton
750 AHK
40 knop

Motortorpedbåtornas svagheter bleuo emellertid snart uppenbarade. Aktionsradien var ringa ocli sjövardiglleten ddligj redan vid ganska rimlig sjögdng hade de svdrt att hdlla farten uppe. De voro ocksd dyrbara i underhdll,
och bensinmotorerna uoro ömtdliga o cli ej sd driitsåkra, som man mdste fordra pd ett örlogsfartyg. Motortorpedbdten rdkade darför i vanrykte, och nybyggnader förekommo ingenstades pd mdnga dr.
Utvecklingen, speciellt motortekniken. gick emellertid framdt, och mot slutet av 1930-talet började stormaktsmarinerna dter intressera sig för motortorpedbåtar. l England och Italien byggde man vidare pd de tidigare erfarenheterna, och de nya bdtarna ooro sdlunda V-bottenbdtar med stag och byggda helt av trå. Tyskarna utvecklade en tyngre typ s. k. deplacementbåt med ndgot lägre fart men båttre siåoårdiqhet, Utrustning och inredning
gjordes nu betydligt bättre an pd de första bdtarna. Uppgifterna om stormaktsmarinernas goda erfarenheter av
de nya motortorpedbåtarna, medförde att svenska riksdagen dr 1938 beviljade medel till inköp [rån England av
fyra stycken motortorpedbdtar av tvd liknande typer. Endast tvd av dessa kunde kort efter det andra världskrigets utbrott föras hem till Sverige.
Dessa bdtar, T 3 och T 4, äro pd 25 ton och bestyckade med tvd 45 cm. torpedtuber och tvd kulsprutor. Skrovet ar byggt av trä. För besättningen finnes en jämförelsevis komfortabel inredning.
Frdn Italien inköptes 1940 fyra ndgot mindre motortorpedbåtar. Dessa Ila ett deplacement pd 1i ton, skrovet
är av trä, inredning saknas. Bestyckningen bestdr av tvd 45 cm. torpedtuber ocli en 13 mm . kulspruta. Farten
uppgdr till c:a 47 knop.
l'id krigsutbrottct 1939 blev det angelaget att snabbt och effektivt ytterligare förstärka det svenska torpedbåtsoapnet, Eftersom det nu var uteslutet att köpa bdtar frdn utlandet, återstod endast att sätta igdng tillverkning
inom landet.
Frdn Italien hade införskaffats vissa typritningar att ligga till grund för konstruktion och tillverkning, vilket
uppgifter anförtroddes Kockums Mek, Verkstads A.-R. i Malmö och utfördes i intimt samarbete med marinförvaltningen. Sammanlagt beställdes 15 stycken torpedbdtar, som den officiella svenska termen lyder, och T 30 är en
(IV de sista i serien.
De nya svenska torpedbåtarna äro aven fullständigt ny typ och skiljer sig frdn de gamla framför allt därigenom, att de äro byggda helt i stdl och lättmetall i stället för av trä . Skrooets alla delar äro utförda av tun II
stdlpldt, som svetsats samman. Detta byggnadssatt, som tidigare icke prövats i Sverige, erbjöd en mangd nya
problem, som mdste lösas. Ett omfattande förberedelse- och undersökningsarbete igdngsattes därför, och en sarskild verkstad uppfördes för den nya tillverkningen. Stålskrooet besiller mdnga fördelar, av vilka särskilt förtjiinar nämnas det billigare underhållet och okiinsliqheten för frost. Bordläggningen pd de äldre bdtarna är däremot
utförd av dubbla eller tredubbla diagonalt lagda pltmkltrjer och är mycket ömtdlig för kyla och därför ej sd lämplig i vdrt klimat.
l Sverige byggdes till en början fyra bdtar på 22 ton och 18,1 meters langd, bestyckade med två 45 cm . torpedtuber. De följande bdtarna T 21-T 31 äro ndgot större och IICl följande luunuldata:
Längd över allt
Bredd, största
Deplacement med haloa [årråd

20 m.
5 m.
27 tOll

Bestyckning

2 st. 53 cm. torpeder
l st. 20 mm. akan.

Sjunkbomber
Dimbildare

Farten ar mycket hög .
Huvudmaskineriet består (IV tvd stycken lsotta Fraschini motorer av italiensk konstruktion men byggda pd
licens hos A.-R. Atlas Diesel i Stockholm . Motorerna äro vattenkylda med färskvatten som J... ylmedium. I s årskilda vattenkylare nedkyles detta i sin tur av saltvatten. Bensinen förvaras i skottsäkra tankar akterut.
Torpedbdtarna Ila ocksd tvd tystgdende mindre marschmotorer.
T 30 har en besättning pd 10 man, nämligen l officer, l underofficer och 8 underbefäl och meniga. En Jam[iirelseois rymlig inredning finnes, med brit.mr och skåp för varje man ombord. Pentnj, rtuliolujtt och toalett
saknas ej heller. Inredningen är utförd i låttmetall utom möblerna, som äro (IV mahogny.
Under krävande övningar och neutralitetsvakt Ila de nya svenska torpedlJdtarna visat sig väl infria de förhoppningar man ställde .pd desamma. Trots att de äro V-bottenbdtar av IllJdroplantyp lm de visat sig äga god sjövärdighet och kunna framföras med hög fart även vid hårt väder.
G. K.

Torpedbåten T' 30
Akuarellerad ritning au
Mariningenjör Gösta Kaudern.
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Ounn. Ubdtsbärgnings/artyget Belos. - Nedan : Belos' dykarklocka (till lJänster), dykaren pd lJäg ner till en djupdykning (i mitten) och dykaren pd lJäg in i dekompressionskammaren ombord.

Slutligen ha inköpts ett par mindre oljetankfurtyg. Oljaren och Eldaren, varjämte flottan
såsom gåva av fru Alice Wallenberg fått mottaga ångjakten Fujiyama, som iordningställts till
inspektionsfartyg.
Genom 1940 års urtima riksdags beslut att bygga två kryssare fick den så länge svävande
artillerifartygsfrågan sin lösning tills vidare. Kryssarna skola bära namnen Tre Kronor och
Göta Lejon. Byggandet av desamma uppdrogs åt A.-B. Götaverken och Eriksbergs Mekaniska
Verkstads A.-B. och den 16 december 1944 löpte Tre Kronor av stapeln å Götaverken.
Tre Kronor-typen ansluter sig i viss mån till det förslag, som på sin tid avgavs av dåvarande
chefen för marinen, viceamiral de Cham ps. Detta förslag innebar, att i storleksordning mellan
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pansarskeppen och jagarna skulle finnas en fartygstyp. benämnd pansarkryssare, med lättare
artilleri än pansarskeppen, men med högre fart. Tre' Kronor-typen avviker emellertid i åtskilliga avseenden från nämnda typ. Under det att densamma var att betrakta som en tung kryssare, är Tre Kronor en lätt kryssare.

Dess standarddeplacement, omkring 7,000 ton, under-

stiger amiral de Champs' förslag med c:a 1,000 ton, huvudbestyckningens kaliber är mindre,
men torpedbestyckningen är kraftigare och farten väsentligt högre.

Tre Kronors bestyckning utgöres av 15,2 cm., 40 mm. och 25 eller 20 mm. kanoner samt
2 st. 53 cm. trippeltorpedtuber. Även 15,2 cm. kanonerna äro automatiska och beräknas kunna
prestera en hög eldhastighet. De äro även anordnade att användas mot mål i luften. Bepansringen är god i förhållande till det för denna fartygstyp vanliga. Fartygsskrovets konstruktion
avviker betydligt från våra tidigare fartyg. Fartyget har genomgående huvuddäck och trossdäck samt lång back; under trossdäcket finnes dessutom ett undre ej genomgående däck. Spantsystemet är uppbyggt av långskeppsspant i back, huvuddäck och innerbotten samt tvärskeppsspant i sidorna. Svetsning användes i stor utsträckning. Propellermaskineriet, som får en betydande effekt, är uppdelat i två grupper, vardera med två pannor i skilda rum och ett turbinaggregat med enkel växel av de Lavals konstruktion och drivande var sin propeller. De
bägge maskingrupperna äro ordnade efter varandra med en mindre avdelning emellan de bägge
grupperna som å Gotland.
Svenska flottans fartygsbestånd visar nu trots avgång genom utrangeringar och på senare
tid inträffade totalhaverier (jagaren Klas Uggla genom torpedsprängning, ubåten Ulven genom
minsprängning och ubåten Illern genom kollision) en 'betydlig ökning i förhållande till beståndet vid det andra världskrigets utbrott.
Beståndet vid ingången av å r 1945 framgår av bilaga i bandets slut.

FEMÅRSPLANEN AV ÅR 1942.
I juni 1941 beslöt Kungl. Maj:t att inom försvarsdepartementet skulle enligt närmare angivna riktlinjer under ledning av statssekreteraren i departementet T. G. Wärn företagas en
utredning, syftande till uppgörande av förslag till plan rörande den fortsatta utbyggnaden och
organisationen av landets försvarskrafter under den närmaste femårsperioden, 1942/43-1946/47 .
Huvuddragen av denna 1941 års försvarsutrednings förslag i vad det berör sjökrigsmaterielen voro följande.
Den påtagligaste erfarenheten från det pågående kriget rörande örlogsfartygens konstruktion och verkningsmöjligheter vore den ökade hänsyn, man hade att taga till flygstridskrafterna.

De enskilda fartygens aktiva och passiva luftförsvar borde förstärkas, d. v. s. man

. borde öka antalet luftvärnskanoner och öka skyddet för fartygets vitala delar mot bomber och
bombsplitter. Båda dessa åtgärder medförde principiellt en uppgång i fartygsstorleken.

Där-

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Tre Kronor representerar som typ en helt annan militär uppfattning än vdr
närmast föregdende artillerifartygstyp, Sverige-skeppen, konstruerade trettio dr tidigare. De tekniska möjligheterna att tillfredsställa de militära önskemdlen äro nu också helt annorlunda. De mellanliggande åren ha fört med
sig en oerhörd utveckling. De nya fartygen karakteriseras av högsta modernitet och effektivitet. Att de även bli
vackra fartyg och efter vdra förhdllanden ganska imponerande framgdr av bilden - en akvarell av G. Kaudern
194.5. A densamma ses förut 15 cm. trippeltornet, det första trippeltornet i vdr flotta, och akterut de bägge 15 cm .
dubbeltornen samt d däck och bryggor de talrika luftvärnspjäserna.
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jämte borde flygstJidskrafter på ett mera avgörande sätt än genom enbart spaning komplettera stridsfartygens verksamhet. En växelverkan och intim samverkan mellan sjö- och flygstridskrafter framstode som en alltmer påtaglig nödvändighet.
Byggandet av tunga fartyg, pansarskepp, monitorer el. dyl. ansågs tills vidare icke böra
komma ifråga, då deras konstruerande efter moderna principer och färdigställande i dåvarande
läge skulle taga längre tid och ställa större krav på vår industriella kapacitet än uppbyggandet
av den ävenledes nödvändiga lätta delen av sjöförsvaret. Dessutom syntes ytterligare erfarenhet av flygvapnets verkningsförmåga mot tunga sjöstridskrafter böra avvaktas, innan typfrågan avgjordes. T. v. borde vi räkna med pansarskeppen av Sverige-typ såsom stödstyrka, trots
de brister, som sammanhänga med dessa fartygs föråldrade konstruktion.
I den närmast aktuella utbyggnaden av sjöstridskrafterna borde därför komma lätta kryssare, av vilka två redan voro beslutade, samt jagare, torpedbåtar och ubåtar.

•

Kryssarna skulle kunna upptaga strid med lätta kryssare och slå ut stora jagare. De vore
nödvändiga för att stödja mineringsföretag och för att vid motanfall av fientliga företag till
sjöss med sitt snabbskjutande medelsvåra artilleri bereda väg åt egna jagare, torpedbåtar och
torpedflygplan förbi fientliga stora jagare, varjämte de vid behov skulle stödja egna ständigt
pågående operationer. Enär de beslutade kryssarnas samtliga artilleripjäser vore användbara även
mot mål i luften och enär skyddet mot bombsplitter och medeltunga bomber, om än icke mot
direkta, tunga. bombträffar, vore tillfredsställande, torde de vara bättre utrustade för strid med
flygstridskrafter än praktiskt taget alla de lätta kryssare och många större fartyg av äldre
typ i alla länder, som dittills använts under det pågående kriget.
Med tillvaron av kryssarna som stöd kunde jagarna hållas nere i storlek till förmån för
antalet enheter av detta fartygsslag. Jagarna hade enligt alla krigserfarenheter den mångsidigaste användningen: torpedanfall, spaning, bevakning, minering, eskorttjänst, transporttjänst
m. m. För våra förhållanden vore lämpligast att hålla jagarestorleken nere så lågt som följande data medgåve: 4 st. 12 cm. kanoner, kraftigt luftvärnsartilleri, splitterskydd för all personal på däck m. m. Enligt utredningens mening borde detta kunna inrymmas inom ett deplacement av högst 1,700 il. 1,800 ton.
De lätta sjöstridskrafternas huvudvapen måste bli torpeden. Om kryssaren bär det artilleri,
som behöves för att föra fram ett motanfall förbi fientliga lätta fartyg, och jagaren till följd
av sina skiftande uppdrag varken kan bli utpräglad artilleri- eller torpedbärare, borde ett renodlat torpedfartyg, torpedbåten, bli nästa länk i kedjan. En ny fartygstyp, innebärande en
ytterligare utveckling av motortorpedbåten borde här insättas. Den skulle föra det största antal
torpeder, sjunkbomber och lätta automatkano~er, som jämte mycket hög fart kan inrymmas
inom ett deplacement, icke gärna överstigande 200 ton.
En lätt flotta av den angivna typen borde räkna minst 3 kryssare, 12 jagare och 18 torpedbåtar. Såsom komplement till densamma förutsattes en med sjöstridskrafterna väl samordnad flygeskader samt ubåtar, vilka med hänsyn till påräknelig förlustprocent måste hållas
uppe i antal på storlekens bekostnad.
Med en stödstyrka, t. v. bestående av de tre Sverige-skeppen med kustjagare, torpedbåtar
och minsvepare, fullständigas bilden av de krafter, som kunna insättas i det rörliga sjökriget.
Den nybyggnadsplan för femårsperioden 1942--47, som försvarsutredningen med utgångspunkt från det ovan anförda föreslog, upptog förutom fullföljande och färdigställande av redan
påbörjade eller beslutade fartyg, nybyggnad av större jagare, kustubåtar samt torpedbåtar, vartill kommo ett övningsfartyg (segelfa rt yg), huvudsakligen avsett för sjömansskolan, samt sex
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motorbåtar, avsedda för sjövärnskårens övningar. Dessutom skulle påbörjas byggandet aven
tredje kryssare.
Jagarna beräknades bliva aven ny typ om 1,500 a 1,800 ton, bestyckade med 4 st. 12 cm.
kanoner och ett kraftigt luftvärnsartilleri. De skulle vidare förses med möjligast kraftiga skydd
för skrov och besättning mot kulspruteeld och bombanfall från luften.
Kustubåtarna skulle bliva av samma typ, som den under färdigställande varande.
Torpedbåtarna skulle bliva av tvenne olika typer, vilkas lämplighet för våra förhållanden
närmare borde klarläggas genom jämförande försök.
Övningsfartyget skulle vara av barktyp, försett med motor samt avsett för 150 elever jämte
befäl, och motorbåtarna för sjövärnskåren skulle vara grundgående motorbåtar, tillräckligt
stora för att bl. a. kunna utföra minsvepning inom skärgården.
Det årliga anslaget för detta program beräknades till 36,25 miljoner kronor enligt 1941 års
prisnivå. Häri var icke inberäknat kostnaden för byggande av nya jagare i stället för de i
september 1941 förlorade.
Kungl. Maj:ts proposition till 1942 års riksdag, vilken av riksdagen antogs, anslöt sig till
utredningens förslag med den skillnad att påbörjandet av den tredje kryssaren uppsköts till
efter femårsperiodens slut, varjämte skulle tillkomma 2 jagare av modifierad Göteborgs-typ,

Hälsingborg och Kalmar.
Enligt senare beslut av riksdagen ha vidtagits vissa jämkningar i planen. Sålunda har, som
tidigare nämnts, en minkryssare, Älvsnabben, tillkommit. För vinnande av ytterligare erfarenhet
har bestämts, att byggandet av större torpedbåtar skall förskjutas. Omfattande försök för
konstruerandet av lämplig maskinanläggning för dessa ha utförts. I stället för det planerade
övningsfartyget av barktyp skola byggas två mindre skonare samt ett antal små segelb åtar.
Antalet motorbåtar för Sjövärnskåren har reducerats till fem. Dessa båtar färdigställdes under 1944.

SJÖARTILLERIETS UTVECKLING.
I denna periods oerhörda tekniska utveckling har sjöartilleriet befunnit sig i främsta ledet
och vårt eget land har därvid icke stått efter de utländska marinerna utan i flera fall varit
föregångare.
Förut har dels lämnats en mycket kort allmän redogörelse dels vid beskrivningen av de
olika fartygen även berörts artilleriets utveckling i svenska flottan. Nedan skall framställningen
sammanfattas och kompletteras.

Svea-typens svåra kanoner av 25,4 cm. kaliber voro av Armstrong-Ellswicks modell med
en längd av 26 kaliber och Oden-typens av Creuzot-Bofors med en längd av 42 kaliber. Sveas
dubbeltorn svängdes med ångmaskin, å Oden övergick man till tornvridning med elektrisk
kraft. Nedgången i kaliber till 21 cm. för Dristigheten har betecknats som ett misstag. Man
vann fördelen av att få en snabbskjutande kanon, men projektilens verkan vid målet försämrades uppenbarligen; projektilvikterna äro respektive 204 och 125 kg. Kalibern bibehölls emellertid till och med Oskar Il men med Sveriges 28,3 cm. kanoner med en projektilvikt av 305 kg.
togs ett kraftigt steg framåt. Vikten aven svår bredsida från Svea, Oskar Il och Sverige är
respektive 408, 250 och 1,220 kg.
Det medelsvdra artilleriet infördes på 1880-talet som ett sekundärt hjälpartilleri åt det svåra
artilleriet. Svenska flottan har endast haft kalibrarna 15,2 och 12 cm. Efter Svea-typens 15,2

384

Kryssaren Tre Kronor.
Akvarellerad ritning av Mariningenjör Gösta Kaudern.
Med kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon tillföres den svenska örlogsflottan en ny fartygstyp. Egentliga
kryssare ha nämligen ej tidigare funnits hos oss, ehuru de sedan länge varit självskrivna i stormaktsmarinerna. Till
grund för beslutet att bygga dessa kryssare ligger ett ldngvarigt och omfattande utredningsarbete.
Ar 1942 tecknade Marinförvaltningen kontrakt med A.-B. Götaverken och Eriksbergs lIfek. Verkstads A.-B. i
Göteborg, enligt vilka vardera varven skulle bygga en kryssare. Konstruktionsarbetet skulle utföras vid Götaverken,
givetvis i samarbete med Marinförvaltningen.
Den svenska flottan fdr med dessa kryssare moderna fartyg, som kunna operera ollensivt ute till havs.
Erfarenheterna frdn det andra världskriget hava visat, att de stårsta framgdngarna till sjöss hava vunnits genom
samverkan mellan sjö- och flygstridskrafter samt genom kombinerad insats av artilleri och torped. Kryssarna fd
hög fart, och snabbheten vidgar det omrdde, inom vilket fientliga företag kunna mötas och gör dem väl lämpade
för samverkan med torpedbärarna - jagare och torpedbdtar.
De nya kryssarna och Sverige-skeppen hava tillkommit under förhdllanden, som i mycket likna varandra.
Sverige-skeppen markera det första världskriget, kryssarna det andra. Båda typerna företräda sin tids strategi
och taktik till sjöss. Den tidsrymd av trettio dr, som ligger mellan de bdda typerna, kännetecknas aven oerhörd
utveckling pd krigsteknikens omrdde.
l motsats till Sverige-skeppen hava dock kryssarna, som nämnts, ingen tidigare motsvarighet i vdr flotta. Vid
konstruerandet av fartygen har det därför gällt bdde att vara med sin tid och att lösa de mdnga tekniska problem,
som byggandet av sd stora krigsfartyg erbjuder. Vid planeringen av kryssarna har full hänsyn tagits till det senaste krigets erfarenheter, speciellt flygvapnets frammarsch och givetvis har man vid byggandet utnyttjat teknikens senaste framsteg pd alla omrdden. Svetsning användes i mycket stor utsträckning, varigenom avsevärd vikt
sparas och i samma syfte användes lättmetall sd mycket som möjligt. Som helhet kan man pdstd, att de nya kryssarna komma att fylla mycket högt ställda ansprdk.
Tre Kronor och Göta Lejon bliva den svenska flottans största fartyg. De hava följande huvuddata:
Längd i KVL
'"
Längd över allt
Bredd största i KVL pd spant
Djupgdende till KVL
Deplacement standard

. 174," m.
. 180,1$ m.
. 16,50 m.
..
5,71 m .
. 7,470 ton

Besättningen bestdr av 38 olltcerare, 76 underojjicerare ocli 503 manskap.
Kryssarna besitta en avsevärd eldkraft sdväl beträffande flack bane- som luftvärnsartilleri. Huvudbestyckningen bestdr av 7 st. 15 cm. kanoner med hög elevation. Kanonerna bliva aven ny typ, där laddningsarbetet och inriktningen sker helt maskinellt. Eldhastigheten blir härigenom hög. Det förliga tornet är pd bilden pd omstdende
sida visat i genomskärning. Närluftvärnet utgöres av ett antal dubbla 40 mm. automatkanoner. Dessa äro gyrostabiliserade, maskinriktade och försedda med högmoderna eldledningsanordningar. - Sd snart riktarna fdtt pjäserna att följa mdlet, räkna dessa instrument automatiskt ut de framförvinklar, som svara mot mdlets rörelser.
40 mm. artilleriet kompletteras med ett antal 20 mm. automatkanoner av Bofors vanliga typ. Utan tvekan kan sägas, att sårskilt luftvärnet pd kryssarna är starkare, än vad som är vanligt pd fartyg av denna storleksklass.
Kryssarna äro även bestyckade med 2 st. 53 cm. trippeltorpedtuber, sjunkbombkastare, sjunkbombfällare och
minbanor.
Skyddet är väl tillgodosett pd vdra kryssare. Bepansringen är sdlunda kraftigare än som i allmänhet är vanligt pd fartyg av denna typ. Flytbarheten är säkerställd bl. a. genom en rationell indelning i vattentäta avdelningar,
samt effektiva länssystem och skyddsanordningar enligt erlarenheterna [rån kriget.
Kryssarna hava tvd helt genomgdende däck, huvuddäcket och trossdäcket, samt ldng back.
Längst akterut pd plattformdäcket och trossdäcket ligga gunrum och officershytter samt artillericentral, gyrorum och förbandsplatser, i stort sett kopior av och reserver för motsvarande anläggningar förut. För härom ligga
pd huvuddäck och trossdäck CKF inredning med expeditionslokaler m. m., vidare ligga här de större verkstäderna.
l manskapsmässarna hava britsar anordnats i största möjliga utsträckning. Hängkojer erfordras endast för omkring en tredjedel av manskapet. Ventilations- och uppvärmningssystemen äro utförda enligt modernaste principer
med luftfilter och aerotempers.
l hålskeppet märkas för- och akterut de bdda dieseldynamorummen med vardera tvd elektriska generatorer,
vilka bl. a. vid skada pd huvudkablarna kunna förse förskeppet resp. akterskeppet med sina kanontorn med elektrisk energi.
Akter om förliga kanontornet ligga pd huvuddäcket underojlicersmåss ocli -hytter, pd trossdäcket om BB sjukinredningen med läkaremottagning, apotek, operationsrum, sjuksal och tandklinik.
Under trossdäcket upptages nästan halva fartygets längd av maskinanläggningen. Denna är uppdelad i tvd
aggregat, vardera omfattande tvd dngpannor och ett turbinaggregat. Styrbords maskin ligger sd att axelledningen
till SB propeller gdr igenom de bdda aktra eldrummen och BB turbinrum. Angpannorna ha överhettare pd ena
sidan. Den aktersta dngpannan med tillhörande rökupptag och skorsten är pd bilden visad i genomskärning.
Idäckshusen pd backdäcket ligga huvudsakligen förrddsrum och verkstäder. Det stora bryggkomplexet inrymmer liksom pd pansarskeppen manöverbrygga och manövertorn, navigeringsutrymmen, anordningar för eldledning
o. s. v. Akterut finnas motsvarande reservanläggningar.
Fartyget har fyra radiohytter, placerade pd olika ställen, därav tvd under pansardäck. För ordergivningen är
väl sörjt. Bl. a. finnas 39 olika telefonsystem, högtalaranläggningar och talrör.
Det bör beaktas, att pd grund av fartygets bredd kan en längdgenomskärning ej visa alla utrymmen. Snitten
hava därför pd bilden lagts sd att de giva en möjligast representativ bild av inredningen.
G. K.
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Provskjutning med 28,3 cm. kanon M/12 för pansarskeppet Sverige i skjutbanelavettage d Bofors skjutfält. Till
llöger en 7,5 cm. fältkanon.

57 mm. snabbskjutande kanon M/89 B.

cm. armstrongskanoner introducerades på Oden den medelsvåra, snabbskjutande kanonen, varvid kalibern dock endast var 12 cm.

Denna pjäs var den första av Bofors' egen konstruktion.

Om återgången på Dristigheten till 15,2 cm. kaliber, sedan även kanoner av denna kaliber kunde
göras snabbskjutande, samt om det medelsvåra artilleriets ökade betydelse vid denna tidpunkt
har tidigare talats. Kalibern bibehölls för de följande pansarbåtarna, Sverige-skeppen inbegripna, och antogs även för Fylgias huvudbestyckning.
Redan mot slutet av 1870-talet tilldelades de flesta äldre fartyg i svenska flottan såsom

antitorpedbåtsartilleri antingen 12 mm. lO-pipig kulspruta av Palmcrantz' modell eller något
senare 25 mm. 4-pipig eller 2-pipig kulspruta likaledes av Palmcrantz' modell. Skotthastigheten
ansågs vara maximum 500, 120 respektive 60 skott per minut. En märklig och långt före sin tid
49.

sv. f .
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Bredsida frdn pansarskeppet Gustaf V:s 28,s cm. kanoner.

varande konstruktion var den 45 mm. maskinkanon, som konstruerades av sedermera kommendören C. C. Engström på 1860-talet, men som antogs först år 1883. Ungefär samtidigt infördes
en 38 mm. maskinkanon av Nordenjeldts konstruktion med en eldhastighet av 24 skott per
minut och denna bildar övergången till den 57 mm. snabbskjutande kanon av Maxim-Norden[eldts konstruktion, som ända till våra dagar stått oöverträffad i enkelhet och handhavande.
Ammunitionen till såväl kulsprutor som till maskinkanoner och snabbskjutande kanoner utgjordes avenhetspatroner. 57 mm. kanonen var halvautomatisk. Densamma var från 1889 till
långt in på 1900-talet svenska flottans förnämsta antitorpedbåtspjäs och användes som sådan
på våra pansarbåtar, Fylgia och torpedkryssarna samt på våra första jagare. Från 1908 förde
våra jagare 75 mm. kanoner. Även Sverige-skeppen bestyckades med en dylik kaliber.
Sedan jagarna övertagit torpedbåtarnas roll som de viktigaste torpedbärande övervattensfartygen och i och med desammas tillväxt i storlek och förseende med kraftigare artilleribestyckning, övertog 12 och 15,2 cm. kanonerna rollen som antijagareartilleri. Att huvudbestyckningen å Gotland och de båda under byggnad varande kryssarna utgöres av 15,2 cm. kanoner
är naturligt, då denna pjäs alltjämt är en förträfflig antijagarekanon.
För avvärjande av de hotande faror, som uppstodo genom flygets utveckling, uppkom luft-

värnsartilleriet, ett vapen, där svenska flottan vid flera tillfällen visat vägen och varit banbrytande för andra länders utveckling. Detta artilleri var också ägnat att möta de risker, som
framkallats genom torpedbåtens pånyttfödelse i form av den lilla snabbgående motortorpedbåten.
Redan 1914-15 hade en 75 mm. kanon på försök ändrats till »Iui tk an on », 1916 ändrades å
samtliga l:a och 2:a klass pansarbåtar, Fylgia och torpedkryssare 2 st. 57 mm. kanoner till
»luftka noner », och 1917 färdigställdes Sverige med 2 st. 75 mm. luftvärnskanoner av ny
modell. Ännu kan man dock ej tala om luftvärnsartilleri i egentlig bemärkelse, då luftvärns-
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28,3 cm. dubbeltorn för Sverige-skeppen. Rummen äro, nedifrån räknade: rum för projektilpålasttiinq, rum för krutpålastning, llissmotorrum, omlastningsrum, kanonbrunn med organ för tornvridning och kanonernas höjdriktning,
manöverrum, där kanonerna laddas, samt längst baktill divisionsbefälhavarens hytt med periskop och avståndsmätare.

kanonerna måste kompletteras med avståndsmätare, centralsikte och centralinstrumentering med
dess komplicerade apparatur. År 1929 levererades det första 75 mm. luftvärnsbatteriet med
fullständig eldledningsinstrumentering för pansarskeppet Gustav V, som därigenom blev det
första fartyget i världen med luftvärn i modern bemärkelse. Samtidigt med dessa pjäser, som
kunna klassificeras som fjärrluftvärn, framkom även närluftvärnet i svenska flottan. De gamla
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Till vänster: 15,~ cm . trippeltorn för kryssaren Tre Kronor, uppställt i Bofors' monteringshall. Automatkanoner,
avsedda b åde som fjärrluftvärn och som antilorpedfartygsartilleri. I förgrunden synas tre patroner. Till höger:
10,5 cm. luftvärnskanon M/40 för minsvepare. Kustjaqarna Ila en liknande men ndgot längre kanon .

4- och 2-pipiga 25 mm. kulsprutorna M/77, M/B4, M/92 hade i det närmaste tjänat slut, då
en pånyttfödelse ägde rum i det alt svenska flottan prövade en, för ovanlighetens skull utländsk, 25 mm. kulspruta och en 40 mm. automatkanon. Den förra sköt spårljusförsedda
stålkulor, varigenom elden ansågs lätt kunna förläggas p å m ålet, den senare sköt granater, som temperades medelst en spak å pjäsen vid patronens införande, så att granaternas
krevad kunde förläggas på önskat avstånd. För kortare perioder kunde dessa synnerligen sv årskötta pjäser uppnå en eldhastighet av 3 skott per sekund.

Vid bägge pjäserna utnyttjades

rekylkraften till att utföra hela omladdningsarbetet ; ammunitionen var monterad i band, vilket
var ohanterligt vid så stor kaliber. Redan 1912 hade försök med sp årljusprojektiler prövats vid
75 mm. kanoner i svenska flottan, och omkring 1930 kunde 8 mm. kulsprutan givas sp årljusprojektiler, och denna kulspruta infördes som närluftvärn p å alla fartyg.

lveckIingen gick

dock raskt framåt och efter endast ett par år var denna ringa kaliber för klen som luftvärn.
Åren 1927-29 hade kommendörkapten G. Bjurner och artilleriingenjör R. Grey i marinförvaltningen å t A.-B. Bofors angivit riktlinjerna för en 25 och 40 mm. autornatkanon : den senare blev
den för hela världen så berömda boforsska luftv ärnsautomatkanonen. Den första 40 mm. automatkanonen levererades av bolaget 1931 till flottan som f örsökspjäs.

Från och med 1934

började de modernare fartygen i flottan att förstärkas med 25 mm. automatkanoner som närluftvärn och från 1936 med 40 mm. dylika. Det dröjde dock till 1938 innan 4 st. 40 mm. automatkanoner i 2 st. gyrostabiliserade dubbellavettage installerades å pansarskeppet Gustav V, som
därmed för andra gången slog rekord genom att bli det första fartyget i världen med dylikt
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40 mm . automatkanoner

gyrostabiliserade dubbellavettage före montering av eldledningsinstrumenteringarna, uppställda i Bofors' monteringshall.

40 mm. automatkanon i gyrostabiliserat dubbellavettage pd Sverige-skepp.
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Drottniny Victoria s förliga 28 cm. oelz 15 cm. dubbeltorn. Ovan rnanöverbryyyan synczs (lVståndsmätare, strålkastare
oelz utkiksplatser.

modernt närluftvärn, åtskilliga år före t. o. m. stormaktsmarinerna. Samtidigt med denna utveckling inom närluftvärnet pågick en motsvarande inom fjärrluftvärnet.

För kustjagarna av

Mode-typ infördes som huvudbestyckning 3 st. 10,5 cm. luftvärnskanoner jämte närluftvärn,
och dessa fartyg kunna därigenom närmast rubriceras som luftvärnsjagare, då alla pjäser äro
mer eller mindre avsedda att insättas mot faran från luften. På samma sätt ha 15,2 cm. kanonerna
på kryssarna Göta Lejon och Tre Kronor, liksom även i viss mån på Gotland, avsetts vara både
fjärrluftvärn och anti-jagare-artilleri och fördenskull givits hög elevation och fullständig centralinstrumentering. På de nya kryssarna äro de jämväl konstruerade som automatkanoner.
I och med skottviddernas ökning gjorde sig kravet på eldledning allt mera gällande.
Omkring 1910 införskaffades från utlandet avståndsmätare med en bas av 2 m. för uppställning i märsarna å 1:a klass

pans~rbåtar

och Fylgia. Dessförinnan hade avstånden endast

bedömts eller undantagsvis mätts med något enklare vinkelmätningsinstrument. Samtidigt började artilleriofficeren givas mera inflytande på eldens ledande än tidigare och enklare transportabla eldledningsinstrument såsom avst åndsklocka. avståndsändringsindikator m. m. började
införas. För att få salvan avlossad så samtidigt som möjligt under fartygets rullningsrörelse
infördes elektriska salvtjutare och skjutelementen överfördes från eldledningsplatsen ningom uppflyttad till märsen ljudande telefon.

så små-

till kanonerna medelst elektriska orderapparater eller hög-

Från 1924 kan man räkna den moderna eldledningsteknikens inträde inom

svenska flottan, som även här gjort en banbrytande insats. Avståndsmätarnas längd växte till
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Pansarskeppet Drottning Victoria, i bakgrunden Gustaf V. l märsens översta del centralsikte, mellersta delen avstdndsmätare och plats för artilleriofficern, därunder plats för utkikar. A översta bryggan strålkastare, därunder
bryg ga för signalmän ocli luftförsvarsofficern. Därunder synes en avstdndsmätare.
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4

a 6 m., för det svåra artilleriet t. o. m. 8 m., varigenom mätningens noggrannhet på större

avstånd stegrades. Varje fartyg tilldelades ett flertal mätare och varje kaliber erhöll sitt särskilda centralsikte, varifrån kanonerna inriktas och avfyrning verkställes på elektrisk väg. För
varje kaliber installerades en central, som medelst komplicerade mekaniska och elektriska
apparater kontinuerligt underhåller skjutelemenLen och på elektrisk väg överför dem till kanonerna, så att dessa ständigt ha riktigast möjliga skjutelement.
De moderna tekniska eldledningsanordningarna ha numera nått en oerhörd utveckling, vilken nödvändiggjorts av det allt större skjutavståndet samt den stora rörlighet, som karakteriserar både det skjutande fartyget och målet. Vissa kanoner äro t. ex. försedda med gyroavfyrning, som åstadkommer att projektilen lämnar mynningen i det ögonblick fartyget ligger
på rät köl -

för att eliminera det fel i sida som uppstår, om kanonens tappaxel ej är hori-

sontell - och med korrektion för den vinkelhastighet, som uppstår av just den våg som passerar fartyget - alla vågor äro ju ej lika.
Vid luftvärnsartilleriet finnas sådana tekniska finesser som kanoner, som av gyrosnurror
med höga varvantal hållas horisontella, oberoende av underlagets rörelse.
Aven vad ammunitionen beträffar, har utvecklingen under denna period varit oerhörd.
Som drivladdning för projektilen ersattes svartkrutet i slutet av 1890-talet av röksvagt krut,
s. k. Nobelkrut, i samband med införande av Bofors-kanoner i flottan. Detta medförde stegrad
utgångshastighet hos projektilen. I början av 1900-talet ersattes granaternas svartkrut med brisanta ämnen, i Sverige trotyl. Aven pansargranaten blev brisansladdad från att förut oftast
ha varit massiv. För användning mot oskyddade delar ersattes samtidigt den svartkrutladdade
granaten med den brisansladdade spränggranaten. För lv-artilleriet stod till en början endast
den svartkrutladdade granatkarteschen till förfogande. Denna hade glömt sig kvar i flottan
från den tid, då fartyg ansågs kunna sättas in mot oskyddade trupper i land. Ar 1920 ersattes granatkarteschen med en modern spränggranat försedd med tidrör, senare dock ändrad så
att den även vid anslag mot en tunn flygplanvinge bringades att detonera. Då närluftvärnet
infördes, försågs dess spränggranater med lika högkänsliga rör. Alla projektiler utom de svåra
förses numera med spårljus, varigenom eldledningen underlättas, eftersom projektilbanan blir
•
synlig för eldledaren. Detta gäller framförallt för lv-artilleriet, men även för det medelsvåra
artilleriet under mörker.
För belysning av mål under mörker har sedan 1880-talet funnits elektriska strålkastare,
med 60 il. 90 cm. diameter.

Numera har storleken växt till 110 cm. och strålkastarna ha

anslutits till framför allt antijagareartilleriets centralsikten samt försetts med gyrostabilisering. Aven ett annat sätt att belysa fienden infördes i början av 1920-talet nämligen med

lysgranater, vilka på önskat avstånd utveckla en fallskärm uppbärande en lyssats. Denna lys granat ingår i utredningen till antijagareartilleriet och man kan räkna att fyra 15,2 cm. lysgranater lysa upp en sjättedel av horisonten.

TORPED- OCH MINVAPNETS UTVECKLING.

De första torpederna för svenska flottan beställdes år 1875 hos Whitehead i Fiume i samband med inköp av tillverkningsrätten. De levererades följande år, voro 25 till antalet, av 38
cm. diameter och erhöllo beteckningen 38 cm. torped M/76. De voro nära 6 m. långa och försedda med en laddning av 26 kg . fuktat bomullskrut.
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Torpedens framdrivningsmaskineri,
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kopplat till en propeller, drevs av luft, innesluten i en tryckfast behållare, lujtkårl. Med ett tryck
luftkärlet av 65 atmosfärer uppnåddes en fart av 19 knop på en distans av 400 m.
På denna första leverans följde snart förnyade inköp, dels från Whitehead, dels från en
något senare i Berlin av tysken Schwartzkopff startad tillverkningsfabrik för torpeder. Dessa
förbindelser med de båda ledande torpedfabrikerna, vilka i konkurrens med varandra alltjämt
sökte förbättra och fullkomna det nya vapnet, ledde till en rask utveckling av vårt torpedväsende, motsvarande framstegen utomlands. I början av 1900-talet hade vi sålunda nått fram
till en torpedtyp, som i jämförelse med den först införda M176 representerade ett storartat
framsteg såväl beträffande förstörelseförmåga som med avseende på fart och porte. Kalibern
hade ävenledes ökats till 45 cm.

A de äldsta torpederna uppmagasinerades all i torpeden medförd energi i luftkärlet och
den komprimerade luften var den enda energibäraren i torpeden. De försök, som länge pågått utomlands att genom uppvärmning av luften minska olägenheten av den genom dess
expansion uppkommande låga temperaturen och samtidigt öka den komprimerade luftens
effekt, ansågs 1908 hava givit så goda resultat, att, när torpeder försedda med sådana uppvärmningsapparater detta år började levereras från Whitehead, ett mindre antal även beställdes av Sverige. Det dröjde emellertid flera år innan dessa uarmtorpeder, vilka visade sig fungera mindre väl, äntligen blevo godkända och under tiden levererades från Whitehead ännu
ett parti kalltorpeder, de sista från denna fabrik. Genom att öka vatteninsprutningen i avse värt högre grad erhölls nästa utvecklingstyp eller den så kallade ångtorpeden. I en modern
med uppvärmningsanordning försedd torped är även det medförda bränsleförrådet energibärare.
Den naturliga väg, som utvecklingen gått, kan således karakteriseras därav. att man övergått
till att betrakta luften i torpeden mindre som energibärare på grund av sin kompression
utan fastmer som underhållare av förbränningen av det medförda bränsleförrådet. Man lägger sålunda numera huvudsakligen an på att fullständigast möjligt utnyttja syrets förbränningsförmåga och förbränna möjligast stor mängd bränsle samt använda den alstrade värmemängden för uppvärmning av förbränningsgaserna och förångning av insprutat vatten. Genom
tillämpandet av ovannämnda princip uttages numera cirka 10 gånger så stor effekt per literatmosfär luft i luftkärlet som å en kalltorped.
Ar 1908 påbörjades vid torpeddepartementet i Karlskrona anläggningen aven för torpedtillverkning avsedd verkstad, vilken var färdig 1910 och varifrån samtliga för svenska flottan avsedda torpeder därefter t. o. m. år 1940 ha levererats.
Planerna för byggnad, maskinanskaffning och organisation av ovannämnda torpedverkstad
utarbetades av torpedingenjör E. F. Elmquist, som under det lO-tal år han tjänstgjorde som
teknisk chef gjorde en fullödig insats för konstruktionen och fabrikationen av det svenska
torpedvapnet. Under Elmquists ledning infördes ett flertal förbättringar på torpeden och efter
tillverkning av ett mindre antal varmtorpeder övergick verkstaden till leverans av ångtorpeder,
där uppvärmningsanordningarna voro av helt svensk konstruktion. Genom tillämpandet av
de för ovannämnda torpeder gällande principerna tillverkades med början 1912 ett stort antal
för pansarskepp, kryssare, ubåtar och jagare m. fl. fartyg avsedda torpeder med betydligt
ökad porte och med mycket goda farter.
Torpeden har i och med erfarenheterna från världskriget 1914-18 och den fortsatta tek niska utvecklingen alltmer befästat sin ställning som ett av sjökrigets betydelsefullaste vapen.
Möjligheten av att på små fartyg föra fram ett vapen. som kan allvarligt hota även slagskepp,
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38 cm. torped M/93 A, lVhitehead. Undervisningsmodel/, omfattande halvsektion av hemliqa rummet med pendel
och hydrostatisk pist on för djupreglering i banan, maskinrum med den trecylindriga propellertnaskinen, uppskuren,
och rodermaskinen samt akterkon och stjärtstycke med 2 st. 2-bladiga propellrar, horisontala ocli vertikala roder.
Torpedens längd 5,6 m., diameter 38 cm.

Modern 53 cm. torped för ubdt, tillverkad i Sverige 1944.

har föranlett samtliga mariner att tillgodose torpedvapnet genom härför lämpade fartygs typer
jagare, torpedbåtar, motortorpedbåtar, ubåtar m. m.
Sprängladdningens storlek har ökats med hänsyn till fartygens förbättrade skyddsanordningar. I allmänhet uppgår laddningsvikten å 45 cm. torpeder till 180 och maximalt 200 kg.
och å 53 cm. torpeder till 250 a 300 kg. Laddningen utgöres vanligen av trinitrotoluol, som
är beständigt och kan gjutas. I vissa mariner ha mera brisanta avarter av nämnda sprängämne kommit till användning. Tendensen synes f. n. vara att icke än ytterligare öka laddningen, enär det visat sig, att 250 il 300 kg. är tillräckligt att åstadkomma allvarliga skador
å målet.
Genom ökning av torpedkalibern från 45 till 53 cm. ökas torpedens tvärsnittsarea med
nära 40 %. Härigenom kan mängden av medfört sprängämne ökas, varigenom vid träff mot
fartygssidan maximitrycket ökas och verkar på en större yta än vid träff med en 45 cm.
torped. Härigenom erhålles större sannolikhet för genomslag och större hål i fartygets ytterskrov. Den ökade gasmängden kommer efter genomslag av ytterbordläggningen att åstadkomma större och kraftigare skador i fartygets inre och på längre avstånd från sprängcentrum.
Med hänsyn till de avsevärt förbättrade egenskaperna för en torped med större kaliber
beslöts att jagare fr. o. m. Ehrenskölds-typ och ubåtar fr. o. m. Draken-typ skulle förses med
53 cm. torpeder. Konstruktionen och den år 1926 påbörjade tillverkningen, som bl. a. innefattade en helt ny maskintyp, utfördes av torpedverkstaden å Karlskrona örlogsvarv. Med
denna större torpedtyp tillfördes flottan ett vapen vida effektivare än det tidigare, såväl vad
beträffar laddningsvikt som fart och distans; denna torpedtyp har under efterföljande år
undergått en fortlöpande utveckling mot bättre prestationer.
Ar 1940 fattade statsmakterna beslut om anläggande aven central torpedverkstad. Fabriken,
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vilken började tillverka de första torpederna år 1941, har sedermera övertagit tillverkningen av
flottans torpeder.
Parallellt med den fortlöpande tillverkningen av torpeder pågår i vårt land en intensiv
forsknings- och försöksverksamhet, avsedd att giva torpeden förbättrade egenskaper beträffande
såväl sprängverkan som framdrivnings- och styrningsmaskinerierna, så att det svenska torpedvapnet alltjämt skall stå sig i konkurrensen med utlandet.
Vid 1880-talets början var minvapnet ett rent defensivt kustförsvar.

Självankrande minor

funnos icke. Svenska flottans första självankrande mina hade modellbeteckningen M/1891.
Fram till första världskriget skedde utvecklingen långsamt, men under detsamma ägde hos
oss såväl som i andra länder en kraftig utveckling rum. Under mellankrigsperioden fortgick
utvecklingen för att under det andra världskriget kulminera med nya mintyper av mera offensiv karaktär såsom magnetminan m . fl.

Minsvepen äro dels röjsvep, som användas för att bana väg för fartyg, dels skyddssvep,
avsedda som skydd för enskilda större fartyg. För röjsvepens framförande ha, såsom redan
beskrivits, nya fartygstyper, minsvepare, utvecklats. Minan undanröjes genom ankartrossens avskärande med speciella skärtrossar eller avklippning med saxar eller spränggripare. Paravanen, som är en engelsk uppfinning, tillkom under första världskriget, Den utgöres aven torpedliknande kropp, försedd med skärplan och automatisk djupreglering. Vid bogsering skär
den ut och rör sig på ett bestämt djup. Då en minas ankartross fångas av bogsertrossen,
ledes den fram till paravanen, där den avskäres aven kniv eller sax. Paravanen användes
dels som skyddssvep, bogserad från fartygets stäv, en på vardera sidan, dels som röjsvep,
bogserad akterut från jagare eller minsvepare. Paravanen infördes hos oss som skyddssvep år
1926 och som röjsvep år 1928.
Provexemplar av sjunkbomber för bekämpande av ubåtar tillkommo under första världskriget och konstruktionen förbättrades sedermera under mellankrigsperioden. Sjunkbomberna
antingen fällas från fällare av olika typer eller kastas ut med mörsare och vanligt krut. Kastvidden är cirka 50 m.

FÖRBINDELSEMATERIEL, RADIO, HYDROFON, PERIFON M. M.
Flottans materiel för yttre förbindelse omfattar för närvarande trådmateriel, radiomateriel,
optisk materiel och akustisk materiel.

Tråd- och radiomaterielen har följt den allmänna utvecklingen. Av särskilt intresse är radiomaterielen.
Användandet av radio eller, som det förr kallades, gnist, såsom förbindelsemedel inom marinen daterar sig från åren omkring sekelskiftet. I slutet av 1890-talet hade det lyckats den
italienske ingenjören Marconi att på trådlös väg överbringa meddelanden inom tämligen begränsade avstånd. Sålunda etablerades år 1897 förbindelse i närheten av Cardiff över en distans
av c:a 5 km. och år 1899 åstadkoms för första gången trådlös telegrafering över Engelska
kanalen.

Den 12 december 1901 inträffade det historiska ögonblick, då Marconi för första

gången lyckades få trådlösa signaler förda över Atlanten.
I jämförelse härmed torde det vara av intresse konstatera att redan år 1900 inalles sex
gniststationer anskaffats för svenska flottans räkning och installerats å kusteskaderns fartyg för
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praktiskt bruk.

De räckvidder man

uppnådde voro mycket blygsamma.
Mellan tvenne fartyg i öppen sjö (jagare) kunde förbindelse upprätthållas
på ett inbördes avstånd av c:a 1,000 m.
Till

mottagningsapparaten,

innehål-

lande en s. k. kohär som huvudbeståndsdel, var på den tiden kopplad en
skrivapparat, som på en remsa nedskrev meddelandets text med morsetecken. Först så småningom övergick
man till hörselmottagning, vilket visade sig vara fördelaktigare, då skrivapparaten icke reagerade för svaga
signaler.
För förbindelse med fartyg till
sjöss anlades under åren 1902-03 tre
kustradiostationer,

nämligen å

for-

ten Oscar Fredriksborg och Kungsholmen samt vid F årösundp å Gotland.
Vid utförda prov med pansarbåtar
kunde räckvidder upp till c:a 100 km.
ernås.
År 1906 synes tillverkningen av
effektivare gnistapparater hava kom -

Handmina M/Ol, en av de första typerna av självankrande minor i
svenska flottan. Laddningen bestod av 33 kg. fuktat bomullskrut.
Den totala vikten av mina med ankare uppgick till c:a 163 kg.,
ankartrossens längd 35 m. Minan fälldes för hand frdn mindre
bdtar. Inställbara mindjup 1,5-5 m. Djupreglering medelst fly tpåse, som efter fällningen bragtes att sjunka. Tändning elektrisk
med strömförsörjning frdn ett batteri, placerat utanför minan ocli
medelst en kabel förbundet med ~enna. Strömslutning skedde vid
pdstötning genom en pendel, som därvid gjorde utslag. Bilden visar mina med ankare. - Nedan: Antennmina frdn dr 1940. Laddning 200 kg. trotyl. Total vikt 940 kg. Ankartrossens längd 200 m.
Inställbara mindjup 1-58 m. Overantennens längd 25 m., underantennens 15 m. Tändningen är elektrisk och sker genom att ndgot
av hornen stukas vid pdstötning eller genom att ett fartygsskrov
kommer i beröring med antenn bojen eller antennerna. Fotot: Mina
med avfyringshorn, antennbojen med upplindad överantenn samt
det till en vagn utformade ankaret.

mit i gång i och med att Telefunkensystemet började införas. Detta system
(tönende Funken) utvecklades ytterligare under årens lopp och användes
inom flottan ända tills rörsändarna
med början ·p å 1920 -talet succesivt ersatte gnistsändarna.

De sistnämnda

förekomma ännu å vissa handelsfartyg såsom nödsändare, men äro vad
flottan beträffar helt utträngda av de
modernare och oerhört mycket mera
användbara rörsändarna.
Med

radiomaterielens utveckling,

icke enbart inom svenska marinen
utan även internationellt sett, är namnet Ragnar Rendahi olösligt förbundet.
Hendahl var elektroingenjör vid mariningenjörkåren från år 1908 till sin
död 1929.
Genom ·tillk om sten av elektrorören
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skedde en revolutionerande omvälvning inom radiotekniken. Efter omfattande prov med dylika rör förelåg
den första ljudförstärkaren med mo dell året 1918. Den tilldelades både
fartyg och kuststationer och inkopplades till då befintliga kristallmottagare. Detta var ett mycket stort steg
framåt mot större räckvidder. Jämsides med dessa prov pågingo även
andra, nämligen med utnyttjande av
elektronröret såsom detektor och
svängningsalstrare och det dröjde icke
länge förrän de första kompletta rörmottagarna började prövas. Man var
nu icke längre beroende aven nyckfull och osäker kristalldetektor, som
ständigt måste ägnas tillsyn för att
man skulle vara säker på att dess
känslighet icke nedgått.
Med början år 1919 infördes sålunda rörmottagare successivt å flot .
Sjunkbombkastare - klar lör sjunkbombkastning pd minsvepare.
tans fartyg. De voro konstruerade som
s. k. raka mottagare till skillnad från de nu vanligen använda superlteterodynmottagarna. De
första suprarna av svensk tillverkning togos i bruk å vissa undervattensbåtar år 1925. De äro
numera sedan lång tid tillbaka utrangerade och ersatta med modernare apparater.
Införandet av rörsändare medförde bl. a. den stora fördelen att man kunde använda sig av
kontinuerliga (odämpade) ävensom av med tal eller dylikt modulerade vågor (telefoni) .
Ar 1919 anskaffades en 0,5 k W rörsändare av Marconi-typ, vilken installerades å pansarkryssaren Fylgia under pågående långresa. Den Hand togs efter fartygets hemkomst och ersattes år 1921 med en svensktillverkad 1 kW sändare. Denna, eller det omkonstruerade exemplar
som framkom året därpå, blev urtypen för marinens 1 k W rörsändare M/24, som i många år
användes å såväl större örlogsfartyg som landstationer. För mindre fartyg, för marina flygplan
och för transportabelt bruk tillkommo vidare under 1920-talet intill början av 1930-talet ett
flertal apparattyper med självsvängande sändare och raka mottagare. Ar 1933 anskaffade marinförvaltningen den första rörstyrda sändaren, vilken hade c:a 15 W antenneffekt och var i
transportabelt utförande. Den var utförd för kortvåg, som då alltmer hade kommit till användning. Äldre apparattyper hade sålunda sedan lång tid tillbaka försetts med kortvågs tillsatser.
Ar 1926 påbörjades försök jämväl med ultrakorta vågor. Apparater, som togos i bruk år
1928, visade sig särskilt användbara för intern trafik inom fartygsförband. Numera äro de
flesta fartyg utrustade med UK-apparater. Särskilt med hänsyn till den minskade risken för
obehörig avlyssning har UK-trafiken fått stor utbredning. På sista tiden har även frekvens modulerad UK börjat prövas.
Förutom sändare och mottagare för såväl lång- som kortvåg och ultrakortvåg samt radiopejling finnas å alla större örlogsfartyg, pansarskepp, kryssare, jagare, depåfartyg, större min-
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Sjunkbombfiillare med sjunkbomber pd akterdäck aven Jägaren-bdt.

En paravan utlägges frdn ett Sverige-skepp.

svepare och ubåtar jämväl centralradioanläggningar med högtalare placerade i mässar, trossbottnar m. fl. platser i fartygen och avsedda för besättningarnas underhållning. Anläggningarna kunna därjämte utnyttjas för ordergivning medelst mikrofoner, vilka kunna inkopplas å
skilda ställen, exempelvis å fartygens manöverbrygga, manövertorn, halvdäck m. m. För ordergivning till personal å däck finnas särskilda däckshögtalare installerade.
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Den optiska signalmaterielen har under detta utvecklingsskede utgjorts av mdrsemateriel,
semaformateriel, signalflaggor och särskild signalmateriel.
Den ursprungliga blinklanternan för givande av morse-tecken har efterföljts av elektrisk
materiel såsom signalstrålkastare, signallampa, dagrnorselampa m. m. av olika konstruktioner.
Semaformaterielen har icke undergått någon väsentlig förändring. För avgivande av semafortecken användes alltjämt semaforflaggor. Mekaniska anordningar för semaforering ha prövats men aldrig blivit fastställda.
Signalflaggornas antal och utseende ha förändrats 1896, 1902 och 1929 i nära anslutning
till utvecklingen på det internationella signalsystemets område.
Försöken att finna medel för att på avstånd upptäcka ubåtar ledde under det första
världskriget till uppkomsten av hydrofoner och perifoner, vilka bägge uppfatta ljudvågor under
vattnet. De förra bestå av mikrofoner, som uppfånga hörbara svängningar. Med desamma
kan riktningen till ljudkällan bestämmas. De senare arbeta med ultrasonora svängningar och
användas som ett horisontalt ekolod. Svängningarna utsändas, reflekteras från ytor såsom ett
fartygs undervattenskropp och uppfångas åter. Med perifonen kan man bestämma såväl riktning som avstånd. Den kan även användas för direkt lyssnande. De första apparaterna voro
mycket ofullkomliga, först under 1930-talet började man nå en högre grad av fullkomning.
Numera förses praktiskt taget alla fartyg, som ha tillräckligt djupgående, med hydrofoner och
ubåtsjagande fartyg, minsvepare och jagare med perifoner. Apparaterna användas även för
navigatoriskt bruk.

UTVECKLINGEN AV FARTYGENS FRAMDRIVNINGSMASKINERIER M. M.
Utvecklingen av fartygens framdrivningsmaskinerier under de cirka 60 år denna period omfattar må väl betecknas som revolutionerande. Bakom denna utveckling ligger främst kravet
på minskad vikt och minskat utrymme samt bättre ekonomi, allt för ernående av ökad maskinstyrka. d. v. s. högre fart, och större aktionsradie eller motsvarande minskning av bränsleförrådet.
Vid tiden för Sveas konstruktion måste man räkna med en vikt av maskineriet betydligt
överstigande 100 kg. per hkr. Denna siffra har så småningom sjunkit och utgjorde för Oskar
Il c:a 71, Sverige c:a 47, Gotland c:a 18 och stadsjagarna c:a 12,7 kg. per hkr., varvid siffrorna för Svea och Oskar Il hänföra sig till indikerade hästkrafter och för de övriga fartygen
till axelhästkrafter.
För Svea erfordrades per 1,000 hkr ett utrymme i plan av c:a 73 m", för Gustav V blott
c:a 22 m",
Tack vare denna reduktion av vikt och utrymme kan man nu inbygga mångdubbelt kraf-

Svea hade omkring 1 hkr. per deplacementston ; Gustav V har
omkring 3, Gotland 6,6 och stadsjagarna c:a 30.
Samtidigt har ekonomien i hög grad förbättrats. På Svea förbrukades 1,08 kg . bränsle per
hkr och timme, på Gotland och stadsjagarna omkring 0,44.
De nykonstruktioner och förbättringar, tack vare vilka dessa framsteg varit möjliga, ha
redan antytts.

tigare maskiner i fartygen.

Vid 1880-talets början hade ångdriften väl kommit ur de första svårigheterna och hade
redan anträtt utvecklingens väg.
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Man använde cylinderpannor och kompoundmaskiner, och

Propellermaskin för jagaren Sigurd, maskinen byggd 1908 av Motala Verkstad, 3,600 ind. hkr. (vid provtur erhölls
över 4,200 ind. likr.), en vacker representant för lätta kolvdngmaskiner för krigsfartyg pd det utvecklingsstadium de
befunna sig, innan de utträngdes av dngturbinerna.

ångtrycket var på Svea 5 kg. per cm". Kompoundmaskinerna voro ofta liggande, varigenom
de kunde inrymmas under pansardäck. Genom införandet av lokomotivpannor och senare
vattenrörpannor ernåddes viktsbesparing och möjlighet till höjning av ångtrycket. Genom höjning av ångtrycket, användande av forcerat drag och genom ökning av ångmaskinernas kolvhastighet uppnåddes ytterligare viktminskning. Övergång till trippelexpansionsmaskiner i förening med höjning av ångtrycket förbättrade ekonomien. Trippelexpansionsmaskinerna anordnades stående. Denna utveckling ägde rum fram till sekelskiftet.
Under början av det nya århundradet hade ångturbinen kommit så långt i utveckling att
den började installeras för fartygens framdrivning. Övergången från de gamla beprövade kolvångmaskinerna, där man hade alla rörliga delar inför ögonen, till de mera oprövade turbinerna, där allt doldes inom ett y ttre hölje, var ett stort steg. Svenska flottan framgick emellertid med klokhet och förutseende.
Redan 1906 års typsakkunniga uttalade i sitt i januari 1907 avgivna betänkande att den
planerade nya pansarbåtstypen borde utrustas med ångturbiner. Samma år uppgjorde A.-B. de
Lavals ångturbin ett förslag till turbinmaskineri för en l:a kl. torpedbåt. Detta förslag kom
dock i~ke till utförande. År 1911 erhöllo jagarna Hugin och Munin såsom de första i svenska flottan direktkopplade ångturbiner, vilket system också blev tillämpat på Klas Fleming och

Sverige.
Detta system innebar flera fördelar framför kolvångmaskinerna. Särskilt vikten ställde sig
gynnsammare, men bränsleförbrukningen, i synnerhet vid låg fart, var ofta sämre än å fartyg
med kolvångmaskiner. Först genom införandet av utväxlade turbiner, varvid åt såväl turbinerna som propellrarna kunde givas de för dem mest passande varvtalen, samt genom särskilda anordningar för ekonomisk drift vid lägre farter kommo turbinernas fördelar fullt till
sin rätt.
Från och med Wrangel och Wachtmeister samt Gustav V och Drottning Victoria ha alla
51.

Sv. F. H. III
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En av pansarskeppet Drottning Victorias kuggväxlar fur propellermaskinerna. Vcixelhusets kåpa iiuer drevet är
(Ivlyftad,' man ser det stora växelhjulet och det ena drevet med dubbla kuggbanor. J drevets furlängniny .~ ky m t a r en
av ångturbinerna. Från det stora hjulet utyår propelleraxeln. Genom växlarna reduceras turbinernas varvantal
om 3,600 varv per min. till 200 varv per min. på propelleruxlama. Turbinerna, av ll'estinghouse Machine Company's
konstruktion, äro byggda vid Motnla Verks/ad. Den amerikanska firman levererade kuggväxlarna.

ångdrivna krigsfartygsnybyggnader inom svenska flottan utrustats med kugghjulsutväxlade turbiner och samtliga dessa med undantag av de bägge pansarskeppens ha varit av A.-B. de
Lavals Angturbins konstruktion och tillverkning.
Bland dem som under 1800-talets slut gjorde de mest betydelsefulla insatserna i fråga om
ångturbinens utveckling, intager Gustaf de Laval en mycket hedrande plats. Övriga uppfinnare, såsom sir Charles Parsons och mr Curtis, löste problemet att utnyttja ångans energi i en
turbin efter andra grunder än de Laval. Deras konstruktioner utvecklades hastigt och visade
sig till en början i högre grad än de Lavals lämpade för stora kraftbelopp. Med uppdelning
av ångans arbete på flera turbinskivor enligt samma ide, varpå Curtis fick patent 1895, experimenterade även de Laval på 1890-talet, och de Lavals snedkuggväxel eller spiralkuggväxel.
vilken var konstruerad efter samma princip som de nu använda växlarna. för fartygsdrift, var
färdig redan i slutet av 1880-talet. De Lavals turbiner ha numera utvecklats därhän att desamma konstrueras för de största förekommande kraftbelopp.
Angdriftens utveckling efter de kugghjulsutväxlade turbinernas införande har i första hand
gällt höjning av ångtrycket och införandet av överhettning ävensom andra åtgärder för' förbättring av bränsleekonomien såväl under gång som stillaliggande samt slutligen införandet
av oljeeldning.
De första försöken med överhettning gjordes å Ehrensköld och Nordenskjöld, om man
undantager ett mera fristående försök med Sprängaren, Sveparen och Sökaren. De nämnda
jagarnas pannor voro av Thornycrofts konstruktion med ett tryck av 18 kg. per cm'' och 65°
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Jagaren Ehrenskölds turbinrum med ett propeltermaskirurjqreqat synligt. J bakgrunden turbinerna,
kuggväxeln, allt av A.-B. de Lavals Angturbins konstruktion och tillverkning.

förgrunden

överhettning. Parmkonstruktionen visade sig emellertid icke lyckad och för att förbättra cirkulationen i pannorna borttogos överhettarna och tubsatsen utökades. Efter dessa jagare öyergick man till pannor av den .franska firman Penhoets kon~truktion och Klas Horn, Klas Uggla,

Gotland och Jägaren-båtarna sam t de större minsveparna av .Arholma-typ utrustades med dylika pannor med ett tryck av 18 il 20 kg. per cm 2 och utan överhettare.
På Göteborg, som också erhöll Penhoetpannor, höjdes trycket till 25 kg. per cm". Överhettning infördes ånyo och har sedan bibehållits å de följande jagarna.
På jagarna Öland och Uppland samt kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon höjes trycket
ytterligare till 32 kg. per cm'' med c:a 375 0 överhettningstemperatur. Pannorna å dessa fartyg ha i olikhet med övriga pannor överhettarna förlagda å ena sidan.
Denna utveckling har icke försiggått utan besvärligheter, och det höga trycket och den
I
höga temperaturen ha fört med sig en mångfald av problem, som måste lösas.
Den bättre ekonomien har ej heller kunnat vinnas annat än genom en större komplicering
av maskineriet, men sådan är nu utvecklingens gång.
f
Införandet av oljeeldning har också inneburit ett omfattande försöksarbete. Före övergången
till fullständig oljeeldning användes blandad eldning, varvid oljan insprutades över kolfyren.
Två av Modes pannor voro de fö rsta, som hade dylik anordning. Anordningarna utvecklades
å d~ följande jagarna och även å Sverige-skeppen installerades bl"andad eldning. Under åren
1920-22 utfördes å Manligheten och Sverige försök för utrönande av möjligheten att använda
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Propellermotor av typ Polar l F, tillverkad av A.-B. Atlas-Diesel, Stockholm, avsedd för motortorpedbdt.

svensk skifferolja såsom pannbrännolja. Försöken å Sverige, vid vilka mariningenjör E. Skog
nedlade ett förtjänstfullt arbete, utfördes även med enbart oljeeldning. Den 1 september 1922
utfördes det första provet under gång och var det sålunda första gången ett svenskt örlogsfartyg förflyttade sig med enbart oljeeldning och uteslutande användande av inhemskt bränsle.
Förutom konstaterande av den svenska skifferoljans användbarhet som parmbränsle vanns
även en värdefull erfarenhet om oljeeldning. Från och med Ehrensköld och Nordensköld ha
sedan alla nybyggnader med ångdrift anordnats för enbart oljeeldning. Även Wrangel och
Wachtmeister samt Sverige och Fylgia ha omändrats till enbart oljeeldning, och å Gustav V
och Drottning Victoria har halva pannanläggningen ordnats för enbart oljeeldning.
Tack vare den av bergsingenjören Sven V. Bergh uppfunna och utarbetade metoden att ur
den svenska skiffern utdestillera brännolja, Berghs energiska arbete och marinförvaltningens
förutseende hade vårt land vid krigsutbrottet 1939 icke blott i gång en försöksanläggning för
oljeframställning å Kinnekulle utan var även berett att omedelbart, så snart medel av riksdagen beviljats, bygga en anläggning i större skala. Denna har sedan följts aven anläggning
i Närke, där olja utvinnes dels enligt Berghs metod, som ytterligare utvecklats, dels enligt
dir-ingenjör Fr. Ljungströms och ytterligare ett par andra metoder. En icke oväsentlig del av
vårt behov fylles numera med inhemskt bränsle.
Genom oljeeldningens införande har, utom en mängd andra fördelar, även vunnits en betydlig förbättring i eldrumspersonalens krävande tjänstgöring. En annan anordning, som tjänar samma syfte, och som å utländska krigsfartyg torde vara införd endast i ringa utsträckning, är eldrumsfläktarnas förbindande med pannorna medelst lufttrummor på så sätt att eldrummet icke står under blästertryck. Luckor och dörrar till däck kunna hållas öppna under
forcering, luftslussning vid in- och utgående är obehövlig. Anordningen är införd på de sista

,

n)'llyggnaderna.
Utvecklingen av förbränningsmotorerna tog i Sverige fart först omkring sekelskiftet, då J.
V. Svenssons motorfabrik började tillverka tändkulemotorer och A.-B. Diesels Motorer dieselmotorer. Den förstnämnda firmans Avance-motor på ubåten Hajen och den av Hesselman konstruerade, hos Diesels Motorer tillverkade dieselmotorn på ubåten n:r 2 äro tidigare omnämnda.
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Angpanna för jagaren Klas Uggla av Penhoets konstruktion. Bilden visar parmstommen utan kåpa och eldstadsutrustning i pannuerkstaden d örlogsvarvet i Karlskrona, där under 1930- och 40-talen ett stort antal dylika pannor
byggdes.
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Front av oljeeldad dngpanna pd jagaren Visby med oljebrännare och regleringsorgan för brännolja och luft. Att
skötseln uven dylik panna innebär en oerhörd lättnad i eldrumspersonalens arbete i jämförelse med kolskyfflingen är uppenbart.
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Sistnämnda firma och dess efterträdare A.-B. Atlas-Diesel ha därefter under en följd av år försett framför allt ubåtarna med motorer. Senare ha dylika tillverkats av A.-B. Götaverken enligt Burmeister & Wains konstruktion samt av Kockums Mek. Verkstads A.-B. enligt Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg konstruktion. Utvecklingen har följt de allmänna linjerna.
Varvtalet har ökats, vikt och dimensioner ha minskats för samma hästkraftantal. Bland
detaljproblem, som lösts, kunna nämnas övergång från insprutning av bränslet med luft till
s. k. solid injection samt förkomprimering av förbränningsluften.
För förbränningsmotorer å mindre minsvepare har redogjorts i samband med beskrivning
av dessa fartyg.
Med hänsyn till vikts- och utrymmesförhållandena är det fördelaktigt att använda snabbgående dieselmotorer. Önskemålet att åt propellrarna giva lågt varvtal uppställer därför liksom vid ångturbindriften kravet på utväxling av ett eller annat slag. A det maskineri, som
installerades å Klas Fleming vid dess ombyggnad, har detta problem lösts enligt en av ingenjör
Erik Johansson vid A.-B. Götaverken patenterad uppfinning, vilken kan betecknas som pneumatisk effektöverföring. Dieselmotorernas effekt utnyttjas för komprimering av luft, vilken an vändes dels till förbränningscylindrarna, dels till att blanda upp avloppsgaserna fr ån dieselmotorerna. Dessa arbeta i tvåtakt och den komprimerade luften genomspolar arbetscylindrarna.
Luftgasblandningen, som avg år fr ån dieselmotorerna-kompressorerna med ett tryck av 4 kg.
per cm" och en temperatur av 400 0 e, driver själva propellermaskinernu, som bestå av kugghjulsutväxlade turbiner.
.På det elektrotekniska området har utvecklingen skett synnerligen snabbt, särskilt på de
sista 25 åren, och detta har även satt sin prägel på fartygens olika utrustningar. Den första
verkliga dynamocentralen var anordnad på Svea och var avsedd för belysning, ett fåtal motorer och strålkastare. Allt flera hjälpmaskiner ha sedan elektrifierats och så gott som alla mer
eller mindre speciella anläggningar, som på senare tider tillkommit ombord, innehålla många
gånger synnerligen komplicerade elektriska utrustningar. Generatoreffekten, som i början var
mycket blygsam, är numera på de större fartygen av samma ,storleksordning som för en medelstor svensk stad. Även fartygens kabelnät ha utökats i motsvarande grad och ledningarnas
längd ombord uppgår till flera mil. Nätspänningen var från början endast 70 volt, ökades
sedan till 110 volt för att på senare tiden utgöra 220 volt, vilket medfört avsevärt minskade
kabeldimensioner. Hittills har endast likström kommit till användning ombord men frågan om
växelströmmens införande har blivit allt mer aktuell.
En målmedveten strävan har städse gjort sig gällande att genom ordnandet av inhemsk tillverkning av alla för fartygen erforderliga förnödenheter göra oss oberoende av utlandet. Enligt en a v marinförvaltningen år 1934 gjord undersökning av förhållandena för ett pansarskeppsprojekt med en beräknad kostnad av 27,2 miljoner kronor skulle kostnaden för utländsk
materiel uppgå till något under 100/0. Det andra världskriget har givit kraftiga impulser åt
strävandena i detta avseende och förhållandena äro nu avsevärt förbättrade.
PLANSCH A MOTSTÅENDE SIDA . Efter avslutandet av väl förrätta,d beredskapstjänst under det andra världskriget samlades kustflottan och sjökrigs.~kolavdelningen den 7 och 8 juni 1945 på Stockholms ström. Ett 35-tal
av vdr örlogsflottas mest representativa enheter, flaggprl/dda med anledning av H. M. Konungens besök ombord,
erbjödo här en stdtlig anblick. På det övre fotot ses [rån vänster pansarskeppet Sverige, krqssarna Gotland och
Fl/lgia samt bakom den senare pansarskeppet Drottning Victoria, i bakgrunden bakom Sverige logementsfartyget
af Chapman samt vidare tvd kustjagare och ubdtsmoderfartyget Patricia med ubdtar. På det undre fotot: i förgrunden Patricia med ubdtar och till Ilöger därom tvd kustjagare. Längre ut på .~trömmen [rån vänster minkryssaren .41vsnabben, Drottning Victoria, Fylgia och Gotland samt Sverige.

• Kustflottan och sjökrigsskolal1delningen på Stocklioltns ström den 7 och 8 juni 19.4-5.

•

FARTYGS KONSTRUKTÖRER FÖR FLOTTAN EFTER 1880.

Överdirektören vid mariningenjörsstaten Göte Wilhelm Svensson, vars namn redan i det föregående nämnts, m å väl betecknas såsom en av märkesmännen inöm det svenska krigsskeppsbyggeriet. Född i Karlskrona 1828 avlade han 1849 skeppsbyggmästareexamen vid därvarande
skeppsbyggeriinstitut.

Efter privat verksamhet vid flera av våra förnämsta verkstäder, var-

under han även gjorde resor till Ryssland och England, blev han 1868 ingenjör vid marin-

ingenjörsstaten. 1875-81 var han chef för ingenjörsdepartementet vid Karlskrona örlogsvarv
och 1881-98 överdirektör och chef för mariningenjörsstaten samt chef för marinförvaltningens
ingenjörsavdelning. Efter inträdet vid flottan gjorde han upprepade studieresor till Norge, Danmark, England och Tyskland. Blenda konstruerade han, sedan han i England studerat den
s. k. Staunch-typen. Blendas lätta byggnadssätt fick å tskill iga efterföljare i utländska mariner
bl. a. i den franska Bombe-klassen. I 1879 å rs certkommitte bar Svensson det tyngsta arbetet.

Svea låg till grund för de följande pansarbåtarna, och vissa allmänna principer för skrovets
konstruktion ha bibehållits ända fram till och med Sverige-skeppen. Svensson konstruerade
även Freja, torpedkryssarna och ett tjugotal torpedbåtar.
I åm innelsetalet i Kungl. Örlogsmannasällskapet efter Svenssons död 1906 uttalades ett beklagande att Svensson icke genom deltagande i sjöexpeditioner haft tillfälle förvärva mera praktisk insikt om de egenskaper, vilka i strategiskt och taktiskt hänseende vore" för krigsfartygen
behövliga. Hans genialitet som "k onstr uk tör skulle då än mera ha kommit till sin fulla rätt.• Att
likväl kunna prestera lyckade fartygstyper, som nästan var i sitt slå g varit en genialisk produkt
av skarpsinnigt tillgodotagande av alla resurser samt konstruerade med en gedigen säkerhetsberäkning in i de minsta detaljer, det m å i sanning kallas storartat, i synnerhet om man jämför de ofta nog misslyckade försökstyper, som samtidigt sk ådat världen inom de större marinerna • .
o

Även som verkstadsman utmärkte sig Svensson, och redan 1871 framlade han förslag till
nya maskin- och smidesverkstäder för Karlskrona örlogsvarv, vilket förslag kort därefter blev
realiserat. Även efter sin avgång från tjänsten anlitades han för krävande uppgifter och han
utsågs samma m ånad, som han senare avled, att deltaga i en komrnitte,
Arbetet med flottans uppbyggande fortsattes efter överdirektör Svenssons avgång fr ån tjänsten av hans efterträdare Hjalmar Hugo Lilliehöök. Född i Värmland 1845 avlade Lilliehöök
examen från Teknologiska institutets fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1865. Efter ingenjörsverksamhet i England, Amerika och Sverige blev han 1877 ingenjör
vid mariningenjörstaten.

1889 blev han chef för ingenjördepartementet i Karlskrona, 1896

marinöverdirektörsassistent och 1898 överdirektör och chef för mariningenjörstaten samt chef
för marinförvaltningens ingenjöravdelning.

1906 vid mariningenjörstatens omorganisation till

mariningenjörkår blev han .dess chef.
Lilliehöök deltog i alla de utredningar rörande sj ökrigsmaterielen. som anbefalldes åren
1892, 1901, 1906, 1908 och 1909 och hade såsom chef för marinförvaltningens ingenjöravdelning ledningen vid utarbetandet av konstruktionerna till alla de fartyg, som byggdes under
å ren 1898-1910, nämligen pansarbåtarna Dristigheten, Äran, Vasa, Tapperheten, Munliqheten
och Oskar II, pansarkryssaren Fylgia samt ett antal jagare, torpedbåtar och ubåtar. Med blick
för teknikens och, ingenjörsvetenskapens utveckling samt mekaniskt intresserad och begåvad
förstod han att sovra ut det bästa ur alla de nya uppslag, som bjödos, och framkom själv
med m ånga uppslag till konstruktioner. . Han genomdrev införandet av yarrowpannor, under
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hans tid beslöts införandet av ångturbiner som propellermaskiner för våra fartyg, och det var hans förtjänst att det
blev möjligt att inom små deplacement åstadkomma sådana
fartyg som t. ex. Äran-typen.
Lilliehöök övergick till reserven 1910 och avled 1912.
En ovärderlig hjälp hade Lilliehöök såväl som närmast
följande överdirektörer i Carl Eric Richson. Richson föddes
i Södermanland 1857. Efter tekniska studier dels vid f. d.
Slöjdskolan i Stockholm, dels självstudier och specialkurser
vid Tekniska högskolan samt praktik i hemlandet arbetade

Göte Willlelm Svenson, född 1828, död
1906, överdirektör och chef för mariningenjörstaten, banbrytande fartygskonstruktör, skaparen av bl. a. Bletula- och
Svea-typerna, torpedkryssare och torpedbåtar.

Richson i tio år i Förenta Staterna, där han förskaffade sig
ett utomordentligt aktat namn inom skeppsbyggnadskretsar.
1897 blev han konstruktör vid örlogsvarvet i Karlskrona och
två år senare i marinförvaltningen. 1900 antogs han vid
mariningenjörstaten och övergick senare till mariningenjörkåren samt avancerade till marindirektör av 1:a graden.
Han deltog i arbetet vid planerandet av Äran-klassen,
Oscar Il och Fylgia. Då frågan om anskaffning av ubåtar
blev aktuell inom vår flotta, utsändes Richson år 1900 till
Förenta Staterna för att där studera hithörande frågor, och
efter hemkomsten utarbetade han ritningarna till vår första
ubåt Hajen. För hans insatser i ubåtsvapnets utveckling,
åt vilken han så småningom helt ägnade sina krafter, har
i det föregående redogjorts. Sitt arbete härpå avbröt han
tolv dagar före sin bortgång hösten 1925.

Axel Nygren föddes 1865 och genomgick Chalmers tekniska institut såsom skeppsbyggnadsingenjör. Efter privat
praktik anställdes Nygren 1890 som ritare vid ingenjörsdepartementet å flottans varv i Stockholm, varifrån han
1893 överflyttades till marinförvaltningens ingenjöravdelning, där han med undantag av åren 1919-21 tjänstgjorde
såsom fartygskonstruktör till våren 1935. Nygren hade en
utomordentlig blick för fartygslinjer, och honom anförtrodCarl Eric Richson, född 1857, död 1925,
marindirektör av 1. graden, nyskapare och
ledare av vår flottas ubåtskonstruktioner
under ett kvarts sekel från dess första
steg fram till och med Draken-typen.

des framför allt linjeritningar med därtill hörande hydrostatiska beräkningar. Han har utarbetat linjerna till alla
flottans såväl större som mindre fartyg, med några få undantag såsom t. ex. undervattensbåtarna, från Oden-klassen
i mitten av 1890-talet till och med flygplankryssaren Got-

land - en utomordentlig prestation icke blott vad beträffar omfattningen utan även med av seende å den skicklighet och förmåga, som han därvid ådagalagt och som förskaffat våra fartyg
odelat beröm för deras vackra linjer.
Nygren avled 1935.
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ORLC)GSBASER OCH VARV FRÅN 1881
TILL ANDRA VÄRLDSKRIGETS
AVSLUTANDE 1945

FARTYGS MATERIELENS UPPDELNING PÅ FÖRBAND OCH DESSAS BASERING.

S

edan Göteborgs depå år 1870 blivit indragen var vid periodens ingång flottans fartygsmateriel med fortsatt tillämpande av tidigare principer fördelad på Karlskrona och Stockholms stationer. Under de närmast följande decennierna gjordes ej heller härutinnan någon
ändring utan karlskronaflottan förblev såsom hittills avsedd att så gott sig göra lät (monitorerna!) uppträda i öppen sjö under det stockholmseskadern fick nöja sig med den vida anspråkslösare rollen att utgöra det flytande försvaret av närliggande skärgårdsområden.
Under trycket av Rysslands allt mer imperialistiska politik uppstodo emellertid inemot seklets slut allt starkare betänkligheter mot att bibehålla vår huvudflotta, som vid denna tidpunkt
- ehuru något oegentligt - börjat benämnas kusteskadern (kust/lottan), i Karlskrona. Det ansågs nämligen att risken för dennas avskärande, innan den inför ett överhängande krigshot varit
i stånd att nå sitt primära operationsområde i Stockholms skärgård, vore allt för stor för att
medgiva en sådan fredsbasering. I en den 8 december 1898 daterad underdånig inlaga angav
chefen för dåvarande flottans stab med hänsyn till berörda omständigheter de strategiska grunder, vilka ansågos borde vara normerande för fördelningen av flottans materiel under olika
förutsättningar. Denna utredning utmynnade i ett yrkande att kustflottan borde fredsförläggas
i Stockholm, under det att vissa lokalstyrkor fördelades på huvudorterna inom de olika operationsområdena. Flottans etablissement i Stockholm ansågs emellertid icke i sitt dåvarande skick
tillfredsställa de fordringar i mobiIiseringshänseende, som måste ställas på en modern örlogsbas, varför undersökning borde göras om stationens förflyttning till lämpligare plats.
Härmed var signalen given till den fortsatta kampanj rörande »Stockholms stationsfråga», som
i segslitenhet söker sin like och som i själva verket från sagda tid med endast kortare avbrott
pågått till dag som är, utan att någon slutgiltig lösning på denna ytterst invecklade fråga stått
att vinna eller ännu så länge ens befinner sig inom synhåll. Att här närmare ingå på densamma
förbjuder sig självt med hänsyn till ämnets omfattning. Vi åtnöja oss med en hänvisning till det
uttalande i ärendet, som återfinnes i statsverkspropositionen till 1940 års senare riksdag, vari
det heter, att frågan i och med utbrottet av den senaste europeiska krisen förlorat sin omedelbara aktualitet samt att alla ansträngningar under sådana förhållanden måste inriktas på att
52.
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med de resurser, som stodo till buds, åstadkomma högsta grad av försvarsberedskap, och helt
naturligt måste under sådana förhållanden arbetet på planläggningen aven ny örlogsstation
med beräknad byggnadstid av 6 å 10 år praktiskt taget avstanna.
Under tiden hade emellertid av ovan antydda strategiska skäl fr. o. m. sekelskiftet en
successiv förskjutning från Karlskrona till Stockholm av ett antal mera sjövärdiga fartyg ägt
rum. Början gjordes med några nybyggda torpedkryssare och sedan följde i tur och ordning
en division äldre pansarskepp (1 kl. pansarbåtar), jagare och större ubåtar. Härmed blev också

stockholmseskaderns traditionsrnässiga karaktär av starkt lokaliserat skärgårdsförsvar sent omsider utplånad. Samtidigt organiserades å andra sidan i Karlskrona en för operationer i Blekinge skärgård avsedd karlskronaavdelning, vars kärna utgjordes av två äldre hjälpligt moderniserade 2 kl. pansarbåtar (monitorer).
I 1914 års försvarsordning förutsattes uppsättandet av lokalstyrkor på väst- och norrlandskusterna, i vilka -

åtminstone till en början -

skulle, förutom förhyrda handelsfartyg, ingå

ur kustflottan avförda äldre fartyg. Under därpå följande världskrig 1914-18 blev också en göte-

borgsavdelning rustad, vars kärna från början utgjordes av monitorer, vilka dock senare blevo
ersatta aven division pansarskepp. Först i samband med organiserandet aven örlogsdepå 1917
blevo, förutom de snart utrangerade monitorerna, några lättare fartyg hit permanent fördelade;
dessa avlöstes i sin tur 1927 aven division äldre ubåtar. Det skulle sedan dröja ända till 1937
innan myndigheterna äntligen beslöto sig för att till detta sårbara kustområde avdela fartyg med
sådant stridsvärde, att de hade utsikt att åtminstone på något sätt göra sig gällande vid lösandet av förelagda uppgifter -

vilket tidigare förvisso icke varit fallet.

Ar 1943 upprättades

Göteborgs örlogsstation och örlogsvarv.
Med avseende på fartygsmaterielen kom å andra sidan hernösandsavdelningen att då helt
och hållet stanna på papperet, d. v. s. vederbörlig mobiliseringstabell.

G. U.
KARLSKRONA.

Orlogsstationen. Under perioden vidtagna organisatoriska förändringar inom försvarsanstalterna hava föranlett om- och nybyggnad av kaserner, verkstäder, förråds- och expeditionslokaler i stor omfattning.
Kasernerna vid Kyrkogatan (i kvarteret Sparre), alltjämt disponerade av sjömansk åren. hava
påbyggts och moderniserats. Det inom kasernområdet 1877 uppförda exercishuset tillbyggdes
1938. Inom samma område uppfördes 1902 kokhuset med kök och matsalar och 1940 en ståtlig simhall. Det vid Ronnebygatan belägna f. d. landshövdingeresidenset övertogs 1912 av flottan och disponeras allt fortfarande av underofficersskolan.

På Stumholmen uppfördes bl. a.

militärhäktet 1911, Marinens centrala beklädnadsverkstad 1921 (tillbyggd 1940), flyghangarer
1916 och 1924 samt inreddes där lokaler för en ångtvättinrättning 1935. Flottans sjukhus vid
Vallgatan tillbyggdes vid olika tillfällen. För skeppsgossekåren uppfördes invid dennas kasernområde (i kvarteret Ankarstierna) ett exercishus 1905 . Sedan denna kår enligt 1936 års försvarsbeslut indragits, övertogs etablissementet av maskin-, hantverks- och ekonomiavdelningarna
inom sjömanskåren.
För den till sjöfästningarnas bemanning 1893 uppsatta Karlskrona artillerikår uppfördes
kasernbyggnaderna vid Vallgatan 1895. Sedan denna kår år 1902 uppgått i det nyuppsatta
Karlskrona kustartilleriregemente, övertogos kasernerna av detta regemente, varvid samtidigt en
ny kasernbyggnad med förläggningsmöjligheter för sex kompanier kom till utförande. Några
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På den gamla bastionen Kungshall hissas örlogsflaggan varje dag. Kanonerna pd vallarna göra ännu tjänst, men
endast dd det gäller salut. På redden en division pansarbdtar. Oden , Thor och Niord .

Sjömanskdrens kasern till höger och marindistriktchefens (stationsbejålluumrens) kanslibyggnad till vänster, sedda
[rån kaserngdrden (kvarteret Sparre).

Utsikt över skeppsbroarna pd Karlskrona örlogsvarv under 1800-talets senare del. Vid östra kölhalnings bron ligger dnglinjeskeppet Stockholm. Till vänster i förgrunden den 1885 färdigbyggda tackelkammaren och i bakgrunden en skeppsbro, vanligen kallad »l aqet» , Vid den till Lindholmen ledande skeppsbron synes den 1889 fällda äldsta
mastkranen och till höger på bilden lnventariekammaren n:r 2 och virkesskjul på Lindholmen.
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Orlogsfartyg förtöjda i »loqet» på Karlskrona örlogsvarv under 1890-talet. På hitsidan av skeppsbrott ligya mellan
några »k apellerade» korvetter, monitorer och kanonbåtnr, och på andra sidan bron skymta mellan masterna
märsarna till våra första pansarbåtar Svea , Göta och Thule. I bakgrunden varvets byggnader och stadens kyrkor.
Tuschteckning av amiral J . Hägg.

år senare tillkom även Karlskrona grenadjärregemente, som förlades i ett nytt kasernetablissement ute vid Gräsvik, vilket efter regementets indragning år 1925 övertogs av Kronobergs regementes detachement. För det samtidigt till Karlskrona förlagda ingenjörkompaniet uppfördes
en ny kasern vid Blåport. Med hänsyn till utbildningen vid Karlskrona grenadjärregemente
förvärvades år 1914 egendomarna Rosenholm och Silletorp, varest ett övningsfält anordnades.
Detta, vilket numera benämnes Rosenholmsfältet, användes allt fortfarande som övningsfält av
till Karlskrona förlagda militära förband . Då nyssnämnda detachement och ingenjörkompani i
samband med organisationsändringarna 1942 indrogos, förlades kustartilleriregementet till det
ledigblivna kasernetablissementet vid Gräsvik, och i ingenjörkompaniets f. d. kasern vid Blåport inflyttade chefen för Blekinge kustartilleriförsvar. Den enligt sistnämnda års försvarsbeslut
nyorganiserade sjömansskolan inflyttade 1943 i kustartilleriets sålunda ledigblivna kaserner vid
Vallgatan.
Bostadshus uppfördes för marinens arbetare på Saltö 1920. Vid den tidigare nämnda ombyggnaden av det 1921 indragna straffängelset tillkom ytterligare ett antal bostäder för arbetare och tjänstemän. Bland viktigare åtgärder som vidtagits under det andra världskrigets förstärkta försvarsberedskap bör nämnas insprängning och inredning i berg av skyddsrum för
personal, expeditioner, förråd m. m. på stationens och varvets områden såväl på Trossön som
kringliggande holmar.

Befästningarna. Ar 1891 fastställdes en ny bestyckningsplan för Kungsholmen, vilken medförde, att grova pjäser i självsänkande lavettage uppställdes å vallarna mot havet och snabbeldspjäser placerades vid Kungsdjupet. varjämte en del nytt artilleri placerades å Oskarsvärnslinjen vilket namn givits åt de vid Sunna kanal befintliga befästningarna.
Vid denna tidpunkt befann sig emellertid såväl artillerivetenskapen som befästningskonsten
stark utveckling, och vad som var modernt ena dagen hade redan efter några år blivit otillfredsställande. Vid sekelskiftet tog också en ny byggnadsperiod sin början och därvid tillkom
Ellenabbsfortet, vilket tyvärr var omodernt, innan det blev färdigställt på grund därav att till
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Den pd pcllar byggda, till Lindholmen ledande skeppsbron med sin klaffbro och sin i rät vinkel däremot utbyggda
del, där skeppen förtöjdes i »l tuj et» , Bakom klaffbron ligger pansarkryssaren Fylgia.

Mobiliserinqskajen sedd [rån gamla kranboden pd skeppsbron. l bakgrunden lnventariekammaren n :r l och Amiralitetskyrkans kupol.

Utsikt över Nya dockorna vid ett tillfälle, dd inre svajnings~ummet (närmast utanför dockportarna) var länsat
för översyn av dockor och portar. Varvsmuren och mot denna uppförda arbetsskjul skiljer varvets och stadens
omrdden. - Foto 1929.
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Utsikt frdn Björkholmen över Ingenjördepartemente/s verkstäder, den gamla mastkranen av sten och den yngre
av järn. Under denna senare ligger Fylgia med avlyftade skorstenar. Byggnaden till Ilöger om Fylgia är Nya
dockornas pumphus. Förgrunden visar ndgra smd anspråkslösa men hemtrevliga stugor, karakteristiska för ' sjö1922.
männens stad •. - F%

En del av varvet sett från sjön. På bilden, sedd [rån väns/er till höger, Sjöinstrument- och sjökar/eförråde/s torn -

prydda byggnad, ett pansarskepp i Oscar II:s docka, Nya dockornas pumphus, den gamla mas/kranen, pansarskeppet
Gustaf V under s/ara mas/kranen, pansarskeppet vid utrustninqsplren och Ingenjördepar/emen/e/s byggnadskomplex.

bestyckning av detsamma avsetts sex omoderna kanoner frän vissa under ombyggnad varande
pansarbåtar. Västra Hästholmen fick vid denna tidpunkt sin moderna bestyckning.
Under det första världskriget tillfördes fästningen ett svårt haubitsbatteri, vilket placerades
utanför de gamla befästningarna, varjämte ett flertal rörliga batterier anskaffades. Efter det
första världskrigets slut följde den period av nedrustning, som så hårt skamfilade rikets försvar. Under hela denna tid ända till dess beslut fattades om 1936 års försvarsordning, inskränkte sig förstärkandet av örlogsstationens försvar till anskaffning aven del materiel för
luftförsvaret. Sistnämnda försvarsbeslut däremot medförde ett flertal åtgärder till stärkandet av
försvarsanordningarna, men dessa åtgärder hade knappast hunnit vidtagas, när det andra världskriget i september 1939 utbröt.
C. A. C.
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En minsvepare av Arholma-typ förtöjd vid utrustningspiren och längre till höger, förtöjd vid den nya Drottninghallskajen, pansarskeppet Gustaf V. - Foto 1943.

Torpedbåtshallen, uppförd under det andra världskrigets beredskapsår plI Lindholmens norra sida, utgör ett
modernt inslag bland Lindholmens ålderdomliqa byggnader. - Foto 1944.

Sjösättningarna -

under andra världskriget IIU de följt ganska tätt på varandra - äro alltid märkesdagar
Karlskrona-varvets annaler. Här går U 8 i sjön den 26 april 1944.

Orlogsvarvet. De förändringar, som sjökrigsmaterielen undergick, och uppgiften att hålla
fartygen i tidsenligt skick uppställde oavbrutet nya anspråk på varvets verkstäder. Strävandet
att tillgodose dessa anspråk spåras i varvets utveckling. Av större byggnader som kommit till
utförande under perioden må följande nämnas.
I den västra förbindelseleden mellan Trossön och Lindholmen insattes 1882 en svängbro av
stål, och vid kölhalningsbroarna på östra delen av varvsområdet (»Gamla varvets) uppfördes
Lilla mastkranen 1885. I och med att Ingenjördepartementets stora verkstadsbyggnad på 1870-
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Interiör av Ingenjördepartementels maskinverkstad. - Foto 1937.

Klockan har just slagit tolv. • Varvsparaden . - det till tjänstgöring pd örlogsvarvet lör arbeten eller utbildning
kommenderade militärmanskapet - marscherar, lör . sk allning' i kasern, ut [rån varvet genom porten n:r 17 ut
pd Västra Amiralitetsgatan.
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Jagaren Stockholm
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pldtslagareverkstaden d Karlskrona örlogsvarv, färdig för avlöpning den 20 mars 1936.
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talet togs i bruk, flyttades större delen av varvets verksamhet till den västra delen av varvsområdet. Porten n:r 17 i varvsmuren (vid Västra Amiralitetsgatans mynning) blev därmed alltmera trafikerad. Kring denna port uppfördes 1886 byggnad för polisvakt m. m. Till varvets
västra del var även det i början av 1870-talet bildade mindepartementet förlagt. Den s. k. minhamnen därstädes byggdes 1899. Åren 1892-96 byggdes på de gamla skeppsstaplarnas plats
på Gamla varvet Torpedbåtsslipen, där ett 30-tal torpedbåtar eller andra mindre fartyg kunde
sliptagas och vinterförvaras. Kajområdet öster om Högvakten reglerades medelst den 1906 färdigbyggda Mobiliseringskajen och utfyllnad bakom denna upp mot Artillerigården och Amiralitetskyrkan (den ursprungliga strandlinjen ses på kartan å sid. 231, bd II). Med denna 400 m.
långa kaj realiserades den storslagna plan som förelåg, då Inventariekammaren n:r 1 byggdes
på 1780-talet (se kartan å sid. 392, bd II). Kolskjul fingo emellertid nu ersätta de då planerade Inventariekamrarna n:r 2 och 3. Såväl Gamla dockan på Lindholmen som ett par av de
s. k. Nya dockorna hava vid olika tillfällen blivit förlängda. De senare erhöllo nya kraftigare,
elektriskt drivna pumpar 1933 och Gamla dockan 1944. Tillkomsten av pansarbåtarna av
Odenklassen påskyndade beslutet om byggandet aven större docka i Karlskrona. Denna, som
fick namnet Oskarsdockan, blev färdig år 1903. Dockan blev förlängd 15 m. 1935, då flygplankryssaren Gotland tillfördes flottan, och förlängdes 1944-45 med ytterligare 45 m. för att möjliggöra dockning av då under byggnad varande kryssare. För att erhålla erforderligt kajutrymme
i omedelbar närhet av Ingenjördepartementets stora verkstadsbyggnad byggdes 1929 en utrustningspir söder om stora mastkranen och 1942 en ny med en större portalkran utrustad kaj,
Drottninghallskajen, utanför gjuteriet. Tillkomsten av motortorpedbåtar föranledde byggandet
aven till Lindholmen förlagd hall för dessa med sliptagningsanordningar och erforderlig verkstadsutrustning 1942.
Av byggnader, som tillkommit inom de olika varvsdepartementen, må följande nämnas.
Artilleridepartementets gamla tyghus (inventariekammare) revs för att lämna plats för en
av kustartilleriets nya kasernbyggnader. 1904 byggdes ett nytt tyghus av sten förlagt ett 50-tal
meter söder om det gamla som ersättning för detta. Under de senare åren ha departementets
verkstäder utökats bl. a. med en väl utrustad verkstad för tillverkning av projektilhylsor.
Ekipagedepartementet erhöll en ny tackelkammare 1885. Vid samma tid byggdes på varvets
västra område sjöinstrument- och sjökarteförr ådet, som även inrymde kontorslokaler m. m. för
mindepartementet.

Införandet av torpedvapnet föranledde byggandet av Torpedförrådet inom mindepartementets område 1888 och bildandet inom varvsorganisationen av ett femte departement, torpeddepartementet 1900.

Sedan beslut fattats om inhemsk torpedtillverkning och dennas förläg-

gande till örlogsvarvet i Karlskrona, uppfördes Torpedverkstaden därstädes 1910, likaledes på
varvets västra område. År 1927 sammanslogs mindepartementet med torpeddepartementet.

KARTA VID DENNA SIDA . Denna karta över örlogsvarvet och vissa delar av örlogsstationen i Karlskrona Ilänför sig till 1945; dock bör anmärkas, att kasernerna (2), el kartan namngivna som »k ustartilleriets kaserner ' och
•skeppsgossekaserna , numera äro sjömansskolans respektive sjömanskårens maskin-, lumioerks- och ekonomiavdelningars kaserner. Sifferbeteckningarna betyda: 1 bejålluuuuuie amiralens kansli, 2 kaserner, 3 exercisllUS, 4 amiralitetskyrkan, 5 klockstapeln, 6 sjöofficersmässen, 7 varvschefsbostället, 8 kolskjul, 9 artilleriuerkstiider, 10 tyghuset, 11 inventariekammaren n:r 1, 12 lörrddsbyggnader, 13 högvakten, 14 tackelkammaren, 15 oaruschejens kansli,
16 byggnadsdepartementets kontorsbyggnad, 17 dngslupsskjul, 18 bdtbyggareverkstad, 19 Vasaskjulet, 20 inoentariekammaren n:r 2, 21 repslagare banan, 22 snickareuerkstaden, 23 gjuteriet, 24 porten n:r 17, 25 ingenjördepartementets verkstadskomplex, 26 inskjutningsstation, 27 sjöinstrument- ocli sjökarteförrddet, 28 torpedverkstaden, 29 bostadskomplexet Göta Lejon. (Varvets omrdde är markerat med grön färg, stationens med brun.)
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En rad nya verkstäder ha vuxit upp pd varvets omrdde under kriqsåren. Här ses till vänster den nya timmermansverkstaden ocli till llåger mdlareverkstaden.

När torpedtillverkningen 1941 flyttades till annan plats i landet, togs torpedverkstaden i anspråk för andra uppgifter inom torped- och mindepartementets verksamhet.
Sedan 1870 handlades varvets och stationens byggnadsfrågor aven arbetsgrupp inom Ingenjördepartementet. Denna arbetsgrupp ombildades 1916 till självständigt departement, byggnadsdepartementet. För detta uppfördes ny kontorsbyggnad 1927.
Ingenjördepartementets stora verkstadsbyggnad tillbyggdes med en pannverkstad 1907 och
en kopparslagarverkstad 1918. Under sista åren hava ytterligare tillbyggnader gjorts bl. a. av
den i byggnadskomplexet ingående smedjan. På så sätt hava lokaler erhållits för rymlig svetsningsverkstad 1940 och för en moderniserad kopparslagarverkstad 1944. I verkstadsbyggnadens
närhet uppfördes byggnader för galvanisering 1898, för järnförråd 1918 och för elektrisk verk..""stad 1904. De i träskjul vid Nya dockorna inrymda timmermans- och målareverkstäderna härjades 1940 av vådeld. I deras ställe uppfördes nya av tegel 1943 likaledes i dockornas närhet.
Verkstadsutrustning och transportanordningar hava tid efter annan undergått modernisering.
Maskinerna i verkstäderna drevos till en början av ångcentralernas kolvmaskiner medelst axelledningar och remdrift. Elektrisk drift infördes efter hand, till en början med ångdrivna generatorer såsom kraftkälla, av vilka de första installerades 1900-02 i varvets kraftcentral. År 1910
insattes där
trisk energi
till Hemsjö
och varvets

den första dieselmotorn närmast för att förse den nya torpedverkstaden med elektill belysning och motorer. Med Karlskrona stad, som 1912 fått sitt nät anslutet
kraftaktiebolag. slöts 1914 kontrakt om strömleverans för att tillgodose stationens
behov för belysning och, så långt förhållandena medgåvo, även motordrift.

I uppgiften att rusta och efter avslutad expedition avrusta, att underhålla rustade och i anbefalld beredskap förlägga avrustade till stationen (marindistriktet) fördelade fartyg deltaga
varvets olika departement, vart och ett beträffande sina speciella uppbörder. De skärpta krav,
som ställdes på flottan under det förstu; och andra världskriget, gjorde då dessa uppgifter
mycket omfattande. Sjökrigsmaterielens utveckling har nödvändiggjort en oavbruten modernisering av särskilt de större stridsfartygen. Sådana moderniseringsarbeten hava i stor omfattning
blivit utförda på örlogsvarvet i Karlskrona. .Även hava åtskilliga av våra stridsfartyg byggts
där, såsom kanonbåten Edda (1887), 2 minbåtar (1889-91), 16 torpedbåtar (1894-1910),
skeppsgossefartygen Najaden (1897) och Jarramas (1900), 4 2:a kl. undervattensbåtar (191416), 1:a kl. undervattensbåtarna lllern (1921), Uttern (1922), Valen (1925), Draken (1929),
Gripen (1929), Ulven (1931), vedettbåtarna Jägaren (1934), Kaparen (1935), Snapphanen (1936)
och Väktaren (1936), jagarna Klas Uggla (1932), Stockholm (1937) och Karlskrona (1940),
minsveparna Arholma och Landsort (1939) samt 4 kustundervattensbåtar (1943-44).

419

Ovannämnda arbeten ha framtvingat icke endast en för uppgifterna lämpad varvs- och
verkstadsutrustning utan även utbildning aven med örlogsfartygens komplicerade materiel förtrogen personal. Med sina dockor och slipar, sina lyft- och transportanordningar, sina inskjutningsbanor för artilleri och torpeder, sina verkstäder och förråd och sin dugliga och erfarna
personal är Karlskrona örlogsvarv en utomordentlig tillgång för vårt land. Den ovärderliga
tradition, som lever inom flottan, har sitt starka fäste i Karlskrona. Där är den bunden vid
fädernas arbete, vid stationens och varvets institutioner, vid hemstaden och fjärdarna däromkring, vid det egna hemmet och båten vid bryggan.

G. H.

Karlskrona stad. Denna tidsperiod har bland annat präglats aven kraftig industriell expansion, vilket för ett flertal svenska städer inneburit en fördubbling eller till och med flerdubbling av folkmängden. Så skedde icke i Karlskrona. Några större förändringar med avseende
på stadens struktur uppstodo icke förrän i slutet av perioden, då en livlig byggnadsverksamhet
medförde rivning av ett stort antal äldre fastigheter, varjämte en del villasamhällen växte
upp i stadens utkanter. Bland mera märkliga byggnadsföretag under denna period var det nya
länsresidenset vid Kungsbron, som blev färdigt år 1911, samt konserthuset, som invigdes år
1939. Ävenså kan nämnas, att rådhuset utvidgades och ombyggdes åren 1905-15, varvid
dess fasad utformades enligt i början av 1800-talet upprättade ritningar.
Vidare började de nyinrättade verkstadsskolorna sin verksamhet under periodens sista år.
För deras räkning uppföras av eleverna själva omfattande undervisningslokaler, som successivt
iordningställas. Dessa skolor hava i så måtto ett visst samband med försvaret, att en betydande
del av varvsarbetarkåren rekryteras från dem.
Sjukhusväsendet blev under denna tidsperiod föremål för en omfattande modernisering.
Lasarettet vid Bredgatan, vilket stod under landstingets överinseende, flyttade ar 1891 till
den nyuppförda lasarettsbyggnaden vid Tullparken (nuvarande Tullskolan) , där det kvarblev
till 1922, då den moderna sjukhusbyggnaden vid Berg åsa togs i anspråk. Under de senare åren
har sjukhusfrågan ånyo blivit aktuell. Dels måste en modernisering ske av flottans sjukhus,
dels påfordras en betydande utvidgning av länslasarettet, och för att tillgodose dessa önskemål
har beslut fattats om en sammanslagning av de båda sjukhusen i samband med en utvidgning av länslasarettet.
Järnvägsförbindelserna med det övriga Sverige utökades. Sedan 1874 stod staden genom
Karlskrona-Växjö järnväg i förbindelse med statens järnvägsnät. År 1889 blev den smalspåriga järnvägen Karlskrona-Karlshamn färdig. Då sistnämnda stad redan tidigare hade järnvägsförbindelse med Kristianstad öppnades därigenom en ny förbindelse mellan Skåne och Karlskrona. Östra Blekinge järnväg slutligen öppnades för trafik 1899, och därmed voro Karlskrona
järnvägsförbindelser fullbordade. Även dessa smalspåriga banor förbundos med örlogsvarvets
spårsystem.
Slutlig uppgörelse rörande stadens privilegiebrev. Till slut torde kanske böra nämnas något
angående det avtal rörande tvistiga markfrågor, som träffats mellan kronan och staden år 1940.
I Karl XI:s privilegiebrev angavs ej uttryckligt, vilket markområde som tillerkändes Karlskrona. Först senare donerade Kungl. Maj:t vissa områden på Vämö och Sunna till staden,
men däremot blev det aldrig klarlagt, vilka delar av Trossö som skulle vara stadens tillhörighet.
Detta har under tidernas lopp medfört tvister mellan kronan och staden, och även i vissa
andra avseenden uppstodo meningsskiljaktigheter rörande rätta tolkningen av olika äldre föreskrifter såsom kronans underhållsskyldighet beträffande vissa gator m. m. För att bringa reda
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l samband med firandet av Karlskronas 250-års jubileum 1930 restes vid Kungsbron den av konstnären Conrad
Carlman utförda statyn av generalamiralen Hans Wachtmeister, som med sin okuvliga energi övervann alla svårigheter vid den nya flottstationens tillblivelse och flottans återuppbyggnad.

l den gamla galjonslunden å varvet, där många av vår örlogsflottas dyrbaraste reliker fått en så stilfull inramning,
ägde en omflyttning rum 194.4. Norra delen ter sig numera på detta sätt. De galjonsbilder man ser ha tillhört
fregatten af Chapman, linjeskeppet Gustaf den store, skruolitijeskeppet Stockholm, linjeskeppet Skandinavien, fre gatten af Chapman.

i allt detta upptogos år 1937 förhandlingar mellan delegerade för kronan och staden under
ledning aven av Kungl. Maj:t utsedd opartisk ordförande. Det lyckades även att komma fram
till en uppgörelse, vilken godkändes av 1940 års riksdag. Först efter mer än 250 års tillvaro
erhöll Karlskrona sålunda klarhet i sina äganderättsförhållanden på Trossö och vissa kringliggande öar, och därför kan denna uppgörelse betraktas som en epok i Karlskronas historia.

C. A. C.
STOCKHOLM.
Förhållandena på Stockholms station under 1800-talets två sista decennier kunna utan
någon som helst överdrift betecknas såsom en sannskyldig idyll, troget avspeglande den sällsporda lyckoperiod, som samtidigt beskärdes Europas folk. Etablissementet förde härunder

421

Denna [rån norr tagna bi/d visar hur Skeppsholm en på 1880-talet sommartid tedde sig. Längst till vänster synes
salutbal/eriet och den där bakom belägna Karl Jolumsktjrkan ; längst till höger förtona sig det ärevördiga gamla
amiraliletshuset (kasern 1) och därintill hatituerkskasernen. Vid stranden Idg «Fruntim m ers Bad- och Siminr ättning . ännu kvar.

en i stort sett vegeterande tillvaro, men var i varje fall fullt i stånd att betjäna den starkt för åldrade och föga stridsvärdiga fartygsmateriel, som vid denna tid var hit förlagd.
Men helt annorlunda gestaltade sig förhållandena, sedan vid ovan angiven tid delar av kustflottan börjat hit överföras, och särskilt högljudda blevo ropen på förbättringar under tiden för
förra världskriget, varunder den i Stockholms skärgård sammandragna operationsflottan med
hela sin tyngd replierade på det då så hårt trängda etablissementet.
Då med hänsyn till stationsfrågans alltjämt ovissa läge statsmakterna ej voro benägna att på
moderniseringar här nedlägga några större kostnader, uppstod emellertid därefter en stagnationsperiod, som kom att sätta sin prägel på såväl den egentliga stationen som särskilt varvet under
tiden ända fram till utbrottet
av nästa storkrig.
Utanför varvsområdet förändrade Skeppsholmen under
senast avhandlat tidsavsnitt
endast i ringa grad utseende
och struktur. Några nybyggnader av nämnvärd betydelse
eller omfattning blevo sålunda
ej vidtagna, utan nöjde man
sig med att här och där plåstra
med om- och tillbyggnader.
Sålunda påbyggdes sjökarteverkets hus 1908 med ytterligare en våning, och så sent
som 1937 utvidgades byggnaDen s. k . /wntverkskasernen, uppförd vid Skepps/w/mens västra strand under
dren 1831-35 av den framstdende arkitekten F. Blom, tjänade i det längsta
som boställe för vid varvet tjänstgörande maskin- och hantverkspersonal, men
har på senaste dren av denna utrymts för alt bereda plats för diverse expeditioner. Som ett kuriosum md nämnas alt planer varit uppe för alt förändra
byggnaden till sjökrigsskola 1876 samt för riksdagshusets förläggande till
denna plats 1883. Fotografiet är taget omkring 1885.
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den väsentligt, nu även i sido väg. Och exercishuset utökades
i skilda etapper, varvid särskilt märktes tillkomsten aven
tillbyggd gymnastiksal 1913.

De på Skeppsholmens salutbatteri tidigare uppställda 29 stycken sexpundiga [romladdnitujskanonerna ersalles omkring 1890 med [rån början 2, sedermera 4- stycken 4-5 mm. Engströms bakladdnirujskononer, vilka givetvis vora
för åtui am ålet vida mera händiga. Bilden ovan visar salut s avgivande med den äldre materielen (konl/ngens namnsdag). - Nedan: En annan bild av samma batteri klart till sa/I/t . Oljemålning 1892 av Robert Lutulberq, Privat ägo .
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Till vänster: Varvschefens kansli i sommarskrud. Byggnaden uppfördes 1862 och fick från början användning
som tjänstelokal för kommendant och departementschefer samt som förläggning för skeppsholmsvakten; först
senare tog varvschefen här säte efter att tidigare ha residerat i samma kanslihus som stationsbefälhavaren. Vid
husets västra gavel synes den strängt bevakade varvsporten. - Till höger: Sedan det äldre kastellet dr 184-5 av
våda blivit sprängt i luften, uppfördes efter F. Bloms ritning ett nytt på samma plats, färdigställt år 184-8 med
det utseende, som framgår av ovanstdende år 194-4- tagna fotografi. Alla sprängämnen äro numera avlägsnade
från denna byggnad, vilken i våra dagar fått användning bl. a. såsom underojiicersbostålle.

Skeppsholmens nordöstra hörn med varvets äldsta, på 1650-talet grundlagda byggnad, det s. k. råseglare huset
samt där utanför förtöjda tvenne utdömda trotjänare från segelfartygens tid, skeppsgossebriggen Falken närmast
och där bakom fregatten Vanadis, båda numera bortauktionerade. Fotografiet är taget i slutet av 1930·talet.

Inom själva varvsområdet var på skeppsholmssidan verksamheten ej mycket livligare. Här
tillkom sålunda endast en större nybyggnad nämligen den år 1908 uppförda kasernen för sjöreserven i närheten av ångfärjeläget. Tidigare hade denna personal varit inlogerad på ett kasernfartyg, senast f. d. kanonbåten Svensksund (1). Däremot kunde även här annoteras en del
tillbyggnader såsom på tyghusets nordliga del med ännu en våning 1917 samt på mindepartementets hus 1908 en våning för sjöinstrument- och sjökarteförråden, några mindre skjul och
förrådsbyggnader att förtiga. På galärvarvet var rörelsen emellertid par force des ehoses något
livligare. Här anlades vid 1880-talets början bl. a. den upphalningsslip, till vilken redan 1872
års riksdag beviljat medel, och i nära anslutning till denna uppfördes 1886 ett torpedbåtsskjul,
tjugo år senare kompletterat med ytterligare ett dylikt på varvets norra del. Samtidigt fingo
de gamla kanonjollsskjulen på norra stranden giva plats för de nuvarande båtskjulen.
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Otaliga minnen [rån svunna tider
en bild som denna i rimfrost och
(fdngt senare tillsatta) gavlar och
till

Detta

i svenska flottans och Sveriges rikes historia äro knutna till Skeppsholmen, och
snö med nuvarande - frdn Kristinas tid stammande - kasern n:r 1, med dess
hängtorn, till höger och ett parti av den pd gustaviansk tid uppförda högvakten
vänster är fylld av stämning och marin tradition.

maj 1941 frdn kastellet tagnP f oto bör jämföras med en [rån samma plats 70 dr tidigare tagen och pd
sid. 127 i detta band reproducerad bild av Skeppsliolm ens sydligaste parti.

Vid 1890-talets mitt igångsattes på varvets sydligaste del förberedande arbeten för beredande
av uppställningsplats för den marina materiel, som var avsedd att exponeras på 1897 års konstoch industriutställning. För sådant ändamål iordningställdes två galärskjul i södra arsenalen, i
samband varmed fem andra skjul tillika med det år 1820 uppförda kanonslupsskjulet jämte
54. Sv . F. H. III
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Detta foto, taget ndgot av dren närmast före 1890, visar till vänster ett parti av Skeppsholmen med östra brobänken och dngfärjan, som pd den tiden förmedlade Holmens förbindelser med Allmänna gränd; i bildens mitt
synes kanonbdten Blenda och till höger södra arsenalens galärskjul.

Skeppsholmsuaruet sett sydost ifrån. Frdn vänster stationens badinrättning
(vid kajen) med där ovanför liggande kasern, de båda fundamentshusen (frdn
rdd, stora slupskjulet (trälängan), torpeddepartementet, gamla styckekranen.
ocli råseqlarltuset (varvets äldsta byggnad). Den ldnga längan i

(utanför varvsomrddet), storeseroen
1740-talet), artilleriverkstad och för Till höger därom mindepartementet
bakgrunden är tyghuset.

ett stycke av varvsmuren nedrevos. År 1915 uppläts ifrågavarande område åt det då nyuppsatta marinens flygväsende, för vars räkning här uppfördes två hangarbyggnader med tillhörande
upphalningsslipar samt erforderliga snickeri- och motorverkstäder. Vid organiserandet av ett
självständigt flygvapen 1925 avvecklades dessa anläggningar, varvid materielen fördelades på
Västerås och Hägernäs flygetablissement; verkstäderna apterades till trä- respektive båtverkstäder
för varvets egna behov. Vid Alkärret uppfördes år 1934 en för utbåtspersonalens utbildning

tankhusets , och i närgränsande vattenområde träffades anordningar för förläggning av ubåtsdepåns fartygsmateriel.
I den gamla laboratoriebyggnaden strax norr om kyrkogården inryckte vid artilleridepartementets återflyttning till skeppsholmsvarvet år 1929 varvets elektricitetsdetalj.
Rörande Kastellholmen är ej annat att notera än att en källare för explosiva varor år 1914
blev anlagd vid holmens östra strand samt att den paviljong, som 1882 uppförts för Kungliga
skridskoklubbens räkning och som sedermera disponerats av Kungliga Svenska Segelsällskapet,
efter att hava inlösts av kronan år 1919 togs i besittning av stationsmyndigheterna. Denna
paviljong har sedermera funnit användning som förvaringslokal för en uppsättning flottans modeller samt därefter utnyttjats vid övningar med flottans musikkår.
Vid det senaste världskrigets utbrott år 1939 sammandrogs, liksom under föregående världskrig, stora delar av kustflottan till Stockholms skärgård och måste då liksom tidigare till huvudsärskilt inredd byggnad, det s. k.
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Bland Skeppsholmens traditionsrika byggnader intaga de på ovanstdende bild återgivna boslällshusen (tillsammans
bildande den s. k. Långa Raden) en dominerande plats. Uppförda under åren 1699-1700 efter ritning av Tessin
d. y. voro dessa längor ursprungligen avsedda för inkvartering av de kungliga drabanterna, men av känd anledning
kunde .drabanthusen> aldrig bliva för sddant ändamdl utnyttjade utan togos i stället under tidernas lopp i ansprdk sdsom befälsboställen samt tjänste- och förrddslokaler för det dterupprättade örlogsetablissementet pd Holmen. De pd 1870-talet anlagda trädgdrdarna pd boståltshusens sydsida utgöra ett lika idylliskt som högt skattat
inslag i denna säregna militära bostadsbebyggelse, utan motstycke i vårt land men närbesläktat med Nyboderne
i Köpenhamn.

saklig del repliera på det vid denna tidpunkt ännu mer otillräckliga och omoderna örlogsvarvet. Det stod därför för varvsledningen snart klart, att därest örlogsvarvet ej skulle äventyra hela kustflottans underhålls- och reparationsmöjligheter i händelse av landets indragande
i det stora världskriget, måste medel hastigt beviljas till varvets och då i första hand galärvarvets iståndsättande. Efter kraftiga insatser från vederbörande myndigheters sida beviljade
också riksdagen åren 1940-44 i olika repriser sammanlagt omkring 7,5 miljoner kronor till
galärvarvets modernisering. Arbetena härmed, som pågingo hela tiden under åren 1940-44,
tillförde galärvarvet ett flertal moderna verkstäder och anordningar i ersättning för tidigare
och föråldrade sådana. Sålunda byggdes nya och fullt moderna maskin-, plåtslageri-, svetsnings-, ångpanne- och målareverkstäder samt elektrisk verkstad. Torrdockan å galärvarvet försågs med ett modernt pumpmaskineri, som medgav dockans länsning på 2,5 timmar i stället
för tidigare 8 timmar. Ändamålsenliga förrådsbyggnader för såväl material- som järn- och
virkesförråd uppfördes. Uppvärmda förvaringshallar byggdes för de nya båttyperna motortorpedbåtar och minsvepare (mindre) och i övrigt ombyggdes och moderniserades en del
smärre verkstäder och byggnader. I raden av moderniseringsarbeten får ej heller glömmas de
till större delen nybyggda kajerna jämte fyra stycken pirar, vilka möjliggöra en bättre förläggning av fartygen, så att trafiken mellan dem och land kan ske i ungefär samma plan och
vid fartygens största bredd i stället för såsom tidigare över förstäv via höga trappor och bock-
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Galärvarvet, sett från färjläget på Skeppsholmen i senare delen av 1890-talet. I
en relikt från roddfartygens tid, dåmera logementsfartyget 3 L, ångfärjan och
Nordstjärnan. Mitt emot synas norra arsenalen med sina återstående galärskjul
med tillhörande kran. Vid kajen synes minfartyget Ran vara förtöjt. Kupolen i
utställning uppförd byggnad.

K.

g;

förgrunden ser man från vänster
den gamla trotjänaren, ångslupen
samt till höger dockanläggningen
bakgrunden tillhör en för 1897 års

Galärvarvets norra del sedd frdn Skeppsholmen 1945. Frdn vänster minsveparhaII, där bakom torpedbdtsskjul, nybyggnadsslip (även för jagare och handelsfartyg till omkring 2,700 bruttoton). Delvis skymt bakom minkryssaren
Älvsnabbens höga skrov ligger ingenjördepartementets mekaniska verkstäder jämte kontorsbyggnad, dockans
pumphus med skorstenen.

ställningar. Slutligen kan nämnas att varvet erhållit en nybyggnadsbädd, å vilken kan stapelsättas jagare upp till 100 meters längd eller lastfartyg om cirka 2,500 registerton. Efter nu
nämnda moderniseringsarbetens slutförande måste galärvarvet anses stå väl rustat för sin
uppgift att även i krigstid kunna tillgodose kustflottans behov av underhåll och reparationer
för fartygen.
Har galärvarvet sålunda under tiden för det andra världskriget fått komma i åtnjutande
aven välbehövlig ombyggnad och modernisering så har tyvärr skeppsholmssidan av örlogsvarvet ej fått röna samma välvilliga förståelse från statsmakternas sida. Här härskar i stort
sett ännu den gamla idyllen med byggnader och anordningar från Iden gamla goda tiden»,
Något har dock även här uträttats. Sålunda har en ny kanonverkstad uppförts och minoch torpeddepartementens byggnader och förråd hava till en del utökats och moderniserats.
Vad själva örlogsstationen, d. v. s. Skeppsholmen utom varvet samt Kastellholmen, beträffar,
så har en del förändringar vidtagits under de senaste krigsåren, huvudsakligen framtvingade
av trångboddheten till följd av de stora manskapskontingenter och de ökade expeditionsutrymmen, som den förstärkta försvarsberedskapen fört med sig. En ny kasern IV har så-

428

Kyrkogdrden på galärvarvet anlades dr 1742 för att kunna mottaga offren för den farsot, som dd härjade bland
flottans personal, och har utvecklats till att bli vdrt lands vackraste och stämningsfullaste militära begravningsplats. Mdnga av flottans gamla trotjänare - bl. a. ett tjugotal flaggmän - sova här sin sista sömn.

lunda uppförts i de trädgårdar, som av hävd disponerats av befälhavande amiralen och varvschefen, och övriga kasernetablissement ha erhållit smärre tillbyggnader samtidigt som de
moderniserats, varvid i allmänhet de tidigare stor-logementen uppdelats i smärre förläggningslokaler. Befälhavande amiralens ämbetshus har tillbyggts inåt varvet. Sedan sjökrigsskolan utflyttat till Näsby, har dess tidigare lokaler tagits i anspråk för stationstjänsten. Slutligen kan nämnas att Skeppsholmskyrkans inredning delvis ändrats samt att boställena å såväl
Skepps- som Kastellholmen moderniserats.
En högst avsevärd tillgång hade dessförinnan kommit varvet till godo genom förvärvandet
1918 av Beckholmen med dess tvenne dockor, vilka under åren 1919-27 kompletterades med
ytterligare en, för vilkens framställning redan 1914 års senare riksdag beviljat erforderliga medel,
men vars byggnad av åtskilliga anledningar ej förr blivit igångsatt. Denna, Gustaf V:s docka,
blir efter nu pågående förlängning tillgänglig för våra största fartyg. De två äldre dockorna
äro av staten utarrenderade till Finnboda varv, givetvis med förtur för kronans fartyg.
I förbigående må nämnas, hurusom galärvarvskyrkogården, under långa tider sorgligt försummad för att icke säga vanvårdad, genom nuvarande amiralitetspastors initiativ och oförtrutna arbete under senare år blivit försatt i ett synnerligen tilltalande skick, väl värdigt dess
vackra traditioner och oförlikneliga läge.
Två förödande eldsvådor ha under föreliggande period med kort mellanrum övergått galärvarvet. Den första av dessa utbröt strax före midnatt den 5 augusti 1921 i galärskjulet num-
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mer 23, tillhörande den södra arsenalen och inredd till m ålareverkstad. Elden spred sig hastigt,
och såväl delta skjul som de närmast intill liggande sju blevo lågornas rov, varvid beklagligen

Vasaorden och kungsslupen
gingo förlorade. Elden anses hava

några ur historisk synpunkt särdeles intresseväckande slupar -

från sjöslagen vid Fredrikshamn och Svensksund 1790 uppkommit genom självantändning av kimrök.
Den andra, ännu mera holande eldsvådan, tog sin början i norra arsenalen den 23 maj
1928 på e. m. kort efter avringningen från varvet. Härvid ströko de fyra i en grupp fristående
skjulen nummer 6-9 med jämte däri inhysta b åt-, snickeri- och elektriska verkstäder. Eldorsaken uppgavs här kunna hänföras till gnistbildning från en elektrisk fläkt.

ÖVRIGA ÖRLOGSBASER.

Göteborg. Med året 1902 hade del 1870 med återställningsskyldighet på fångvårdsstyrelsen överlåtna Nya varvet åter tagits i bruk av marinen i och med att Alvsborgs kustartilleridetachement då hit blev förlagt. Denna omständighet möjliggjorde, att de sjöstyrkor, som
under såväl unionskrisen 1905 som storkriget 1914-18 voro på västkusten sammandragna, här
kunde beredas en enklare replipunkt, som i varje fall rätt flitigt togs i anspråk av de lättare
fartygen.
Sedan i anslutning till 1914 års ovan refererade försvarsbeslut en Göteborgs örlogsdepd år
1917 åter blivit upprättad och personal från flottan sålunda även installerades på Nya varvet,
uppstod här under de två närmast följande decennierna ett understundom något tvistbetonat
sambruk av anläggningarna, vilket missförhållande emellertid tillrättalades, då den 1 juli 1937
samtliga byggnader övertogos av depån. Kustartilleridetachementet hade genom 1936 års försvarsbeslut blivit indraget. Under angiven tid blev ej mycket åtgjort för att höja etablissementets kapacitet, men med så mycket större kraft igångsattes moderniseringsarbetet på anläggningarna, sedan statsmakterna 1936 beslutat om en väsentlig förstärkning av här baserad sjöstyrka.
Sålunda utökades hamnen ytterligare genom muddring och anläggning av nya kajer, en
del av de senare i anslutning till nyuppförda båtskjul. Därjämte moderniserades samtliga
kaserner, förrådsbyggnader, tjänstebostäder, matinrättningar, kraft- och belysningsanläggningen
samt uppfördes och inreddes nya tidsenliga maskin-, trä- och vapenverkstäder. År 1943 organiserades Göteborgs örlogsstation och örlogsvarv och samma år upprättades Alvsborgs kustartilleriregemente och påbörjades uppförandet av kasernetablissementet för detsamma vid Käringberget,
Västra Frölunda.
Gustavsvik. Som ett led i systemet av primära, respektive sekundära örlogsbaser i olika
kustavsnitt tillkom under åren 1916-22 Gustavsviks örlogsdepd, anlagd vid Ångermanälvens
nedre del, c:a 20 km. norr om Härnösand.
KARTA A MOTSTAENDE SIDA. Denna karta över Västkustens marindistrikts anläggningar d Nya varvet i Göteborg hänför sig till dr 1945. Sifferbeteckningarna betyda: 1 ladugdrd, 2 bostad för arrendator m. fl., 3 stall, 4-5 uthus, 6 bostad lör underofficerare, 7-8 d:o för officerare, 9 d:o lör underofficerare, 10 underofficersmäss, 11 bostad för oarusctieien, 12 tvättstuga, 13-14 bostäder, 15 uthus, 16 bostad för stationscbejen, 17 bostad, 18 officersmäss, 19 garage, 20 verkstad, 21 likriktarstation, 22-23 lörrdd, 24 kasern och sjukhus, 25 kansli lör stationscheien,
26-27 kaserner, 28 marketenteri, 29 matinrättning, 30 förrdd, ekipageexpedition och arrester, 31-32 förrdd,
33 transformatorstation, 34-38 lörrdd, 39 radiostation, 40-41 lörrdd, 43 kansli lör varvschelen och skolbyggnad,
44 förrdd, 51 apteringsbod, 52-56 bostäder, 57 kansli för marindistriktet, 58-73 boståder, 81--82 förrdd, 83 omklädningshus, 84 verkstad (snickeri), 85 verkstad och bdthallar, 87-89 lörrdd, 90 och 93 verkstäder, 94 bojskjul,
95-96 lörrdd, l -V expeditionsbaracker, VI -VU förrdd. (Orlogsstationens omrdde är markerat medelst röd sektionerinq.)
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Anläggningarna d Nya varvet i Göteborg. l bakgrunden berget Billingen. lIfan ser frdn vänster officersmässen, gamla kanslihuset - nu ämbetslokal för COSG - och
bakom detta det nya kanslihuset lör lIfDV. Det hus, som nästan helt skymmes av träden nära gamla kanslihuset, är sjökarte- och sjöinstrumentlörrddet. Den ldga
svarta byggnaden med tvd lönster pd taket är gamla flyghangaren. Till höger om denna ligga matsalar och bakom dessa lörrddsbyggnader inom OVG. Bakom dessa
ligga OVG verkstadskontor. Till höger i bakgrunden ligger, till vänster om pansarlartyget, tbhallarna inom OVG och till höger därom varvsverkstäder och beklädnadslörrdd. l lörgrunden ses lörrddslokaler (närmast längan) och till höger om dessa kolskjul under tak (fyra takdsar synas till höger). De lartyg, som ses pd varvet,
äro jagaren Klas Horn, pansarskeppet lIfanligheten och jagaren Psilander, de bdda förra vid kaj.
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Hdrsfjärdens örlogsdepd. Byggnaderna vid hamnplanen äro den västra basbyggnad med depdchelsexpedition, den högra matsalsbyggnad med panncentral. Närmast
bakom basbyggnaden ligger sjukstugan och ovanlör denna underofficersmäss med bostäder lör underofficerare. Vid kajen till vänster synas ndgra av de [årior, som
upprätthdlla trafiken mellan lIfärsgarn och övriga öar samt [astlandet. Till höger ligger I. d. pansarskeppet Vasa med en tender vid sidan.

Depån, som skyddas av anläggningarna i Hemsö kustartilleriförsvar, består aven torrdocka
(140 m.), f. ö. norrlandskustens enda, med tillhörande verkstadsanläggning. Docka och verkstad hava sedan tillkomsten varit utarrenderade till privat företagare. I anläggningen ingår därjämte vissa drivmedels- och andra förråd.
Under krigsåren 1940-44 har depån utvidgats och kompletterats i åtskilliga avseenden och
erbjuder tämligen goda resurser som förråds- och reparationsbas för till norrlandskusten förlagda fartyg och sjöstyrkor. Däremot hava planerna att i Gustavsvik upprätta jämväl en personaidepå t. v. skrinlagts.
Hårs/järden. Sedan vid innevarande sekels början blivit i princip fastslaget, att Stockholms
skärgårdsområde vore att anse som vår kustflottas utgångsläge vid inträffad krigisk konflikt,
blev det en angelägenhet av största vikt att därinom utse en lämplig övningsplats för reglementerade praktiska utbildningskurser. En ypperlig sådan blev snart funnen i den ungefär
halvvägs mellan Dalarö och Nynäshamn befintliga H årsfjärden. I maj 1904 togs för första
gången platsen i anspråk för årets skjut- och signalskolor. Platsen hade dock långt tidigare
använts som tillfällig övningsbas av flottans fartyg.
Allteftersom detta vattenområde för skilda ändamål blev utnyttjat, uppväxte på av kronan
efter hand inlösta kringliggande områden en del fasta anläggningar, vilka sammanfördes till en
depå, Hårs/järdens örlogsdepå, med upplag och verkstäder för tillhandahållande i första hand
av all målrnateriai för artilleriskjutningar m . m . Härtill har sedermera kommit övningslokaler
för utbildning av riktare, laddare, avståndsobservatörer. radiomän och hydrofonister samt an ordningar i land för signalpersonalens övningar. Ävenså har behovet av idrotts- och förströelse lokaler i behörig grad tillgodosetts, varjämte ett av förbundet »Solda tem as vänner » bekostat
örlogshem står till förfogande med läs - och skrivrum o. s. v.
Berga egendom vid Hårsfjärden inköptes av staten 1944. Slottet - med sitt över fjärden
dominerande läge - och hela strandområdet tilldelades flottan. Vid Berga slott kommer mari nens underofficersskola att förläggas på ungefär samma sätt som sjökrigsskolan vid Näsby slott.
Till Bergaområdet kommer även värnpliktsskolan från Stockholms örlogsstation att förflyttas.
Utvecklingen pekar i riktning mot en samling till Hårsfjärden av nämnda örlogsstations samtliga utbildningsanstalter för manskapet.
Med sitt isolerade, men på samma gång genom goda kommunikationer lätt tillgängliga läge,
sina vida vattenbassänger samt sitt nära grannskap till öppna sjön har Hårsfjärdens örlogsdepå
hitintills hävdat sitt anseende som en förträfflig hjälpbas för vår flotta. Även som förläggnings plats för ett flertal utbildningsanstalter, utflyttade från Stockholms örlogsstation, kommer den
hädanefter att få en viktig uppgift. I strategiskt avseende står platsen ej tillbaka för den på sin
tid så betydelsefulla utgångsställningen för vår flotta vid den närbelägna Älvsnabben.
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STYR,ELSE FRÅN 1870-1'ALE1'S SLUT

FRAM 'rILL ()MORGANISA1'IONEN UNDER
ANDRA VÄRLDSKRIGET

MARINFÖRVALTNINGEN EFTERTRÄDER FÖRVALTNINGEN AV SJÖÄRENDENA.
fter de 1875 verkställda reformerna i överstyrelsens organisation hade man n ått fram till
en så söndersplittrad ledning av flottan, särskilt i tekniskt-ekonomiskt avseende, att en
omläggning av det hela blev ofrånkomlig. I ett 1876 avgivet kommittebetänkande kritisera-

E

des den vidtagna å tgä rden att fr ån Förvaltningen av sjöärendena avskilja alla militära och
tekniska ärenden samt överflytta desamma till byråer inom sjöförsvarsdepartementet. I kritiken framhölls, att departementschefen visserligen kunde fr ån dessa byråer erhålla sakkunniga
utlåtanden och upplysningar i tekniska fr ågor, men saknade det stöd, som endast en självständig och på eget ansvar verkande myndighet kunde skänka. Och ett sådant stöd kunde
icke längre sökas hos Förvaltningen av sjöärendena, såsom varande enbart ett ekonomiskt
kontrollerande och redovisande verk. »D å otvivelaktigt ganska m ånga av de förekommande
ekonomiska fr ågorna kräva kännedom om sjömanskap », framhöll kommitten träffande, borde
man sörja för att flottans ekonomiska överstyrelse finge representanter för specialkunskaper
inom sjöväsendets militära och tekniska delar. Därför borde de militärtekniska byråerna å terinflyttas inom ämbetsverket.
Vad som behövdes och eftersträvades var en starkare sammanhållning mellan överstyrelsens olika grenar, förenkling i formerna och minskning i omgången, en raskare takt i arbetet
jämte ökad möjlighet för departementschefen att med verklig effekt dirigera verksamheten.
Den kollegiala arbetsformen ansåg man alltjämt utgöra det förnämsta hindret för behövliga
reformer, under det att byråsystemet ansågs kunna giva sjöministern möjlighet att under enklaste former erhålla sakkunniga upplysningar om den nya sjökrigsmaterielen samt kraftigare
biträde vid omsorgen att h ålla flottans personal och materiel i ändamålsenligt och bästa möjliga skick.
Man försökte sig ännu en gång på en organisation, som utgjorde en kompromiss och skulle
skipa rättvisa å t båda h ållen samt tillförsäkra ledningen både kollegii- och byråsystemets fördelar. Flottan erhöll fortsättningsvis en central förvaltningsmyndighet, men delvis arbetande
enligt byråsystemet.
55.

Sv. F. H. III
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Den nya myndigheten, som benämndes Mal'införvaltningen, skulle jämlikt å r 1877 utfärdad instruktion övertaga de göromål, som dittills varit uppdragna dels å t Förvaltningen av
sjöärendena och dels å t sjöförsvarsdepartementets varvs- och konstruktionsbyråer, ävensom
handlägga de ärenden av ekonomisk natur (in ten den tu rä ren den ), vilka dittills tillhört sjöförsvarsdepartementets militärbyrå. Härigenom blevo sålunda de militärtekniska byråer, som 1872
upprättats inom sj öförsvarsdepartementet genom de militärtekniska ärendenas utbrytning fr ån
Förvaltningen av sjöärendena, fem ar senare å ter infl y tt ade inom den centrala förvaltningsmyndigheten.
Det nya ämbetsverket uppdelades p å tre avdelningar, militäravdelningen, ingenjöravdelningen och civilavdelningen, var och en under sin chef. Någon chef för hela ämbetsverket
fanns icke, utan avdelningscheferna lydde direkt under Kungl. Maj:t. För alla frågor av större
betydelse skulle arbetsformen vara kollegial, och endast i frågor av militärteknisk natur, där
fastställt kostnadsförslag ej överskreds eller särskild medelsanvisning erfordrades, samt i verk-

ställighetsåtgärder m.

m. ägde avdelningscheferna självständig beslutanderätt.

Militäravdel-

ningens chef presiderade i plenum och hade, d ärest han var kommendör, rang lika med kon teramiral, så länge han utövade delta chefskap.

Sasom tidigare omnämnts skulle chefen för

flottans militärpersonal ha säte och stämma i förvaltningen vid behandling av ärenden rörande
militärpersonalens tjänstbarhet m. m.
Marinförvaltningen skulle utöva den

teknisk-ekonomiska överstyrelsen vid flottan och i

dessa delar äga allmänna inseendet över rikets försvarsväsende till sjöss samt vara Kungl.
Maj:t ansvarig för att detsamma, så vitt på marinförvaltningen ankomrne, befann sig i så
fullständigt och tidsenligt skick, som med anvisade medel och klok hushållning kunde vinnas.
Ar 1881 ställdes marinförvaltningen under gemensam chef.
Ar 1884 var det redan slut med avdelningschefernas självständighet, ty då blev den kol legiala formen för avgörandet av alla ärenden i marinförvaltningen fullt genomförd.
Någon avgörande förbättring hade man med den nu omnämnda reformen icke vunnit. »Vid
en å terb lick p å den utvecklingsbana. vilken denna organisationsfråga haft att genomlöpa, fin ner man, att densamma nu i själva verket icke befinner sig synnerligen långt tillbaka fr ån
sin utgångspunkt, det kollegiala ämbetsverket enligt 1840 å rs instruktion», yttrade 1882 å rs

sjöförsvarskommitte,

»Lik a många meningar ha uttalats angående den ekonomiska överstyrel-

sens lämpligaste organisation som det suttit kommitteer att behandla denna fr ågu », skrev då varande varvschefen i Karlskrona, sedermera amiralen och statsministern F . 'V. von Otter.
Vad man velat vinna med alla föreslagna eller verkställda förändringar var ju friare och lättare arbetsformer än det kollegiala systemet var i st ånd att prestera. Tillkomsten av den ny bildade marinförvaltningen innebar emellertid, att gemensamhetsansvaret, den kollegiala arbetsformens oundvikliga svaghet, kvarstod i hela sin omfattning för alla fr ågor av betydelse,
d. v. s., såsom statskommissarien Tenow i sin utredning om den marina förvaltningens organisation 1912 formulerade det, »överallt, där ett personligt ansvar verkar i särskild grad sporrande och en organisation med pointerat dylikt ansvar därför skulle visat sina vackraste
sidor».

Man fasthöll fortfarande vid tron p å kollegialitetens rikare m ångsidighet m. m. och

tillgodogjorde sig byråsystemets fördelar endast i mindre betydelsefulla frågor och expeditionsärenden.

Det kollegiala systemet gick segrande ur striden och skulle ännu länge komma alt

behålla sitt övertag.
Utvecklingen hade gått i den riktningen, alt såväl ekonomiska som militärtekniska ärenden
samlats hos marinförvaltningen. Emellertid krävde de militärtekniska ärendena olika slag av
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sakkunskap, vilka icke kunde

~nses

förefintliga på en hand. Enligt 1884 års instruktion upp-

delades därför militäravdelningen i en artilleri-, en min- och en intendentsavdelning. År 1900
tillkom en torpedavdelning och 1902, i samband med kustartilleriets överflyttande till sjöförsvaret, en fortifikationsavdelning. Till följd av den vid 1902 års riksdag beslutade organisationen av marinläkarkåren avskildes 1903 sjukvårdsärendena från intendentsavdelningen och
tilldelades den då nybildade sanitetsavdelningen. Från och med 1908 anordnades en nautisk
avdelning, och 1918 resp. 1919 och 1934 inlemmades inspektören för undervattensbåtvapnet,
chefen för marinens flygväsende samt inspektören för minsvepningsväsendet i marinförvaltningen.
Marinens flygväsende utbröts ur f örvaltningen 1927 och ingick i det nyorganiserade flygvapnet.
Civilavdelningen hade 1908 blivit ställd under en marinöverkommissarle.
Med växande antal såväl avdelningar som av dem handlagda ärenden blev den kollegiala
arbetsformen inom ämbetsverket allt mera tyngande. Efter initiativ från marinförvaltningen
själv 1904 samt utredning av sakkunniga 1907 föreslogs, att ämbetsverkets chef skulle i sin
hand samla förvaltningens ledning, dock endast i vad angick ärenden av militärteknisk eller
rent teknisk art, vilka borde avgöras av chefen på föredragning av vederbörande avdelningschef. Den för marinförvaltningen 1908 utfärdade instruktionen gick ännu längre än detta förslag, i det att chefen erhöll självständig beslutanderätt icke blott i militärtekniska och rent
tekniska ärenden utan jämväl i en mängd ekonomiska m. fl. frågor.
Tämligen oförmärkt hade, såsom Tenow 1912 framhöll, det dittills suveräna kollegialsystemet utan egentlig strid å ter börjat undanträngas, och några röster för dess bibehållande
i gammal omfattning hade icke höjts. »Det torde icke lida något tvivel, att della system nu till
stor del spelat ut sin roll, så visst som all utveckling går mot specialisering -

-

-

- . Kolle-

gialsystemet ägde en stor och värdefull uppgift i tider, då statsinstitutionerna och ämbetsmannaverksamheten ännu icke kommit under våra dagars skarpa offentliga ljus. Nu torde fara föreligga, att detsamma under den större m ångsidighetens förklädnad huvudsakligen kommer all
manifestera sig genom ett ständigt kompromissväsen, en överdriven betänksamhet samt en
avoghet och räddhåga för nya och tidsenliga förslag, som kan bliva ödesdiger nog. Och säkert
är, att systemet illa överensstämmer med de krav på snabbhet och kraft i regimen, som vår tid
med för varje dag allt större eftertryck uppställer >, slutade Tenow sin å terblick på vår flo Ilas
teknisktekonomiska styrelseorganisa tion.
1919 överlämnades å t marinförvaltningens avdelningschefer beslutanderätt i n ågot större
omfattning än dittills, varigenom en viss välbehövlig avlastning i chefens arbetsbörda kunde ernås.
Jämlikt den för marinförvaltningen t. o. m. 1943 gällande, den 18 juni 1937 utfärdade instruktionen utövade ämbetsverket under Kungl. Maj:t i tekniskt och ekonomiskt avseende högsta
ledningen av och uppsikten över sjöförsvaret. I utövandet av sin ämbetsbefattning hade marinförvaltningen att, i vad på ämbetsverket ankom, verka för all sjöförsvaret städse hölls i full ständigt . och tidsenligt skick samt att den marina personalens behov på ett tillfredsställande
sätt tillgodosågos, allt med iakttagande av omtanke, planmässighet och sparsamhet i förvaltningen.
Marinförvaltningen bestod då av nio avdelningar, nämligen: artilleriavdelningen, torpedavdelningen, minavdelningen. nautiska avdelningen, fortifikationsavdelningen, ingenjöravdelningen
med konstruktionskontor, intendenturavdelningen, sanitetsavdelningen och civilavdelningen.

I

marinförvaltningen ingick dessutom en kameralbyr å. varjämte furmos ett kontor för industriens
krigsorganisation och ell kontor för teknisk revision. I handläggningen av vissa ärenden del-
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togo inspektören för kustartilleriet, inspektören för undervattensb åtvapnet. inspektören för minsvepningsväsendet. stabschefen vid kustartilleriinspektionen och chefen för flygdetaljen i marinstaben.
Betydelsefullare ärenden, såsom framställningar rörande sjöförsvarets medelsbehov till led ning för upprättandet av statsverkspropositionen, förslag till stater för personalen samt för
krigsberedskap och övningar, förslag till huvudritningar för nybyggnad av större fartyg eller
befästningsanläggningar m. m. avgjordes i plenum under chefskap av chefen för marinen, som
i dylika fall var ensam beslutande.
Ledamot av marinförvaltningen ägde att besluta i militärtekniska och rent tekniska frågor,
som icke voro av principiell innebörd eller medförde utgifter, för vilka medel icke furmos tillgängliga m. m.
Alla övriga ärenden avgjordes i plenum under chefskap av ämbetsverkets chef, vilken därvid
var ensam beslutande i ett stort antal frågor, som icke jämlikt instruktionen skulle avgöras
efter omröstning mellan de i beslutet deltagande. Frågor av militärteknisk eller rent teknisk
natur avgjordes av marinförvaltningens chef i närvaro endast av den ledamot ärendet till hörde såsom föredragande, där beslutet icke medförde särskild kostnad för statsverket.
Marinförvaltningen skulle, då så befanns erforderligt, samråda med chefen för marinstaben,
chefen för kustflottan och inspektören för kustartilleriet.
En förteckning över chefer för Kungl. Marinförvaltningen återfinnes som bilaga i bandets slut.

FLOTTANS STAB -

DEN BLIVANDE MARINSTABEN -

UPPRÄTTAS. INSPEKTÖR TILL-

SÄTTES FÖR FLOTTANS PRAKTISKA ÖVNINGAR.
Efter ett av 1882 års kommitte för sjöförsvarets ordnande framlagt förslag, att chefens för
flottans militärpersonal ämbete skulle indragas och stabsärendena överlämnas dels till kommandoexpeditionen och dels till den ledamot i marinförvaltningen, som hade att bereda och
föredraga militärärenden, upptogs denna fråga i proposition till 1883 års riksdag, varvid ifrågasattes, att i stället för chefen för flottans militärpersonal skulle till biträde åt sjöministern
i rent militära frågor anställas en högre officer som chef för flottans stab. Frågan löstes först
vid 1884 års riksdag, vid vilken dåvarande statsrådet och chefen för sjöförsvarsdepartementet,
konteramiralen, sedermera viceamiralen, friherre C. G. von Otter utverkade riksdagens medgivande härtill.
Ar 1884 fastställdes reglementsföreskrifter angående bildandet av flottans stab, vilkens upp gift i huvudsak skulle vara att vidmakthålla och utveckla den krigsvetenskapliga bildningen
inom flottan, samla och bearbeta underrättelser om andra länders sjövapen, uppgöra planer
för flottans mobilisering och användande o. s. v.
Enligt den nya styrelseorganisationen skulle chefen för sjöförsvarsdepartementet i rent mili tära frågor biträdas, förutom av kommandoexpeditionen, jämväl aven av Kungl. Maj:t till
chef för flottans stab förordnad högre officer. Den förste chefen för flottans stab blev konteramiralen, sedermera viceamiralen, Carl Philip Virgin, som också var den siste innehavaren
av ämbetet såsom chef för flottans militärpersonal.
Den nye chefen för flottans stab förordnades att samtidigt vara »inspek t år för flottans
praktiska övningar». Jämlikt för inspektören av flottans praktiska övningar den 10 juli 1884
utfärdad instruktion ville Kungl. Maj.t till denna befattning förordna en officer av flaggmans
eller kommendörs grad, med åliggande att verkställa inspektion dels av flottans årliga som-
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marövningar vid dessas slut, dels av varje särskilt flottans fartyg vid dess å terkomst fr ån avslutad sjöexpedition samt dels vid förekommande fall av flottans undervisningsverk.
Till en början räknades till flottans stab, förutom i densamma tjänstgörande officerare,
jämväl chef och adjutanter i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition, avdelningschefer i marinförvaltningens artilleri-, min- och intendentsavdelningar. till tjänstgöring i marinförvaltningen kommenderade officerare samt flaggkaptener och flaggadjutanter. Detta system,
att vissa befattningshavare räknades till staben i kraft av sitt ämbete, men hade sin ordinarie
tjänst på annat h åll, upphörde med 1884 års instruktion för flottans stab, enligt vilken staben
blev en egen institution med sin särskilda, dit kommenderade och där tjänstgörande personal.
Genom 1884 års instruktion för chefen för flottans stab skapades denna stab till en institution, som det ålå g att i full utsträckning taga initiativ till de åtgärder, vilka kunde befinnas
erforderliga eller tjänliga för sjöförsvarets effektivitet.
Då staben började sin verksamhet, erhöll den lokaler i huset n:r 11 Riddarholmen, som
förut stått till förfogande för chefen för flottans militärpersonal. Såväl sjöförsvarsdepartementets som marinförvaltningens ämbetslokaler voro inrymda i samma hus, varför samtliga flottans överstyrelseorgan där voro samlade under samma tak, vilket medförde tidsvinst och förenkling vid ärendenas beredning och expediering.
Vid Virgins avgång som stabschef 1889 indrogs befattningen som inspektör för flottans
praktiska övningar.
Erfarenheterna från stabens första tio arbetsår hade visat behovet av arbetenas fördelning
på organiserade avdelningar. De första avdelningarna inom staben blevo 1896 mobiliseringsoch statistiska avdelningen samt kommunikationsavdelningen. Enligt den kungörelse, som 1896
utfärdades rörande stabens organisation och verksamhet i fredstid, skulle staben ha till uppgift: att uppgöra planer för flottans mobilisering samt behandla fr ågor, som röra sjöförsvarets sättande i stånd att fylla sin uppgift; alt med uppmärksamhet följa den flottan tillhörande personalens utbildning, övningar och tjänstbarhet samt uppgöra förslag till förbättringar
i dessa hänseenden; alt noggrant följa sjökrigsväsendets utveckling såväl inom som utom riket
samt verkställa sjökrigshistoriska forskningar ; att efter erhållet uppdrag utarbeta för tjänsten
vid flottan erforderliga författningar, reglementen, instruktioner och föreskrifter; att verkställa
utredningar och avgiva utl åtanden i sjömilitära frågor, som till staben h änskjutas, samt
att samla alla härför erforderliga uppgifter rörande såväl flottans personal och materiel som
ock sjökommunikationerna jämte sådana anstalter inom landet, vilka äro avsedda för allmänna
sjöfartens befrämjande.
Då utrymmet inom fastigheten å Riddarholmen n:r 11 blev otillräckligt, anvisades flottans
stab 1899 lokal på Skeppsholmen i Långa Raden n:r 4.
En förteckning över chefer för flottans stab ingår som bilaga

bandets slut.

MARINSTABEN.
Med anledning av kustartilleriets tillkomst ändrades stabens namn fr ån och med å r 1908
till marinstaben, och samtidigt tillkom en ny avdelning, organisationsavdelningen. Sedan konteramiral Sandström 1911 avlidit, förordnades kommendören, sedermera konteramiralen, Sten Johan
Theodor Claes Ankarerona till chef för marinstaben. Under den andra Staaffska ministären
förflyttades emellertid kommendör Ankarerona år 1913 av politiska skäl från befattningen som
chef för marinstaben till varvschefsbefattningen i Karlskrona, vilken åtgärd föranledde hans
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avskedstagande. Till den därigenom lediga stabschefsbefattningen förordnades viceamiralen Sidner, vilken därmed för andra gången blev stabschef.
Ar 1911 tillkom den fjärde avdelningen inom marinstaben, utrikesaodelnitujen, vilken avdelning 1913 på grund av lokalbrist förlades till en våning i Arvfurstens palats vid Gustaf Adolfs
torg. BI. a. med anledning av det 1914 utbrutna första världskriget och marinstabens däri genom oerhört ökade arbetsbörda utfärdades 1915 kungörelse, att marinstabens arbeten skulle
fördelas på fem olika avdelningar, nämligen mobiliseringsavdelningen, den nytillkomna opera -

tionsavdelningen, kommunikationsavdelningen, organisationsavdelningen och utrikesavdelningen.
År 1915 medförde även nyorganisationer i andra hänseenden.
Det marina flygväsendet i vårt land höll på att skapas under tiden närmast före världskriget, men saknade ännu stadgad organisation. Första världskriget påskyndade emellertid utvecklingen, och 1915 fastställdes reglemente för marinens flygväsende . I spetsen för detsamma
ställdes en regementsofficer vid marinen, vilken i militärt hänseende närmast var underställd
chefen för marinstaben. Denna anordning fortsatte till hösten 1919, då chefen för marinens
flygväsende placerades i marinförvaltningen.
Under år 1915 fastställdes ett av två sakkunniga, konteramiralen Ankarerona och dåvarande översten J. Åkerman, utarbetat förslag till organisation av högkvarteret och till befälet
över fälthären och marinstridskrafterna. Denna högkvartersorganisation innebar 1915-32, att
marinstaben, då befälet övertogs av högste befälhavaren, uppdelades i dels den i fred existerande marinstaben under en särskilt förordnad chef och dels högkvarterets marinstab under
den ordinarie marinstabschefen.
År 1921 lämnade marinstaben sina alltför trånga lokaler i Långa Raden på Skeppsholmen
och flyttade till huset n:r 7 vid Birger Jarlsgatan, varest jämväl högste befälhavaren över
kustflottan samt chefen för kustartilleriet erhöllo ämbetslokaler.
1928 bestämdes, att chefen för marinstaben skulle såsom ordinarie ledamot ingå i rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap . och enligt 1929 års instruktion för sj ökarteverkets styrelse skulle chefen för marinstaben vara ordförande i denna styrelse.
1931 tillkom marinstabens sjätte avdelning. sjöhistoriska avdelningen.
En förteckning över chefer för marinstaben ingår som bilaga i bandets slut.

INSPEKTÖREN AV FLOTTANS ÖVNINGAR TILL SJÖSS ; BEFÄLET ÖVER KUSTFLOTTAN.
År 1904 tillsattes en för flottans krigsduglighet viktig befattning, nämligen inspektören av

flottans övningar till sjöss. Genom tillkomsten av denna befattning, vilkens innehavare i händelse av krig skulle föra befälet över kustflottan, togs ett betydelsefullt steg till främjandet av
en effektiv krigsförberedelse. Av stor betydelse var ju, att den officer, som under ofred skulle
föra befälet över rikets viktigaste förband av sjöstridskrafter, redan i fredstid kunde i lugn
och ro, med biträde av sin blivande stab och i samråd med flottans stab (m a rinstaben) , uppgöra sina operationsplaner och sätta sig in i de situationer, som kunde förväntas uppstå
under krig. Att samma myndighet i fredstid i regel hade att föra befälet över kustflottan eller
rustad eskader av densamma samt anförtroddes uppdraget att inspektera flottans övningar till
sjöss, utgjorde en garanti för att såväl eskaderövningarna som andra övningar till sjöss utfördes på sådant sätt, att personalen sattes i stånd att motsvara de krav, vilka högsta krigsledningen hade för avsikt att ställa på den i krigstid. Hela arbetet på krigsförberedelserna
hade härigenom, såsom amiral von Krusenstierna uttryckte det, »er hå llit en fastare form,
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och man har så att säga ryckt ett steg närmare till förståelsen av den realitet, inför vilken flottan en gång kommer att befinna sig, om mobiliseringsordern bjuder fartygen och divisionerna
att samlas under sina respektive högre befälhavare ). Den förste inspektören blev dåvarande
konteramiralen 'vV. Dyrssen.
Sedan det gamla systemet med kustflottan eller eskader av densamma rustad för övningar
huvudsakligast endast under sommarmånaderna fått vika för den stridsberedskapen bättre motsvarande anordningen med en ständigt rustad kustflotta, sammanslogos 1919 de två befattningarna
inspektör av flottans övningar till sjöss och högste befälhavare över kustflottan, vilka i tilllämpningen inneburit i stort sett samma uppgifter, till en befattning under den sistnämndes
benämning, som å r 1931 ändrades till chefen för kustflottan.
Jämlikt gällande instruktion (a v den 19/0 1931) förrättar chefen för kustflottan inspektioner ej blott av honom underställd sjöstyrka utan som regel jämväl av övriga rustade förband
och fartyg jämte ombord å dessa anordnade skolor och kurser m . m.
En förteckning över inspektörer av flottans övningar till sjöss samt högste befälhavare över
(chefer för) kustflottan ing år som bilaga i bandets slut.
SJÖ- OCH LANTFÖRSVARSDEPARTEMENTEN SA~iMANSLÅS TILL ETT FÖRSVARSDEPARTEMENT. FÖRSLAG ATT JÄMVÄL SAMMANSLÅ MARIN- OCH ARME FÖRVALTNINGARNA FÖRANLEDA INGEN ÅTGÄRD.
Tid efter annan hade förslag framkommit till ändringar i 1840 å rs organisation av statsrådet och statsdepartementen. BI. a . väcktes vid 1874 å rs riksdag förslag, att nya departement
skulle upprättas för näringar och allmänna arbeten ävensom för jordbruket och kommunikationerna, och i samband härmed ifrågasattes en sammanslagning av sjö- och lantförsvarsdepartementen till ett gemensamt försvarsdepartement.

Förslaget föll emellertid vid 1874 och

1875 å rs riksdagar, och samma öde rönte liknande förslag vid 1880, 1885 och 1892 års riksdagar. 1893 å rs riksdag anhöll hos Kungl. Maj.t om förnyad prövning av fr ågan om statsdepartementens antal, och detta ledde till att en kommitte 1894 tillsattes för att utreda fr ågan,
huruvida en sammanslagning av sjö- och läntförsvarsdepartementen kunde och borde äga rum.
1894 å rs kommitte fann, att en sammanslagning kunde äga rum, i det att ärendenas mängd
i det gemensamma försvarsdepartementet icke ansågs lägga hinder i vägen härför. Kommitten
föreslog emellertid, att försvarsministern icke skulle ombesörja kommandornålens beredande
och föredragning inför konungen, ulan att detta å liggan de skulle överlämnas till särskilda
föredragande, kallade generalndjutanter, en för flottan och en för hären; generaladjutanten för
flottan skulle därjämte vara chef för flottans personal, ett behov, som särskilt gjort sig gällande sedan chefen för flottans militärpersonal 1884 indrogs. Kommitten ansåg jämväl, att en
sammanslagning borde äga rum, huvudsakligast därför, att en sådan ansågs komma att gynnsamt inverka p å rikets försvarskraft, varjämte sammanslagningen skulle möjliggöra en begränsning av statsdepartementens antal.
Ännu en kornmitte skulle emellertid få brottas med denna fr åga, innan den löstes, nämligen 1908 å rs s. k. departementalkommitterade. Dessa funno det vara en självklar följd av sjöoch lantförsvarsdepartementens sammanslagning till ett departement, att även de centrala ämbetsverken, marin- och armeförvaltningarna. skulle med varandra sammanslås. Detta ansågs
emellertid icke böra ske till ett gemensamt centralt ämbetsverk, utan genom att de båda ämbetsverken skulle förenas med det nya försvarsdepartementet och organiseras såsom beståndsdelar av detta under benämning departementsavdelningar.
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Departementalkommitterade föreslogo följande organisation av ett gemensamt försvarsdepartement: ett departementskansli under en generalsekreterare; en artilleriavdelning under generalfälttygmästaren, bestående av armeförvaltningens artilleridepartement med tillägg av frågor
rörande den personliga beväpningen vid marinen; en fortifikationsavdelning under generalkvartermästaren, bestående av armeförvaltningens fortifikationsdepartement med marinförvaltningens
fortifikationsavdelning m. m. däri inflyttad; en marinavdelning under en flaggman, best ående
huvudsakligen av marinförvaltningens artilleri-, torped-, min-, nautiska och ingenjöravdelningar;
en intendenturavdelning under generalintendenten, bestående av armeförvaltningens intendentsdepartement med marinförvaltningens intendentavdelning däri inflyttad; en sjukvårdsavdelning
under generalläkaren, bestående av armeförvaltningens sjukvårdsstyrelse med marinförvaltningens sanitetsavdelning däri inflyttad; en kameralavdelning under generalkrigskommissarien, bestående av armeförvaltningens civila departement med marinförvaltningens civilavdelning däri
inflyttad; samt marinens och armens kommandoexpeditioner under var sin generalinspektör.
Slutligen skulle marinstaben och generalstaben såsom »ansta lters höra till försvarsdepartementet.
För flottans del avstyrktes detta sammanslagningsförslag bl. a. av inspektören av flottans
övningar till sjöss och av chefen för marinstaben. Inspektören framhöll bl. a., att stora olägenheter skulle uppstå genom den föreslagna hopblandningen av armens och marinens förvaltningsärenden samt att det vore synnerligen olämpligt att splittra de förvaltningsorgan, som
hade att sörja för marinens vidmakthållande. Chefen för marinstaben ansåg, att kommitterades förslag utvisade en fullkomlig oförståelse för de förh ållanden, under vilka vårt sjöförsvar
arbetar, och de krav, som måste ställas på dess förvaltning. För att uppnå den s. k. enhetligheten i försvarsväsendet, yttrade marinstabschefen, »h ade kommitterade föreslagit, att sjöförsvarets nuvarande organisation bit för bit sönderplockades och inpassades i armens nu be fintliga organisation med undantag aven stympad del av marinförvaltningen, som fortfarande
skulle få finnas till i något omorganiserad form ». Marinstabschefens slutomdöme blev: »Är
avsikten att förhindra en tidsenlig och nödvändig utveckling av vårt sjöförsvar, då är utan
tvivel den av kommitterade föreslagna organisationen ett steg i rätt riktning -

annars icke ».

Frågan om ett gemensamt försvarsdepartement erhöll sin lösning först genom den nya departementsindelning, som på framställning av Kungl. Maj:t beslöts vid 1919 och 1920 års riksdagar. Det nya försvarsdepartementet trädde i verksamhet den 1 juli 1920, varvid försvarsmi nistern jämväl blev konungens rådgivare i kommandornål.
Den sålunda genomförda föreningen av sjö- och lantförsvarsdeparternenten till ett departement tycktes fortfarande som konsekvens fordra också en gemensam centralförvaltning genom
en sammanslagning av marin- och armeförvaltningurna.

De för frågans utredande 1920 till-

satta sakkunniga avgåvo året därefter ett förslag, enligt vilket marin- och armeförvaltningarna
skulle uppgå i ett centralt ämbetsverk, »f örsvarsf örvaltn ingen » , vilket i huvudsak skulle bestå
av sex relativt självständiga avdelningar eller styrelser av ungefärligen enahanda sammansättning som de av 1908 års departementalsakkunniga föreslagna, ovan omnämnda departementsavdelningarna. Någon gemensam chef skulle icke finnas för detta verk, men generalkrigskommissarien avsägs att vara ordförande i plenum.

Förslaget innebar sålunda i huvudsak, att

armeförvaltningens fyra departement i obeskuret skick inflyttades i den nya försvarsförvalt ningen såsom avdelningar i denna, under det att däremot marinförvaltningens nio avdelningar
degraderades till »b y rå er» och i denna egenskap dels införlivades med armeförvaltningens till
»avdelningar s omdöpta departement och dels i fråga om marinförvaltningens återstående fem
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Sjöministern, häradshövding Jacob Larsson med adjutant gdr 1912 ombord pd chefsfartyget, pansarskeppet Oden,
liggande pd Hdrsfjärden. Han mottages av eskaderchefen, konteramiral C. A. Ehrensvärd, i närvaro av inspektören
av flottans övningar till sjöss, viceamiral W. Dyrssen och dennes stabschef, kommendör H. von Krusenstiema,
samtliga förutvarande innehavare av sjiiministerposten: pd det unika fotot ser man sdledes tillsammans fyra sjöministrar. Jacob Larsson var för övrigt vdrt lands förste civile sjöminister. - Foto i Sjöhistoriska museets arkiv.

avdelningar ingingo som byråer i den »marinavdelning s, vilken omfattade vad som sedan
återstod av den gamla marinförvaltningen. Den ende sjömilitäre ledamoten i kommitten reserverade sig mot förslaget.
Detta förslag avstyrktes emellertid av icke blott både chefen för marinstaben och chefen
för generalstaben utan jämväl av både marinförvaltningen och armeförvaltningen samt övriga
däröver hörda myndigheter. Viceamiral Gustaf Dyrssen framhöll i ett föredrag rörande förslaget, att nationen beviljar medel för att hålla en effektiv flotta med vad därtill hör, vilket är
kärnpunkten. Att dessa medel vederbörligen bokföras, budgetmässigt äskas och att deras användning skarpt och strängt kontrolleras är nödvändigt, men detta är icke det centrala, och
medlen beviljas icke för att bokföras och kontrolleras. Amiralen avslutade föredraget med
orden JMåtte förslaget aldrig förverkligas - detta är att hoppas för landets och försvarets
skull», Landet och försvaret blevo också förskonade från förslagets förverkligande.
Varnande röster hade också i detta sammanhang och tidigare höjts mot sammanslagningen
av försvarsdepartementen. Det kanske är för tidigt att nu fälla något omdöme angående lämpligheten av denna organisationsändring, som på sin tid väckte stora bekymmer från sjöförsva56.

sv.

F. H. III
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rets sida, i det att man där fruktade att sjöförsvaret genom att mista sin egen målsman vid
konungens rådsbord skulle få sina behov och intressen undertryckta. S å mycket lär ändå
kunna sägas om denna sammanslagning, att densamma nu, sedan försvarsgrenarnas antal
vuxit från två till tre, blivit mera berättigad än vid sin tillkomst, ävensom att erfarenheten
visat, att det gemensamma försvarsdepartementet väl fyller sin uppgift, då detsamma står under
ledning aven för rikets försvar intresserad, energisk försvarsminister, särskilt sedan sjöförsvarets olika styrelseorgan blivit sammanförda under en gemensam chef för marinen.
En förteckning över chefer för sjöförsvarsdepartementet och försvarsdepartementet ingår
som bilaga i bandets slut.

STYRELSEN VID FLOTTANS STATIONER OCH VARV.
1875 års ändringar i stationsorganisationen blevo icke långlivade. Redan i 1884 års reglemente hade man återgått till den gamla titeln stationsbefälhavare, varvid benämningarna »mill tärchefs och »militärdepås försvunno. Stationsbefälhavarens allmänna åligganden bestämdes år
1884 till att, så vitt på honom ankom, utöva tillsyn däröver att stationen med allt, vad därtill
hörde, befann sig i så fullständigt och tidsenligt skick, som genom omtanke och klok hushållning kunde vinnas, att de militära kårerna på stationen höllos i övning och tjänstduglighet
m. m., dock att stationsbefälhavaren icke hade något åliggande beträffande varvets ekonomiska
förvaltning och civila personal. Närmast under stationsbefälhavaren skulle kommendanten vaka
över krigslydnaden bland stationens militärpersonal utom varvet m. m . Vid stationen skulle
vidare finnas bl. a. en undervisningskommission, en förvaltningsdirektion, en förste läkare, en
advokatfiskal m. fl. samt räkenskapskontor och kassa m. m. ävensom i Karlskrona en chef för
skeppsgossekåren.
Varvschefen hade att under konungen och chefen för sjöförsvarsdepartementet samt jämväl
ekonomiskt avseende under marinförvaltningen och i militärt hänseende under stationsbefälhavaren utöva styrelsen vid varvet. Varvsdepartementen voro min-, artilleri-, ekipage- och ingenjördepartementen.
I 1875 och 1884 års reglementen återfanns icke befattningen såsom befälhavande amiral i
Karlskrona. Denna befattning återkom däremot i 1899 års reglemente för flottan, jämlikt vilket
högsta militära myndigheten i Karlskrona under konungen utövades aven befälhavande amiral,
vilken tillika, såvida icke annorlunda förordnats, skulle vara stationsbefälhavare vid flottans
station i Karlskrona. Stationsbefälhavarens allmänna åligganden voro desamma som i 1884
års reglemente.
Närmast under stationsbefälhavaren skulle chefen för underofficers- och sjömanslcdrerna
(kårchefen) vaka över krigslydnaden inom dessa kårer samt föra befäl över desamma, varvid
han i fråga om kaserntjänsten biträddes aven kasernbefälhavare.

En officer vid stationen

tjänstgjorde dessutom som beväringsbefälhavare och en såsom chef för exercis- och underbefälsskolorna (skolchefen). Den gamla kommendantsbefattningen hade alltså nu övergått till chefen
för underofficers- och sjömanskårerna. I Karlskrona fanns dessutom fortfarande en chef för
skeppsgossekåren.
I fråga om varvschefens åligganden gällde också i stort samma bestämmelser som de i 1884
års reglemente fastställda. Ett femte varvsdepartement hade tillkommit, torpeddepartementet.
Genom 1915 års reglemente för marinen gjordes vissa förändringar i stations- och varvsorganisationen. Chefen för underofficers- och sjömanskårerna blev jämväl beväringsbefälhavare
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och erhöll därigenom befälet över stationens hela underofficers- och manskapspersonaI. Chefen
för exercis- och underbefälsskolorna ombenämndes till chefen för sjömanskårens skolor och
ställdes under chefen för underofficers- och sjömanskårerna, varjämte en rekryteringsofficer
tillkom.

Den ålderdomliga förvaltningsdirektionen omorganiserades till en stationsintendentur

under chefskap aven marinintendent med regementsofficers tjänsteställning. Till chefen för det
kamerala organet, nu benämnt stationskontor, överfördes stationsbefälhavarens beslutsbefogenhet
i kassaärenden. En marindirektör och en förste marinintendent skulle jämte innehavande befattningar tjänstgöra som personalchef för stationens personal av mariningenjör- respektive
marinintendenturkåren med benämning chefsingenjör respektive chefsintendent. En under stationsbefälhavaren i Stockholm lydande chef för skeppsgossekåren i Marstrand hade 1907 tillkommit.

Vid varvet märktes en utökning av departementen med ett byggnadsdepartement

under stationsingenjören. Från och med 1918 införlivades med varvsorganisationen ett särskilt
varvskontor.
År 1917 utfärdades föreskrifter för organisationen av Göteborgs örlogsdepå, innebärande i
huvudsak, att depån tillhörde Stockholms station, att stationsbefälhavaren i Stockholm hade
ungefärligen samma åligganden beträffande depån som i fråga om Stockholms station samt att
varvschefen i Stockholm hade ungefärligen samma åliggande beträffande depåns fartygsmateriel
och förråd m. m. som i fråga om motsvarande materiel och förråd m. m. på Stockholms varv.
1931 års reglemente för marinen innebar i stort sett status quo beträffande styrelsen vid
stationer och varv. En nyorganisation, som skulle få stor betydelse, hade emellertid nu tillkommit, nämligen:

MARINDISTRIKTSORGANISATIONEN.
Territorialvattnet vid rikets kuster indelas i sjömilitärt hänseende i marindistrikt.
I marindistrikt ingå marina försvarsområden jämväl till den del
territorialvatten.

de

icke utgöras av

Organisationen innebar till en början i huvudsak endast, att vissa officerare redan i fredstid förordnades till blivande marindistriktschefer under krig, varvid sådan chef, som i fredstid
innehade militär befattning, hade till åliggande att utföra det planläggningsarbete, som hans
verksamhet i krig krävde.
Marindistrikten äro alltsedan tillkomsten av 1931 års reglemente för marinen till antalet sex,
nämligen Norrlandskustens, Ostkustens, Gotlands, Sydkustens, Öresunds samt Västkustens marindistrikt.

(Se kartskissen nedan å sid. 449.)

Marindistriktsorganisationen var föranledd av nödvändigheten att skapa klara befälsförhållanden och enhetlig ledning av olika kustområdens maritima försvar vid krig. Marindistriktschefen borde sålunda utöva den militära ledningen av samtliga förband, organ och anstalter
inom marindistriktet, såsom lokala sjöstridskrafter, marindistriktets kustartilleriförsvar, örlogsstation eller örlogsdepå samt örlogsvarv.

I enlighet med denna princip har Gotlands marin-

distrikt sedermera ställts under därvarande militärbefälhavare.
Marindistriktsorganisationen utvecklades genom 1936 års försvarsbeslut därhän, att densamma i stort sett erhöll hela sin omfattning redan i fredstid. Genom 1942 års försvarsbeslut
har numera steget tagits fullt ut, så att en särskild chef redan i fredstid finnes tillsatt inom
varje distrikt såsom marindistriktschef, i militärt avseende lydande omedelbart under chefen
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för marinen. Marindistriktschef av flaggmans grad benämnes befälhavande amiral (befälhavande general, om han är generalsperson från kustartilleriet).
Marindistriktschefen biträdes aven stab, marindistriktsstaben. Under marindistriktschefen
lyda cheferna för lokalstyrka ur flottan (fartygsdepå) , kustartilleriförsvar med kustartilleritruppförband, örlogsstation (se nedan), örlogsvarv och örlogsdepå i militärt hänseende, kustbevakningsområdena samt nedan närmare omnämnda tjänstegrenschefer. Den nya organisationen medförde för de båda större marindistrikten - Ostkustens och Sydkustens marindistrikt
- viktiga förändringar i den lokala administrationen. För att marindistriktschefen skulle
kunna i högsta möjliga grad ägna sig åt sina viktiga operativa uppgifter, befriades han från en
mängd åligganden, som förut tillkommit honom i egenskap av tillika stationsbefälhavare och
som nu delegerades på underlydande tjänstegrens- m. fl. chefer, såsom stationschefen (förut
chefen för underofficers- och sjömanskårerna) , chefen för marindistriktets intendenturförvaltning (förut chefen för stationsintendenturen) , chefen för marindistriktets sjukvårdsförvaltning
(förut förste läkaren) och chefen för marindistriktets kameralförvaltning (förut stationskontoret) , varjämte finnes en amiralitetspastor.
Inom vissa marindistrikt har organisationen en mindre omfattning än den ovan angivna,
dock har i Västkustens marindistrikt Göteborgs örlogsdepå vuxit upp till Göteborgs örlogsstation
och Göteborgs örlogsvarv (1943).
Såsom ovan antytts medförde marindistriktsorganisationen stora förändringar i den gamla
stationsorganisationen. Sålunda bortföll stationsbefälhavarebefattningen; samtidigt tillkom, som
nyss nämnts, befattningen stationschef såsom chef för örlogsstationen, med i stort sett samma
åligganden som tidigare chefen för underofficers- och sjömanskårerna med tillägg av vissa funktioner, som tidigare tillkommit stationsbefälhavaren. Direkt under stationschefen lyda cheferna
för sjömanskårens avdelningar, chefen för sjömanskårens skolor, mobiliserings- och rekryteringsofficerare m. fl.

1943 ÅRS OMORGANISATION AV DEN CENTRALA FÖRSVARSFÖRVALTNINGEN.
Upprätthållandet av den förstärkta försvarsberedskapen under andra världskriget har ställt
marinförvaltningen, liksom även arme- och flygförvaltningarna, inför uppgifter, som i jämförelse
med mera normala förhållanden medfört en våldsam ansvällning av förvaltningsapparaten.
Särskilt ha de omfattande materielanskaffningar, som måst äga rum i snabb takt, ställt stora
krav på de förvaltande myndigheterna. Det har därför befunnits erforderligt att söka anpassa
den centrala militära förvaltningstjänstens organisation efter de sålunda ökade arbetsuppgifterna, som säkerligen komma att kvarstå även efter en framtida återgång till mera fredliga
förhållanden. Vidare har den moderna krigföringen visat vikten av att ett lands samtliga
resurser tagas i anspråk för att nå största möjliga försvarseffekt, varför, med hänsyn till de
tekniska hjälpmedlens ökade betydelse, landets tekniska, ekonomiska och produktiva resurser
måste på det mest effektiva sätt utnyttjas. I samband härmed borde kommersiell och industriell sakkunskap bliva i ökad grad och mera permanent företrädd inom den militära förvaltningsverksamheten. På grund av nämnda skäl ha två utredningar ägt rum, nämligen 1940
och 1941 års militära förvaltningsutredningar, och bland riktlinjerna för desamma märktes
bl. a., att största möjliga enhetlighet borde eftersträvas inom den militära förvaltningen, dock
utan att de särskilda försvarsgrenarnas berättigade krav på smidighet och anpassning därigenom
träddes för nära.
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På grundval av dessa utredningar samt genom beslut av 1943 års riksdag har en genomgripande omorganisation ägt rum beträffande den centrala försvarsförvaltningen. Sålunda hava,
utöver de från vissa uppgifter befriade förutvarande tre försvarsgrensförvaltningarna, marin-,
arme- och flygförvaltningarna, under 1943 eller från ingången av 1944 tillkommit icke mindre
än fem nya ämbetsverk, nämligen försvarets civilförvaltning, försvarets sjukvårdsförvaltning,
krigsmaterielverket, försvarets fabriksstyrelse och armens fortifikationsförvaltning. De nya ämbetsverken, utom armens fortifikationsförvaltning, äro gemensamma för hela försvarsväsendet.
Genom denna omorganisation har en mer än trehundraårig tradition inom den högsta militärförvaltningen i tvenne avseenden brutits. Sålunda har, som redan tidigare framhållits, alltsedan amiralitetskollegii och krigskollegii inrättande på 1600-talet, den kollegiala styrelseformen
för de båda äldsta försvarsgrenarnas ekonomiska och tekniska ledning varit ett av de mest framträdande kännetecknen för svensk militärförvaltning. Denna styrelseform har visserligen sedan
1900-talets början alltmera blivit undanträngd, men dock icke helt satts ur spelet. I och med
1943 års nyorganisation har emellertid det kollegiala systemet upphört, för att efterträdas av
ett system, som närmare ansluter sig till det hävdvunna militära chefsbegreppet och jämväl
till den ordning, som numera gäller för de flesta centrala verk. Den andra stora förändringen
är alt den hittills försvarsgrensvis organiserade förvaltningen nu till viktiga delar utbrutits från
de särskilda försvarsgrenarna och sammanförts till för hela krigsmakten gemensamma ämbetsverk.
De huvudprinciper, som legat till grund för den nya förvaltningsorganisationen, äro följande:

Centralisering av likartade arbetsuppgifter. Denna princip innebär, att den centrala f örvaltningsverksamheten, i vad avser ledningen av försvarsväsendets fabriker, fortifikations- och
byggnadsverksamheten, sjukvården samt civilförvaltningen, fackgrensvis sammanförts till särskilda ämbetsverk. Beträffande tyg- och intendenturförvaltningarna (tygförvaltning = förvaltning av tygmateriel, vartill vid armen räknas vapen, ammunition, ingenjör- och signalmateriel,
fordon m. m.) syftar centraliseringen till en koncentration av främst det krigsindustriella förberedelsearbetet och de stora anskaffningsuppgifterna till ett krigsmaterielverk.
Förstärkning av den tekniska och den merkantila sakkunskapen inom försvarsförvaltningen.
Denna grundsats har främst kommit till uttryck i tillkomsten av ett krigsmaterielverk och en
försvarets fabriksstyrelse. Båda dessa ämbetsverk avses skola handhava förhållandet mellan
försvaret och industrien. På de ledande posterna i desamma placeras dugande industrimän.
Även inom de särskilda försvarsgrenarnas kvarstående förvaltningsmyndigheter beredes ökat
inflytande åt teknikens män genom att souschefsbefattningarna, åtminstone inom marin- och
flygförvaltningarna, avses kunna besättas också med icke militär.

Förstärkning av det militära inflytandet på de fackgrenar av förvaltningen, som alltjämt
skola ombesörjas försvarsgrensvis. Detta syfte vinnes genom att försvarsgrenscheferna sättas
till chefer också för respektive försvarsförvaltningar, dock utan att taga befattning med löpande
ärenden i allmänhet. I övrigt tillgodoses den högsta militärledningens inflytande på försvarsförvaltningens gemensamma ämbetsverk genom direktivrätt för överbefälhavaren samt en mera
begränsad anvisningsrätt för försvarsgrenscheferna, dock ej gentemot krigsmaterielverket och
fabriksstyrelsen.
Rationalisering och effektivisering inom de särskilda förvaltningsområdena. För alt lätta de
högre ' chefernas arbetsbörda och bereda dem möjlighet att ägna ökad uppmärksamhet åt de
stora och mera betydelsefulla frågorna delegeras rätten att fatta ' beslut i ärenden; som icke äro
av principiell vikt.
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I enlighet med ovanstående gäller i fråga om marinen fr. o. m. 1944 års ingång, att högsta
ledningen i tekniskt och ekonomiskt avseende under Kungl. Maj:t utövas beträffande vissa för
försvarsgrenarna gemensamma angelägenheter av försvarets civilförvaltning, försvarets sjukvårdsförvaltning, krigsmaterielverket och försvarets fabriksstyrelse samt i övrigt av marinförvaltningen.

MARINFöRVALTNINGEN.

Marinförvaltningen har jämlikt gällande instruktion att, i vad på ämbetsverket ankommer,
verka för att marinen städse hålles i fullständigt och tidsenligt skick samt att den marinen
tillhörande personalens behov på ett tillfredsställande sätt tillgodoses.
Chefen för marinen är chef för marinförvaltningen och är Kungl. Maj:t i främsta rummet
ansvarig för fullgörandet av marinförvaltningens åligganden. Under honom utövas den omedelbara ledningen av ämbetsverket av souschefen vid marinförvaltningen.
Verksamheten inom marinförvaltningen bedrives på fyra avdelningar och en byrå, nämligen:

vapenavdelningen under en officer ur flottan ; avdelningen består bl. a. av sex byråer; artilleribyrån, artilleritekniska byrån, torpedbyr ån. torpedtekniska byrån, minbyrån och mintekniska byrån, varjämte till avdelningen höra en nautisk assistent och ett kontrollkontor;
fortifikationsavdelningen under en fortifikationsofficer;
skeppsbyggnadsavdelningen under marinöverdirektören; avdelningen består bl. a. av åtta
byråer; projektbyrån. fartygsbyrån, maskinbyrån, ubåtsbyrån och elektrofartygsbyrån, vilka tillsammans bilda konstruktionskontoret, ävensom teletekniska byrån, inspektionsbyrån samt varvs och verkstadsbyrån ;
intendenturavdelningen under marinöverintendenten, med centralbyrån, underhållsbyrån och
utrustningsbyrån samt en drivmedelssektion ;
civilbyrdn under amiralitetsrådet, med kansli och kameralkontor.
Ärendena avgöras i marinförvaltningen av ämbetsverkets chef, då det gäller viktigare frågor
eller sådana av principiell betydelse, annars av souschefen eller ledamot av ämbetsverket eller
av byråchef eller annan tjänsteman i marinförvaltningen. Endast bestraffnings- eller vitesfrågor avgöras efter omröstning.

FöRSVARETS CIVILFöRVALTNING.

Försvarets civilförvaltning, under en generaldirektör som chef, utövar under Kungl. Maj:t
högsta ledningen av och uppsikten över avlönings-, kassa- och räkenskapsväsendet vid försvaret samt allmän kontroll över medelsförvaltningen därstädes, dock icke vad beträffar försvarets fabriksverk och sjökarteverket.

FÖRSVARETS SJUKvARDSFÖRVALTNING.

Försvarets sjukvårdsförvaltning, under generalläkaren som chef, utövar under Kungl. Maj:t
tekniskt och ekonomiskt avseende högsta ledningen av och uppsikten över försvarets hälsooch sjukvård samt har att, i vad på ämbetsverket ankommer, verka för att hälso- och sjukvården inom försvaret tillgodoses på bästa sätt.
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Plenum i marinförvaltningen (i maj 1945). Man ser frdn vänster kommendör Stig Htson Ericson, överste M. E.
Persson, kommendör Carl Ekman, konteramiral S. E. P:son Wetter, marinöverkommissarie P. A. Wirström, marinöverdirektör J. H. Qvistgaard.

Vid de olika försvarsgrenarna finnas arme-, marin- och flygöverläkare. Dessa försvarsgrensöverläkare bliva genom den nya sjukvårdsförvaltningens inrättande befriade från allt förvaltningsarbete, varför deras uppgifter i stort sett inskränkas till frågor rörande inspektionsverksamheten.
KRIGSMATERIELVERKET.

Krigsmaterielverket, under en generaldirektör som chef, förbereder och genomför under Kungl.
Maj:t de åtgärder, som erfordras för att försvarets behov av för dess krigsberedskap erforderlig
materiel och övriga förnödenheter på bästa sätt tillgodoses. Bland krigsmaterielverkets åligganden märkas att centralt planera de tillgångar, som kunna beräknas stå till förfogande för
krigsmaterieltillverkning i fråga om landets industri, råvaror, energi, arbetskraft m. m., att på
framställning av vederbörande centrala förvaltningsmyndigheter ombesörja anskaffning av såväl
materiel och övriga förnödenheter för försvaret som för tillyerkning härav erforderliga råmaterial,
halvfabrikat och hjälpmedel, att såsom försvarets patentorgan sammanhålla frågor avseende uppfinningar rörande krigsmateriel m. m., att verka för krigsmaterielens tekniska utveckling samt att
förvalta verket underställda centrala ammunitionsförråd och i dem upplagd materiel.
Till krigsmaterielverket finnas knutna krigsindustriombud, vilka utöva sin verksamhet inom
visst län och vilka hava till uppgift att bland annat tillhandagå verket med sakkunskap i frågor
rörande den inom distriktet belägna industriens ianspråktagande för försvarets räkning.
Till krigsmaterielverket är vidare såsom sakkunnigt organ ansluten försvarets standardiseringsdelegation, varjämte särskilda tekniska delegationer finnas tillfälligt inrättade i anslutning
till verket.
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FÖRSVARETS FABRIKSSTYRELSE.

Försvarets fabriksstyrelse, under en generaldirektör som chef, utövar under Kungl. Maj:t i
administrativt, tekniskt och ekonomiskt hänseende ledningen över de statliga fabriker och anstalter, vilka underställts styrelsen, samt handhar förvaltningen av vissa kapitaltillgångar inom
krigsmaterielverkets anskaffningsområde m. m., Vederbörliga fabriker, anstalter och anläggningar utgöra tillsammans med styrelsen försvarets fabriksverk. Styrelsen har att sörja för att
å fabriksverket ankommande leveranser i vederbörlig ordning verkställas.
Vid generaldirektörens sida står såsom rådgivande organ försvarets fabriksstyrelses råd, som
har att verka för att fabriksverkets rörelse med tillgodoseende av försvarsberedskapen bedrives
efter tidsenliga och tekniska grunder.
Följande fabriker och anstalter voro den 1 april 1945 underställda försvarets fabriksstyrelse: ammunitionsfabriken Zakrisdal-Marieberg, ammunitionsfabriken i Karlsborg, centrala
torpedverkstaden, Carl Gustafs stads gevärsfaktori, Åkers krutbruk, armens centrala beklädnadsverkstad, marinens centrala beklädnadsverkstad samt vissa under uppförande varande centrala tvätt- och reparationsanstalter.

ENHETLIG MARINÖVERSTYRELSE SAKNADES EFTER FÖRSVARSDEPARTEMENTENS
SAMMANSLAG NING.
Marinens överstyrelse hade tid efter annan utökats med nytillkomna myndigheter. Vid
tiden för försvarsdepartementens sammanslagning utgjordes denna överstyrelse av icke mindre
än nio direkt under konungen stående myndigheter, nämligen marinförvaltningen, chefen för
marinstaben, högste befälhavaren över kustflottan, inspektören för undervattensb åtsvapnet. chefen för marinens flygväsende, marinöverdirektören, marinöverintendenten. marinöverläkaren och
chefen för kustartilleriet, vartill kommo under konungen likaledes i militärt hänseende direkt
lydande, ehuru icke till överstyrelsen hörande myndigheter, såsom befälhavande amiralen i
Karlskrona och de båda stationsbefälhavarna, kommendanterna i kustfästningarna samt cheferna för sjökrigshögskolan och sjökrigsskolan. Denna månghövdade organisation saknade efter
försvarsdepartementens sammanslagning den sammanhållande och ledande sjömilitära spets,
som dessförinnan funnits uti chefen för sjöförsvarsdepartementet, när denne var sjöofficer.
Den genom överstyrelsens splittring i ett alltför stort antal sidoordnade organ förorsakade
bristen på enhetlig ledning av sjöförsvarets angelägenheter gjorde sig alltmera gällande. Oklarhet uppstod beträffande arbets- och ansvarsfördelningen mellan de särskilda myndigheterna,
och militära och förvaltningsfrågor blevo på ett mindre lyckligt sätt sammanblandade. En kritiker av denna organisation framhöll 1920, att de olika överstyrelseorganens verksamhetsområden liknade cirklar, som icke tangera utan skära varandra, stundom ganska betydligt. Vidare
saknade flottans officerskår en chef, som kunde tillvarataga dess intressen.
Det blev sålunda alltmera nödvändigt att närmast under Kungl. Maj:t organisera en mera
enhetlig, sammanhållande ledning av sjöförsvaret. Flera förslag i denna riktning sågo dagen.
Chefen för marinstaben föreslog 1923 tillsättandet aven chef för marinen, med befäl över
marinen utom marinförvaltningen. Vidare föreslog en 1926 tillsatt beredning, att marinens
centrala ledning och förvaltning skulle utövas av ett centralt ämbetsverk, marinstyrelsen, under
en chef för marinen, och 1928 föreslogs av för fortsatt beredning av samma fråga tillkallade
sakkunniga tillsättandet aven kommenderande amiral, som tillika med cheferna för marinsta-

448

CHEFEN
FOR 1 1 - - -- -- - - 1
MARINEN

~===~

Marinens organisation 1945 samt Sveriges indelning i marindistrikt.

ben och marinförvaltningen (samt i kustartillerifrågor jämväl chefen för detta vapen) skulle
bilda en överstyrelse, benämnd amiralitetet.
Intet av nu nämnda förslag blev emellertid förverkligat. Den betydelsefulla fr ågan erhöll
sin lösning först genom 1930 å rs försvarskommissions förslag och 1936 å rs på detsamma
grundade riksdagsbeslut, varigenom skapades en betydligt mera centraliserad organisation av
försvarsväsendets högsta ledning än som dessförinnan funnits.
I fred tillkom en för de tre försvarsgrenarna gemensam försvarsstab, med huvuduppgift
att närmast under Kungl. Maj:t handhava planläggningen av rikets samtliga försvarsmedels
enhetliga användning samt utförandet och säkerställandet av det för försvarsgrenarna gemensamma krigsförberedelsearbetet i övrigt.
De olika försvarsgrenarna underställdes chefer, för marinens del elielen för marinen, vilken tillsammans med marinens högsta stabs- m. fl. organ samt marinförvaltningen bildar
marinledningen. Härigenom erhöll sjöförsvaret sin länge saknade enhetliga och sammanhållande ledning. Den förste chefen för marinen blev 1937 viceamiralen Charles Leon de Charnps,
som vid sin avg ång ur aktiv tjänst 1939 efterträddes av viceamiralen Claes Fabian Tarnm, vil ken i sin ordning 1945 följdes av viceamiralen Helge Strömbäck (se bil. i bandets slut).
I krig skulle en överbefälhavare tillsättas, närmast biträdd av ett högkvarter, i vilket försvarsstaben och försvarsgrensledningarna ingingo.
Den nya organisationen trädde i kraft den 1 juli 1937. Efter stormaktskrigets utbrott tillsattes 1939 en överbefälhavare över rikets försvarskrafter. Härtill utsågs chefen för försvarsstaben, generalen Olof Gerhard Thörnell. Någon efterträdare för honom förordnades då icke,
utan endast en ställföreträdande chef för försvarsstaben. Till ordinarie chef för försvarsstaben förordnades 1942 generalmajoren Axel Bredberg. Fr. o. m. den 1 april 1944 äro förordnade: till överbefälhavare generalen Helge Victor Jung samt till chef för försvarsstaben generalmajoren Carl August Ehrensvärd.
I enlighet med den plan för organisationsarbetet inom försvarsv äsendet. som 1942 avgavs
av 1941 å rs försvarsutredning, tillsättes överbefälhavaren redan i fredsorganisationen och biträdes där av försvarsstaben samt försvarsgrenscheferna och försvarsgrensstaberna.
57.

Sv F. H. III

Organisa-
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H. III. Konungen inspekterar: embarkering pd jagaren Ehrensköld 1927. Längst till höger den siste chefen för sjöförsvarsdepartementet, innan detta 1920 sammanslogs med lantförsvarsdepartementet, riksdagsmannen, sedermera
landshövdingen Bernhard Eriksson.

tionen avser, att överbefälhavaren såvitt möjligt icke skall betungas med förvaltningsansvar
utan huvudsakligen kunna ägna sig åt sin egentliga uppgift, det operativa krigsförberedelse arbetet respektive operationernas ledande.
DEN NUVARANDE LEDNINGEN AV KRIGSMAKTEN OCH AV MARINEN.

• Den organisation, som genom 1936 och 1942 års riksdagsbeslut skapades för dels högsta
ledningen av rikets försvarskrafter och dels marinens överstyrelse, framgår av de instruktioner för överbefälhavaren, försvarsstaben och marinledningen, vilka för närvarande gälla och
för vilka här nedan i korthet redogöres.
ÖVERBEFÄLHAVAREN.

Överbefälhavaren utövar under Kungl. Maj :t den militära ledningen av och uppsikten över
krigsmakten. Han är, i vad på honom ankommer, Kungl. Maj:t ansvarig för att krigsmakten
äger högsta krigsduglighet och tjänstbarhet i övrigt samt att militära operationer planläggas
och ledas i enlighet med de riktlinjer, som må av Kungl. Maj:t angivas.
Bland överbefälhavarens särskilda åligganden märkas : att verka för åstadkommande av
samverkan och enhetlighet de olika försvarsgrenarna emellan ävensom främja samverkan mellan krigsmakten och civila myndigheter, att till Kungl. Maj:t avgiva förslag till allmänna planer
för krigsmaktens beredskap och verksamhet vid krig eller krigsfara, att utfärda grundläggande
bestämmelser för underlydande myndigheters operativa krigsförberedelse samt för militära operationers planläggning och genomförande, att leda militära operationer och för två eller samtliga försvarsgrenar gemensamma större övningar, att utfärda grundläggande bestämmelser i för
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Den förste innellavaren av befattningen som överbefälhavare över rikets försvarskrafter, generalO. G. Thiirtiell,
tog vid sitt avsked i mars 1944 farväl av kustflottan, vars övningar han följde frdn pansarskeppet Sverige. Pd fotot
ses han hälsa de defilerande enheterna ur kustflottan.

försvarsgrenarna gemensamma frågor, att angiva de allmänna riktlinjerna för verksamheten
inom krigsmakten, att förrätta inspektioner o. s. v.
Överbefälhavaren har alt avgöra vissa kommandornålsärenden.
Vid allmän mobilisering och, därest Kungl. Maj:t så förordnar, under förstärkt försvarsberedskap tillkomma överbefälhavaren vidsträckta befogenheter i avseende på de krigsorganiserade stridskrafternas sammansättning och indelning, uppsättande av nya förband, personalplaceringar m. m. Överbefälhavaren är flaggman eller generalsperson och förordnas av Kungl.
Maj:t för högst sex år.
Överbefälhavaren biträdes i sin verksamhet av högkvarteret, i vilket bl. a. ingå försvarsstaben,
armeledningen. marinledningen och flygledningen samt från och med 1944 års ingång försvarets
civilförvaltning, försvarets sjukvårdsförvaltning och krigsmaterielverket ävensom inspektören över
rikets befästningar jämte befästningsinspektionen, försvarsväsendets radioanstalt och krigsarkivet.
Det allmänna operativa krigsförberedelsearbetet och planläggningen av de militära operationerna ankommer i stort sett på chefen för försvarsstaben. Det närmare operativa krigsförberedelsearbetet samt planläggningen av operationerna i detalj utfördes, i vad rör marinen, på
grundval av överbefälhavarens bestämmelser i allmänhet av chefen för marinen.

FÖRSVARSSTABEN.
Försvarsstaben handhar närmast under överbefälhavaren det operativa krigsförberedelsearbetet, fråga om marinstridskrafterna dock endast med avseende på dessa stridskrafters uppgifter stort och deras samverkan med övriga försvarsgrenar, ävensom krigsförberedelsearbetet
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Konferens hos chefen för marinen (i maj 1945) . lilan ser fr ån höger chefen för marinen, oiceamirul H. Ström bäck, chefen för marinstaben, kommendör E. Anderberg, kommendörkapten E. af Klint och chefens för marinen
adjutont, kapten E. Kekonius.

i övrigt, i den mån det är gemensamt för försvarsgrenarna, samt den ytterligare för försvarsgrenarna gemensamma verksamheten.
Chef för försvarsstaben är flaggman, generalsperson, kommendör eller överste. Försvarsstaben är sammansatt av personal från samtliga försvarsgrenar och består av följande avdelningar: en arrneavdelning, en marinavdelning. en fIygavdelning, en luftförsvarsavdelning, en
kvartermästareavdelning. en kommunikationsavdelning, en utrikesavdelning, en Inrikesavdelning.
en signaltjänstavdelning, en press- och filmavdelning, en personalvårdsavdelning samt en krigshistorisk avdelning. Två eller flera avdelningar kunna sammanföras till sektioner.
Bland de uppgifter, som vidare åligga försvarsstaben, märkas: att handlägga för försvarsgrenarna gemensamma fr ågor rörande luftförsvar, underhåll, kommunikationer, militär säkerhetstjänst, press, rundradio och film, personalvård, fototjänst, signal- och krypto tjänst samt
reglementen och instruktioner m. m. ävensom att införskaffa underrättelser rörande krigsväsendet i utlandet m . m .
MARINLEDNINGEN.

Marinledningen utgöres av chefen för marinen (marinchefen) samt marinstaben, kustartil leriinspektionen, tjänstegrensinspektörerna och marinförvaltningen. Marinchefen utövar, under
Kungl. Maj:t och överbefälhavaren, den militära ledningen av och uppsikten över marinen
samt är tillika chef för marinförvaltningen. Marinchefen är, i vad på honom ankommer, Kungl.
Maj:t och överbefälhavaren ansvarig för marinens krigsduglighet och tjänstbarhet i övrigt.
Bland marinchefens övriga åligganden märkas i huvudsak att på grundval av överbefälha-
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Avdelningschefssammanträde 110S chefen för marinstaben (i maj 1945). Man ser frdn vänster chefen för marinstaben,
kommendör E. Anderberg, överste A. W. Wesström, kommendörkapten E. af Klint, kommendörkapten S. C. G.
Montelius, kommendörkapten E. H. Friberg, kommendör C. E. lIfdhlen och kommendörkapten S. A. Linder.

varens bestämmelser utföra det närmare operativa krigsförberedelsearbetet inom marinen samt
i allmänhet planlägga och leda marinstridskrafternas operationer, att låta utarbeta planer och
bestämmelser för marinens krigsorganisation och mobilisering, att främja marinens tidsenliga
organisation och utrustning, att fastställa riktlinjerna för utbildningen inom marinen, att leda
större övningar inom marinen, att förrätta inspektioner, att avgiva förslag till plan för marinens beredskap i fredstid, att främja samverkan mellan marinen och övriga försvarsgrenar
samt mellan marinens olika delar, att meddela försvarets civilförvaltning och sjukvårdsförvaltning samt marinförvaltningen vissa militära anvisningar och föreskrifter.
Vissa grupper av kommandom ål ha decentraliserats från försvarsdepartementet till marinchefens avgörande. Marinchefen är, där icke annat av Kungl. Maj:t föreskrives, chef för sjöofficerskåren samt har befälsrätt över marinens militära och civilmilitära personal. Direkt
under marinchefen lyda:
a) chefen för marinstaben (marinstabschefen), inspektören för kustartilleriet, tjänstegrensinspektörerna (nämligen inspektören för sjöartilleriet, inspektören för torped- och ubåtsvapnen,
inspektören för minväsendet, inspektören för marinens förbindelseväsende, marinöverdirektören,
samtidigt inspektör för marinens ingenjörväsende, marinöverintendenten, samtidigt inspektör för
marinens intendenturväsende samt marinöverläkaren. samtidigt inspektör för marinens sjukvårdsväsende) ävensom i egenskap av personalkårchef för sjövärnskåren ;
b) chefen för kustflottan och marindistriktscheferna ; samt
c) cheferna för sjökrigshögskolan. sjökrigsskolan, marinens underofficersskola och bildningshänseende -

ut-

flottans sjömansskola.
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Marinledningens partier av försvars väsendets väldiga byggnadskomplex pd Gärdet i Stockholm, uppfört 1942.

Marinchefen biträdes i sin verksamhet närmast av: marinstaben, kustartilleriinspektionen,
tjänstegrensinspektörerna samt, vid handläggning av ärenden rörande inskrivningsväsendet, personalredovisningen m. m., centrala värnpliktsbyrån.

MARINST AREN.
Marinstaben biträder marinchefen vid utövandet av hans ämbete och beredning av ärenden,
som icke ankommer på annan marinchefen underlydande myndighet. Verksamheten inom
marinstaben bedrives, sedan viss del av marinstabens tidigare verksamhet överflyttats till försvarsstaben, på följande avdelningar: en operationsavdelning, en förbindelseavdelning, en organisationsavdelning, en personalavdelning och en utbildningsavdelning, vartill komma en isbrytardetalj, en sjövärnsdetalj och en pressdetalj.
Marinstabschefen är officer ur flottan. Såsom souschef i marinstaben tjänstgör en överste ur
kustartilleriet.
Marinstabschefen åligger särskilt att framlägga de förslag och vidtaga de åtgärder som han
finner erforderliga för att marinens krigsduglighet skall vidmakthållas och utvecklas, varjämte
han skall främja samarbetet mellan marinstaben och marinledningens övriga delar, försvarsstaben, armeledningen och flygledningen.
Marinledningen har hösten 1942 inflyttat i nybyggda lokaler på Gärdet i utkanten av Stockholm. Genom att marinledningens olika, förr spridda, organ i lokalt hänseende han koncentrerats, har det skapats gynnsammare förutsättningar för personliga sammanträffanden vid behandling av förekommande ärenden, varigenom behovet av tidsödande remisser mellan ledningens
olika organ har minskats.
En översikt av överstyrelsens organisation enligt olika reglementen för flottan (marinen)
1825-1937 återfinnes som bil. i bandets slut.
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FLOTTANS PERSONAL ÅREN 1881-1945

OFFICERARE.
fr åga om flottans officerskår förekommo under denna tidsperiod inga större organisatoriska
förändringar. Avsevärda variationer förekom mo däremot tid efter annan i fråga om antalet beställningshavare inom de olika graderna. År 1887, som så till vida var ett märkesår i
vår flottas sentida historia, att då togs ett krafttag för tillgodoseendet av flottans personalbehov, beslöts en utökning av officerskåren med 1 flaggman, 4 kommendörkaptener, 19 kaptener och 11 löjtnanter. Den permanenta reservstaten skulle i mån av avgång upphöra och de
genom uppkommande vakanser på denna reservstat ävensom å övriga reserv- och indragningsstater disponibla lönerna disponeras för avlöning åt det antal officerare, varmed stamkadern ut ökades. En ytterligare ökning skedde 1901.
Det visade sig emellertid, att det trots den 1887 verkställda ökningen av officerskåren vid större
rustningar och än mera vid krigstillfälle skulle uppstå brist på befäl och att det därför var nödvändigt att skapa tillgång på reservbefäl. Den tillgång på officerare, som förefanns på den nya
reservstaten, var icke påräknelig för mera krävande tjänstgöring, eftersom medelåldern för dess a
officerare uppgick till 65 5/12 år t Flera förslag till utbildande av reservbefäl hade prövats men
ej lett till målet. Nu bestämdes emellertid att sjökaptener ur handelsflottan skulle utnyttjas
för detta ändamål. Då dessa inte utan vidare kunde tilldelas uppgifter såsom befäl i flottan,
skulle de såsom reservofficersaspiranter först genomgå en ettårig militär utbildningskurs och
därefter såsom reservofficerare fullgöra två repetitionstjänstgöringar om vardera två månader.
Den väg, som 1887 anvisades för skapande av reservbefäl, har sedermera följts och undan
för undan breddats ända fram till den tid, som nu är. Det har på så sätt skapats en för
flottan mycket värdefull befälsreserv. Under andra världskriget ha omkring 500 officerare tillhörande olika reservkategorier samt värnpliktiga officerare fullgjort i regel långvarig tjänst vid

I

örlogsflottan.
En ny reservbefälskungörelse för marinen tillkom den 1 januari 1944. Tillämpningen av
denna kungörelse och i anslutning till densamma utfärdade utbildnings- m. fl. föreskrifter
kommer att leda till att reservofficerarna i fortsättningen blir väl lämpade för örlogstjänst.
1914 års riksdag beslöt inrättandet aven ny tjänstegrad inom flottans officerskår nämligen
fänriksgraden. Denna grad tillkom för att de från sjökrigsskolan utexaminerade sjökadetternas
duglighet och lämplighet för officerskallet skulle kunna prövas, innan de erhöllo fullmakt på
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Den övre av dessa bägge gruppbilder visar Stockholms stations officerare år 1892. Den undre, som är tagen på
Skeppsgossekasernens gård, visar officerarna vid Karlskrona station samma dr. - Fotografier i Sjöhistoriska
museets arkiv.
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Detta unika foto, visande bt. a. konung Oskar Il, ddvarande kronprins Gustaf och prins Oscar Bernadotte jämte ett antal andra llögre och lägre officerare, är taget
ombord pd pansarbdten Oden i Saltsjöbaden efter eskaderövningarna 1898. Bland de kända ansiktena ser man: sittande till höger om kronprinsen konteramiral Christerson och till vänster om prins Bernadotte viceamiral Peyron. Närmast bakom de sittande fr. vänster: kommendörkapten Linder, konteramiral Klintberg, kommendörkapten Sidner (chef d Oden), viceamiral von Otter , kommendörkapten Hjulhammar, kapten UIII, kapten Starek och längst till höger kapten Sparre oell mariningenjör
von Eckermann. Pd torntaket längst akterut synes kapten Ekström (sekond d Oden) samt bakom honom löjtnant E. Hägg.

officersbeställning. Fänrik skulle åtnjuta underlöjtnants löneförmåner men tillsättas medelst
konstitutorial. Efter två års tjänstgöring skulle fänrik, som ansågs besitta de erforderliga kunskaperna och i övrigt vara lämplig för befordran, erhålla fullmakt å beställning såsom underlöjtnant. Dessa bestämmelser gälla i princip fortfarande. I officerskårens numerär gjordes genom 1925 å rs rikdsagsbeslut betydande indragningar, som i viss mån gottgjordes 1936. Genom
1936 års försvarsbeslut borttogs underl öjtnantsgraden.
Den under 1941 arbetande försvarsutredningen föreslog en betydande utökning av officerskåren och därjämte införandet dels aven ny flaggmansgrad, konteramiral av 2:a graden och
dels i stället för de b åda kommendörkapLcnsgraderna graderna kommendörkapten och örlogskapten respektive. Förslaget godkändes av 1942 å rs riksdag i fr åga om kaderökningen men
icke i fråga om ändringen av dc nyssnämnda tjänstegraderna. Tjänstegraderna inom officerskåren äro sålunda amiral, viceamiral, konteramiral benämnda flaggmän; kommendör, kommendörkapten av 1:a graden, kommendörkapten av 2 :a graden benämnda regementsofficerare; kapten, löjtnant och fänrik benämnda kompaniofficerare, de båda sistnämnda graderna för sig be nämnda subalternofficerare. Chefen för marinen är, då icke annat av Kungl. Maj:t föreskrives, chef för sjöofficerskåren.
Chefen för marinen jämte övriga militära beställningshavare av flaggmans grad hava enligt
1942 års riksdagsbeslut sammanförts till en särskild stat, amiralitetet.

UNDEROFFICERARE OCH MANSKAP.
Vid 1887 års riksdag beslöts, som i det föregående har nämnts, att båtsmanshållet skulle
vakanssättas. För att skaffa ersättning för båtsmännen, som sålunda undan för undan skulle
komma att försvinna, vidtogs en omorganisation av sjömanskåren. Denna gick främst ut på
att vid sidan av den redan befintliga för vidareutbildning till underofficerare avsedda fasta
stammen skapa en ny personalkategori, en värvad stam. Den fasta stammen skulle tjänstgöra
i enlighet med de bestämmelser, som förut gällde för sj ömanskåren. Den värvade stammen,
som skulle anställas för en tid av 8 år , skulle tjänstgöra under 3 år och 5 m ånader och därefter permitteras med skyldighet att på kallelse inställa sig till tjänstgöring. Härigenom skapades undan för undan en reserv av yrkesutbildat manskap. I avsikt att förhindra den för tjänsten mycket skadliga klasskillnad, som tidigare hade förefunnits mellan det fast anställda manskapet och båtsmännen, skildes inte i den nya organisationen såsom tidigare varit fallet de
olika personalkategorierna på olika kompanier, utan de sammanfördes yrkesgrensvis i gemensamma enheter. En sådan åtgärd ansågs vara motiverad även ur den synpunkten, att de båda
kategorierna manskap under lång tid hade likartad tjänstgöring och i stort sett genomgingo
samma utbildning. De förut befintliga yrkesavdelningarna utökades med personal avsedd för
fasta minförsvaret och för bemanning av sjöfästningarna i Karlskrona, vilken personal sålunda
skulle tillhöra sjömanskåren. Denna kår uppdelades på matros-, eldare-, hantverks-, minöroch fästningsartilleriavdelningarna.
I avseende på indelningen i tjänstbarhetsklasser skedde den ändringen, att rekryt- och varvsklasserna borttogos och att manskapet indelades i tre klasser nämligen 1:a klassens sjömän, omfattande underofficerskorpraler och övrigt första klassens förhandsmanskap samt 2:a och 3:e
klassens sjömän.
De försök, som genom 1887 års organisation gjordes i avsikt att inom sjömanskåren undvika dualism och därmed sammanhängande missförhållanden ledde emellertid icke till åsyftat
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Flaggunderofficerare m. fl. omkring 1885-88 efter ell foto, sorn är intressant all studera bl. a. ur uniformssynpunkt. Klockkedjor buros utanpd uniformen; det var inte tillåtet all knäppa upp denna, dd man bar sidogevär.
Foto i Sjöhistoriska museets arkiv.

resultat. Det visade sig också, att rekryteringen till den värvade stammen inte utföll särdeles
väl, därigenom att sjömanskåren i icke ringa utsträckning tillfördes icke önskvärd personal.
Av dessa orsaker beslöt 1894 års riksdag en omorganisation av sjömanskåren. Uppdelningen
i fast och värvad stam skulle upphöra, och manskapet skulle bestå av endast ett slags stam,
som anställes för en tid av 6 år. Den del av stammen, som rekryterades från skeppsgossekåren, skulle tjänstgöra hela tiden, den andra, som rekryterades på annat sätt, skulle tjänstgöra
2 år och 4 månader, alltså endast den tid, som erfordrades för utbildning. I fråga om den
första kategorien bestämdes, att anställningstiden obligatoriskt skulle utökas med 2 år för
varje i underbefälsskola avlagd examen. Förnyad anställning skulle avse en tid av 6 år. Efter
genomgången utbildning var personal tillhörande den senare kategorien skyldig att efter kallelse inställa sig i tjänstgöring. Denna personal skulle utbildas högst till 2:a klass sjömän. Fästningsartilleriavdelningen borttogs i denna organisation och den till avdelningen hörande personalen överfördes till en särskild 1894 uppsatt kustartillerikår - embryot till Kungl. kustartilleriet av år 1902. Tjänstbarhetsklasserna vid sjömanskåren utökades till fyra, därigenom att
underofficerskorpralerna placerades i en klass för sig före de övriga.
Inte heller denna organisation blev emellertid långlivad. Den ändrades redan år 189B, då
det bestämdes, att allt sjömanskårens manskap skulle vara ständigt tjänstgörande och rekryteras främst genom karlskrivning från skeppsgossekåren men även genom anställning medelst
kontrakt. De från skeppsgossekåren karl skrivna skulle kvarstå i tjänst i sjömanskåren under
6 år, de kontraktsanställda tillhörande matros-, ekonomi- och hantverksavdelningarna under 2
år och 8 månader och vid eldare- och minöravdelningarna under 3 år och 8 månader. Ehuru
ändringar i fråga om anställningstidens längd för det kontraktsanställda manskapet sedermera
förekommo, blev denna form av anställning av manskapet i princip bestående ända till dess
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skeppsgossekåren 1939 försvann ur flottans organisation. All anställning av manskap sker numera medelst kontrakt och i allmänhet för en tid av 4 1/2 år.
Från och med 1911 skedde en viss förändring i fråga om underofficers- och sjömanskårernas indelning i avdelningar och yrkesgrenar m. m. Underofficerarna som dessförinnan voro
fördelade på nio olika stater (artilleri-, skeppar-, styrmans-, ekonorni-, maskinist-, rustmästare-,
torpedmästare-, kvartersmans- och minörstaterna) fördelades nu liksom manskapet på däcksavdelning, ekonomiavdelning, maskinavdelning och hantverksavdelning. Till de olika avdelningarna hänfördes i fråga om såväl underofficerare som manskap vissa varandra närstående
yrkesgrenar. Till däcksavdelningen hänfördes exempelvis vad underofficerare beträffar artillerikonstaplar, styrmän och minkonstaplar och vad manskapet beträffar artilleri-, signal-, torped-,
gnist- och minmatroser. Även den tidigare indelningen av sjömanskåren i tjänstbarhetsklasser
ändrades, så att sjömanskåren från detta år utgjordes av underofficerskorpraler, korpraler
och meniga, vilka sistnämnda indelades i 1 .a, 2:a och 3:e klass sjömän.
Som av det föregående framgått indrogs genom beslut 1876 den då befintliga 3:e underofficersgraden och ersattes av den till manskapet hörande graden underofficerskorpral. Underofficerskorpralernas ställning mellan underofficerarna och manskapet föranledde emellertid i
början av 1900-talet en hel del erinringar ur såväl militär som lönesynpunkt, och frågan
gjordes till föremål för ingående och långvarig utredning. I proposition till 1918 års riksdag
anförde chefen för sjöförsvarsdepartementet, att underofficerskorpralerna rätteligen voro att
hänföras till underofficerare. De kunde inte befordras till underofficerskorprals grad förrän
efter avlagd godkänd underofficersexamen, de gjorde tjänst ombord såsom underofficerare och
det ställdes i allmänhet i tjänsten samma fordringar på dem som på underofficerarna. Det
framhölls vidare, att de ombord icke erhöllo skeppsnummer såsom övrigt manskap utan inordnades i tur med underofficerarna och att vaktgöringen ombord skedde efter vissa grunder för
officerare, underofficerare och underofficerskorpraler å ena sidan samt för korpraler och meniga å den andra sidan, att fartygschef kunde, då han fann det för tjänsten nödvändigt, förordna lämplig underofficer eller underofficerskorpral att göra officersvakt med full ansvarsskyldighet o. s. v. Ehuru underofficerskorpralerna sålunda voro jämställda med underofficerarna, tillhörde de alltjämt manskapet och deras tjänsteställning blev därför många gånger
oviss, de betraktades stundom som underofficerare och stundom som manskap. Dylika synpunkter ledde till att underofficerskorpralsgraden från och med 1919 borttogs. Samtidigt återinfördes i ny form tjänstegraden underofficer av 3:e graden.
1925 års försvarsbeslut medförde vissa förändringar i fråga om flottans personal. Dessa förändringar voro dels av organisatorisk art och dels betingade av den väsentliga nedskärning av
personalkadrerna, som då beslutades. Den vid denna tid rådande optimistiska synen på världsläget satte sin prägel även på den svenska marinorganisationen.
Inom underofficerskåren tillkom enligt 1925 års beslut befattningen förrådsförvaltare. Dessa
befattningshavare innehade flaggunderofficers tjänstegrad men tillhörde en högre lönegrad och
hade högre pensionsålder än dessa. Vid tillkomsten av dessa nya befattningshavare föreskrevs,
att flaggunderofficer (förrådsförvaltare), vilken visat synnerligen framstående duglighet och såväl i som utom tjänsten utmärkt sig genom ett hedrande uppförande, kunde erhålla tjänsteställning i likhet med löjtnant i marinen, förrådsförvaltare efter sex års tjänst i denna egenskap eller efter fyllda 50 levnadsår och ett starkt begränsat antal övriga flaggunderofficerare
efter fyllda 50 levnadsår. Flaggunderofficer (förrådsförv alt are) med tjänsteställning i likhet
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med löjtnant i marinen, vilken därav gjort sig särskilt förtjänt, kunde i samband med avsked
med pension utnämnas till kapten i marinen.
Den så sent som 1919 återinförda 3:e underofficersgraden borttogs på nytt 1925 och ersattes
med en ny manskapsgrad. flaggkorpral. Det erinrades likväl om att flaggkorpralerna, som hade
fullständig underofficersutbildning, i beräkningar rörande personalbehovet skulle sammanföras
med underofficerarna. Flaggkorpralerna förutsattes sålunda förrätta underofficerstjänst och
man var därmed på sätt och vis tillbaka till den gamla underofficerskorprulsgraden.
Med hänsyn till tjänstens vid flottan säregna karaktär förel åg behov av äldre erfaret manskap i underbefälsställning, som kunde bestrida dels vissa befattningar som tidigare ansetts
fordra personal med underofficerskompetens och dels vissa förhandsbefattningar ombord å fartygen. På grund härav bestämdes att ett antal korpraler, som icke avlagt underofficersexamen men
kvarstå i
korpraler
man) och

som på grund av yrkesskicklighet m. m. voro lämpade för fortsatt anställning, fingo
tjänst intill den för underofficerare fastställda åldersgränsen, nämligen 55 år. Dessa
benämndes högbåtsmän. Manskapsgraderna blevo nu flaggkorpral, korpral (högbåtsmenig.

Den betydande personal av officers- och underofficersgrad, som genom 1925 års försvarsbeslut blev övertalig, överfördes från och med den 1 november 1926 till för ändamålet anordnade övergångsstater. Överföringen till dessa stater skedde dels frivilligt dels tvångsvis. De till
övergångsstat överförda ålades viss tjänstgöringsskyldighet, som för de tvångsvis överförda bestämdes till minst 60 dagar under varje tvåårsperiod samt för de frivilligt överförda till högst
60 dagar under varje fyra årsperiod.
Då det särskilt med hänsyn till manskapets möjligheter att erhålla civilanställning efter
slutad tjänstgöring ansågs lämpligt att åstadkom ma viss överensstämmelse mellan flottans och
armens manskapsgrader infördes från den 1 juli 1940 vid flottan i samband med tillkomsten
av ett nytt avlöningsreglemente tjänstegraden furir. Manskapsgraderna voro härefter flaggkorpral, högbåtsman, furir, korpral och menig.
Det beslut i försvarsfr ågan. som fattades av 1942 års riksdag, innebar förutom en kraftig
utökning av kadrerna vissa organisatoriska förändringar
och manskap.

fråga om flottans underofficerare

De 1925 tillkomna förrådsförvaltarna tillhörde, som nyss nämnts, flaggunderofficersgraden
även om de under vissa angivna föru tsä tt ninga r kunde erhålla tjänsteställning i likhet med
löjtnant i marinen. Nu tillkom en särskild tjänstegrad, förvaltningsunderofficer, till vilken hänfördes såväl förr ådsförvaltarue som ett begränsat antal övriga flaggunderofficerare, som beklädde särskilt ansvarsfulla befattningar. Förvaltningsunderofficerarne, som benämndes förvaltare, erhöllo omedelbart vid utnämning till den nya graden tjänsteställning i likhet med löjtnant i marinen, och de skulle, därest icke särskilda skäl häremot Iörel ågo, vid avsked med
pension utnänmas till löjtnanter eller kaptener i marinen.
År 1942 beslöts att den 1925 tillkomna flaggkorpralsgraden skulle försvinna . En sådan åtgärd ansågs vara ägnad att förenkla flottans personalorganisation och skapa en bättre överensstämmelse med de övriga försvarsgrenarna. Någon motsvarighet till flaggkorpral förefanns
nämligen icke vare sig vid armen eller flygvapnet. Befordran skulle alltså ske direkt från furir
till underofficer av 2:a graden. De befintliga flaggkorpralerna överfördes till underofficerskåren såsom underofficerare av 2:a graden. Tjänstegraderna inom underofficerskåren äro nu för -
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valtare, flaggunderofficer och underofficer av 2:a graden.

Underofficerarna fördelas liksom

tidigare i yrkeshänseende på d äcks-, ekonomi-, maskin- och hantverksavdelningarna. Manskapsgraderna äro högbåtsman, furir, korpral och menig.

Manskapet fördelas på däcksavdelningen

bestående av yrkesgrenarna urtilleri-, signal-, eldlednings-, ub åts -, min -, svep- och radiomatros;
ekonomiavdelningen bestående av sjukvårdare, hovmästare, befälskock. skeppskock, förrådsman
och hornblåsare ; maskinavdelningen bestående av skeppseldare, motoreldare och ubåtseldare
samt hantverksavdelningen best ående av vapensmed, torpedhantverkare och timmerman.

FLOTTANS VÄRNPLIKTIGA.
Genom 1885 års värnpliktslag föreskrevs att de värnpliktiga vid flottan skulle fullgöra va penövning under 42 dagar. Denna tid ökades redan 1892 till 90 dagar.
Även om en sådan utökning av tjänstgöringstiden innebar en väsentlig förbättring i förhållande till vad som tidigare varit, så var den likväl långt ifrån tillräcklig. Kraven p å personalens kvalitet växte vid denna tid snabbt p å grund av tillkomsten av ny och undan för undan
mera invecklad fartygsmateriel.

Den alltför korta tjänstgöringstiden för de värnpliktiga med-

gav icke att en tillfredsställande beredskap kunde uppprätthållas på flottans rustade fartyg och
än mindre att säkerställa en hastig mobilisering av övriga fartyg och försvarsanstalter. S ådana
synpunkter bland andra ledde till tillkomsten av en ny värnpliktslag 1901.

Enligt denna be-

stämdes tjänstgöringstiden till 300 dagar, dock med den övergångsbestämmelsen att värnpliktiga, som inskrevos åren 1902-07 skulle tjänstgöra under endast 172 dagar.

Det bestämdes

vidare, att till flottan skulle uttagas å sjömanshus inskrivna värnpliktiga och därjämte ett erforderligt antal från härens inskrivningsområden. Genom denna lag och bestämmelsen om att
sjömanshusen skulle sammanföras till sjörullföringsområden lydande under stationsbefälhavarna vanns fördelen aven ökad kontroll över och en säkrare inkallelse och redovisning av de
sjömanshusinskrivna värnpliktiga.

Den ökade utbildningstiden gjorde det möjligt att utbilda

även de värnpliktiga för tjänst i olika yrkesgrenar.
I det förslag till försvarsväsendets stärkande, som 1906 avgavs av chefen för flottans stab
och generalstaben, framställdes krav på en tjänstgöringstid av 365 dagar för de värnpliktiga
i allmänhet och 500 dagar för dem, som avlagt styrrnans-, maskinist- eller högre examen vid
navigationsskola.

Detta förslag genomfördes emellertid icke.

I raden av senare förslag berörande värnpliktsfrågan framhöll chefen för marinstaben i en
utredning 1911 bl. a ., att den alltför korta övningstiden om 300 dagar för de värnpliktiga utgjorde ett av de främsta hindren för att flottan kunde hållas vid erforderlig krigsberedskap.
För flottans del vore en övningstid av 360 dagar oundgängligen erforderlig. Genom en ny
värnpliktslag 1914 tillkommen under inverkan av den då rådande utrikespolitiska situationen
utökades tjänstgöringstiden till 360 dagar för värnpliktiga i allmänhet och till 500 dagar för
dem, SOm genomgått vis s utbildning.

Under världskriget 1914-18 kom emellertid p å grund

av flottans mobilisering den nya värnpliktsorganisationen icke till tillämpning och blev alltså
icke prövad såsom fredsorganisation . Efter första världskrigets avslutande framträdde nämligen på nytt en allmän tendens att avkorta tjänstgöringstiden.

Redan år 1920 skedde sålunda

en förändring i det att tjänstgöringstiden minskades till 225 dagar för huvuddelen av de värnpliktiga. För vid navigationsskolorna utbildade fastställdes tiden till 330 dagar. Denna tjänstgöringstid bibehölls sedermera efter av statsmakterna år för år fattade beslut till och med år
1925.
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Under dren 1878-79 ombyggdes ett pd Skeppsliolmen beläget, dd hundraårigt magasin till kasern (III), dit förutom vissa stamkompanier jämväl inkallat beväringsmanskap förlades. Ovanstående fotografi, taget 1890, visar
med kasernen som bakgrund en kontingent värnpliktiga, som under sin 42 dagar ldnga tjänstgöringstid delvis
kommenderades av befäl från armen.

Ar 1925 fastställdes ny värnpliktslag i samband med den nya försvarsordningen av samma
år. Enligt denna lag skulle tjänstgöringstiden för värnpliktiga i allmänhet utgöra 200 dagar
och för vissa hög- och navigationsskoleutbildade värnpliktiga 260 dagar samt för ersättningsreserven 140 dagar. Denna minskning av tjänstgöringstiden förorsakade avsevärda olägenheter,
bestående bland annat i dubbla årliga inkallelser och därav förorsakade täta ombyten i fartygsbesättningarna, vilket ledde till en vansklig nedgång i flottans beredskapsmöjligheter.

Enligt

1925 års värnpliktslag skedde därjämte en kategoriklyvning av de värnpliktiga, varigenom ett
genom lagbestämmelser begränsat antal värnpliktiga uttogos för stridsutbildning (linjetjänst)
och de övriga för handräckningstjänst och liknande arbete för försvarets räkning (ersättningsreserv) .
Genom 1936 års försvarsbeslut gjordes ingen ändring i fråga om utbildningstidens längd för
de värnpliktiga i allmänhet, denna bibehölls sålunda vid 200 dagar.
När i slutet av 1930-talet mörka moln på nytt började stiga upp kring den europeiska
horisonten, aktualiserades också på nytt frågan om värnpliktstidens längd. Genom en lag
1939 utsträcktes tjänstgöringstiden för de sjömanshusinskrivna värnpliktiga från 200 till 340
dagar, för övriga till 200 dagar och för sjökaptener och likställda till 260 dagar. Efter
försvarsberedskapens intagande i samband med krigsutbrottet på hösten 1939 inträdde frågan
om de värnpliktigas tjänstgöring och utnyttjande i nytt läge och reglerades liksom under förra
världskriget efter provisoriska föreskrifter betingade främst av beredskapens krav. En ny värnpliktslag tillkom 1941. Enligt denna nu gällande lag är tjänstgöringstiden för huvuddelen av
de värnpliktiga 450 dagar. Av flottan tilldelade värnpliktiga fullgöra de å sjömanshus inskrivna
tjänstgöringen i en följd och de övriga i en första tjänstgöring om 420 dagar och en efterutbildningsövning om 30 dagar.
Efter utbildning i land under 3 månader för de sjömanshusinskrivna och 2 månader för
övriga kunna de värnpliktiga disponeras för tjänst ombord under ett helt år. De värnpliktiga
komma till följd härav, så länge den nuvarande tjänstgöringstiden bibehålles, att utgöra en
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lIIed den 1878 uppförda Sjökrigsskolan som bakgrund fotograferades år 1907 floltans kadettkår beväpnad med
karbiner, sannolikt i sammanhang med rutinmässig bandvapensexercis. (Femte man frdn vänster i första ledet är
marinens nuvarande chef. viceamiral H. Strömbäck.)

mycket värdefull personaltillgång såväl vid bemanning av flottans fartyg som för tjänst vid
försvarsanstalter i land, helst som ett stort antal av dem numera utbildas också för befäls- och
underbefälstjänst.
SJÖKADETTER.
Den 1867 tillkomna sjökrigsskolan förblev länge i sin första organisationsform. De stora
förändringar, som i slutet av 1800- och början av 1900-talet inträffade i fråga om materiel och
personal, medförde emellertid krav på en modernisering också av sjökadetternas utbildning.
Och det var inte endast militära synpunkter, som då talade för en modernisering av kadettutbildningen, en sådan erfordrades också med hänsyn till de ökade kraven inom allmänbildningens område. Sjökrigsskolan hade nämligen det dubbla målet att bibringa eleverna såväl
allmänbildning som sjömilitär fackutbildning. Under det att de allmänna läroverken disponerade nio år för bibringandet enbart av allmänbildning upp till studentexamen, måste sjökrigsskolan fylla hela sin uppgift på tio år, varav fyra vid allmänt läroverk och sex vid sjökrigsskolan.
Frågan om en rationalisering av kadetternas utbildning upptogs 1906. De sakkunniga, som
fingo i uppdrag att utreda frågan, ställdes inför en svår uppgift, när det gällde att inom rimlig
tid samordna allmänbildning och sjömilitär fackutbildning. Då någon tillfredsställande anknytning mellan sjökrigsskolan och någon av de allmänna läroverkens klasser eller ringar under

.

den högsta inte stod att vinna, återstod endast en anknytning till läroverkens slutpunkt nämligen studentexamen. Enligt en sådan lösning skulle kadetterna antagas i början av juli och
samma sommar genomgå en rekrytkurs i land och därefter en sjökurs ombord på det fartyg,
som utgick på vinterexpedition till avslägsnare farvatten. Därefter skulle de under tre somrar
genomgå praktisk utbildning på de speciellt för sjökrigsskolans övningar avsedda fartygen och
under de två mellanliggande vintrarna genomgå utbildning vid skolan i land. Sjöofficersexamen
skulle avläggas på hösten tredje året efter antagningen.
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Svenska kadettfartyg dren 1868-1900: [rån vänster korvetten Norrköping, fregatten Vanadis, korvetterna Saga och
af Chapman. - Oljemdlning av Jacob Hägg. Privat ägo.

Ndgra kadett bilder frdn sekelskiftet: Ovan till vänster kojslingring pd korvetten Saga 1898, till Jröger kanonexerels, - Nedan kadetter ombord d Saga 1899: [rån vänster Hafström, A. Giron, von Heidenstam, Werner, Frendin, Wrangel, Grylin, prins WilJrelm, Cassel, von Schoultz, Arnberger (lutad mot kanonen) ocli Scltollin.
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En del av Sjökrigsskolans nyuppförda byggnadskomplex vid Näsby slott, den gemensamma utbildnirujsanstolten

för marinens samtliga aspiranter och kar/eller.

Tvd bilder [rån utbildningsverksamheten. Till vänster: Gunrummet pd jagaren tjänar som skolsal vid teoretisk
undervisning. Till höger en sjöofficer i blåställ: den blivande ubåtsoljiceren [år i tur och ordning passera alla
befattningar i besällningslistan; varenda en (IV de Iuuulratuls rattarna ocli ventilerna skall 11C1n känna till och
kunna använda pd rätt sätt.

Punsurkrijssareti Fylgia -
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sjösatt 1905, färdig 1907; ombyggd och moderniserad 1939-41 som kadettskolfartyg.

användes numera sd-

Skeppsgossar 1890 -

1:a kompaniet vid skeppsgossekdren i Karlskrona. -

Foto i Sjöhistoriska museets arkiv.

En sådan utbildningsform baserad på högre antagningsålder ledde till att kadetternas praktiska utbildning, so~ förr tog sin början vid tidiga år och bedrevs på segelfartyg, frångicks
och i stället inriktades på utbildning på modern fartygsmateriel. Målet för utbildningen blev
nu främst att tillgodose den moderna sjömanskapens krav och göra kadetterna förtrogna med
den moderna sjökrigsmaterielens utnyttjande. En fördel med den högre antagningsåldern ansågs vidare vara att den nyutnämnde officeren därigenom i allmänhet komme att bliva äldre
än de värnpliktiga, vilka han skulle handleda och undervisa.
I enlighet med den verkställda utredningen omorganiserades sjökrigsskolan 1911. Den 6åriga skolan försvann, och studentexamen uppställdes som villkor för antagning även till sjökadett. Utbildningstiden vid skolan fastställdes till 3 1/ 2 år. Denna antagnings- och utbildningsform är fortfarande i stort sett gällande.
Den 11 januari 1943 flyttade sjökrigsskolan från Skeppsholmen till nyinredda, ändamålsenliga lokaler vid Näsby i närheten av Stockholm. Skolan, som från denna tid är organiserad
såsom internatskola, är väl anpassad för sin betydelsefulla uppgift.

SKEPPSGOSSAR.

•

I alla de organisatoriska ändringar och växlingar i åsikter i fråga om personalen, som
inträffade under tiden efter 1820-talet, lämnades skeppsgossekåren i stort sett. oberörd. Den
fyllde en klar och betydelsefull uppgift och omhuldades. Kårens storlek varierade visserligen
liksom också en del föreskrifter i fråga om gossarnas antagnings- och utbildningsförhållanden.
men stommen behölls. Utbildningen bedrevs dels i land i skeppsgosseskolan och dels ombord
med allt gynnsammare resultat efter tillkomsten av speciella skeppsgossefartyg.
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Skeppsgossefartyg på Karlskrona inre redd. Man ser från vänster briggen Gladan samt de små fullriggarna Jarramas och Najaden, den sistnämnda närmast . Sm örask en •.

För skeppsgossarnas utbildning tillkommo år 1897 respektive 1900 de små fullriggade
övningsskeppen Najaden och Jarramas, vilka för gossarnas övning till sjöss synnerligen
väl lämpade fartyg därefter voro rustade varje sommar till och med 1938. Sommaren 1924
tillkom främst för skeppsgossarnas övningar ett stort fartyg, nämligen skeppet af Chapman,
fullriggade handelsskeppet Kennedy som ändrats till övningsfartyg. Härigenom gavs det en
värdefull möjlighet att utsträcka skeppsgossarnas övningsexpeditioner även till avlägsnare farvatten. Utbildningen på de mindre övningsskeppen bedrevs nämligen endast inom Östersjön
och Nordsjön.
I samband med utökningen av flottans sjömanskår 1906 föreslogs också en utökning av
skeppsgossekåren ända till 900 gossar. Denna ökning motiverades i statsverkspropositionen på
följande sätt: »Från denna kår utgå de, som äro avsedda att utgöra själva kärnan i manskapsgraden och av vilka man kan vänta att erhålla det bästa underbefälet. Antagna vid unga år
och redan från den tiden utbildade med särskild hänsyn till den blivande anställningen vid
flottans sjömansk år. utgöra de från skeppsgossekåren utgångna sjömännen den för yrket bäst
bildade delen av sjömanskåren. Det är därför tydligt, att, i samma mån som sistnämnda kår
ökas, jämväl skeppsgossekåren måste undergå ökning om icke flottans stridsduglighet skall
äventyras genom minskning i personalens skicklighet att använda den anskaffade fartygsmaterielen».
Med anledning av propositionen beslöt 1906 års riksdag, att antalet skeppsgossar skulle
ökas till 600. Ett så stort antal gossar kunde emellertid icke förläggas vid kåren i Karlskrona. En ny och fristående skeppsgossekår organiserades därför 1907 och förlades till
Marstrand. Denna förläggningsort valdes väsentligen därför att man räknade med att erhålla ett värdefullt rekrytmaterial från den bohuslänska fiskarebefolkningen. Skeppsgossekåren i Marstrand var i militärt hänseende underställd stationsbefälhavaren i Stockholm och de
i Marstrand utbildade gossarna avsågos för att rekrytera sjömanskåren i Stockholm. Gossarna
fördelades med 400 till Karlskrona och 200 till Marstrand. För förläggning av skeppsgossarna i
Marstrand utnyttjades först under lång tid logementsfartyget Norrköping och sedermera den
till logementsfartyg ombyggda gamla pansarbåten Niord. Undervisningslokaler anordnades i
Karlstens gamla fästning.
De ogynnsamma förläggningsförhållandena i Marstrand och i viss mån också det förhållandet, att den beräknade rekryteringen från fiskarbefolkningen uteblev, gjorde bland annat att
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En tiaeker stämningsbild au Najaden ocli Jarramas. De båda systerfartygen, som under sin glans dagar uäckte berättigad uppmärksamilet, äro unilw i sin storleksklass på grund au sin fregattrigg. Fartygen ila ett standarddeplacement au 350 ton cordera. De ila inte uarit utrustade med några som helst maskinella anordningar
utan ila för sin framkomlighet enbart uarit ilänuisade till seglen. Jarramas är som au bilden på sidan 4-71 framgår ännu i tjänst. Najaden ilar under uåren 194-5 sålts
till ett priuat uaru för att huggas upp.

Midsommardans ombord d skeppsgossefartyget Najaden omkrituj sekelskiftet.

en utredning i fråga om skeppsgosseinstitutionen beslöts 1912. De tillkallade utredningsmännen skulle bland annat besvara frågan: »Huruvida skeppsgossekårerna numera äga och kunna
för framtiden antagas komma att äga - i förhållande till kostnaderna för deras upprätthållande - så stor betydelse för rekryteringen av flottans sjömanskår och flottans underbefäl,
att ett bibehållande av denna rekryterings- och utbildningsform må anses vara av ett oavvisligt behov påkallat».
Utredningen drog ut på tiden främst med hänsyn till det 1914 utbrutna världskriget.
Först 1917 besvarade utredningsmännen efter förebragt motivering den nyss återgivna frågan sålunda: »Skeppsgossek årerna äga och kunna för framtiden antagas äga i förhållande till kostnaderna för deras upprätthållande så stor betydelse för rekryteringen
av flottans sjömanskår att ett bibehållande av denna rekryterings- och utbildningsform
anses vara av ett oavvisligt behov påkallat samt att för rekrytering av flottans underbefäl ett bibehållande av denna rekryteringsform anses synnerligen önskvärt». Proposition i
ärendet förelades 1918 års riksdag, som beslöt att skeppsgosseinstitutionen skulle omfatta 600
gossar. Marstrandskåren bibehölls i samma organisationsform som tidigare, och antalet gossar skulle såsom förr vara 400 i Karlskrona och 200 i Marstrand. Antalet minskades sedermera i enlighet med 1925 års försvarsbeslut till 450, så fördelade, att 283 skulle tillhöra
karlskronakåren och 167 marstrandskåren. Flottan hade alltjämt stor nytta och glädje av
skeppsgossarna. Det var inte endast vältrimmade och spänstiga unga sjömän, som karlskrevos från skeppsgossekårerna. dessa unga sjömän erhöllo också sådan förberedande yrkesutbildning, att de vid inträdet i sjömanskårerna utgjorde ett mycket värdefullt tillskott, när det
gällde bemanning av fartygen.
I samband med den utredning av försvarsfrågan, som gjordes av 1930 års försvarskommission, behandlades också frågan om skeppsgossarna. Kommissionen, som erinrade om
skeppsgosseinstitutionens betydelse, föreslog att de båda kårerna skulle sammanföras till en,
förlagd till Karlskrona och att antalet gossar fortfarande skulle vara 450 med möjlighet att i
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Efter skeppsqossekårens avveckling har Jarramas under sommarmdnaderna använts för utbildning i sjömanskap
av bl. a. kadetter och jungmän. Pd bilden synas jungmän i färd med att besld segel pd . storen' .

mån av vakanser inom sjömanskåren utöka detta antal till 550. Kommissionens förslag syftade i allmänhet till att öka värdet av skeppsgosseutbildningen både för flottan och för gossarna själva.
I den proposition, som avgavs på grundval av kommissionens utredning, föreslogs emellertid att skeppsgosseinstitutionen skulle indragas. Såsom skäl därför anfördes, att skeppsgosseinstitutionen ansågs vara en för dyrbar anordning för att densamma skulle utan förfång för
flottans organisation i dess helhet kunna inrymmas inom den kostnadsram, varmed då kunde
räknas. 1936 års riksdag beslöt, att skeppsgosseinstitutionen skulle avvecklas.
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Enligt riksdagsbeslutet 1936 avvecklades skeppsgosseinstitutionen den 15 april 1939 dd sista karlskrivningen vicl
skeppsgossekåren i Karlskrona förrättades. Pd bilden till vänster synes »k orlsk riunitujsk om poniet» uppställt på
skeppsgossekdrens kaserngård. Stationschefen, konteramiral H. Friis, förrättade karlskrivningen och synes till
höger utdela belöningar.

Våren 1937 efter karlskrivningen avvecklades skeppsgossekåren i Marstrand på så sätt, att
de då kvarvarande gossarna tillhörande två årskurser överfördes till Karlskrona. Den 15 april
1939 förrättades sista karlskrivningen vid karlskronakåren. En gammal och för flottan värdefull organisation, som fortlevat under 254 år, var därmed ur tiden.
I enlighet med 1942 års försvarsbeslut har tillkommit en sjömansskola förlagd till kustartil leriets förutvarande kasernetablissement i Karlskrona. Skolan, som är gemensam för de tre ör logsstationerna, kan på sätt och vis betraktas såsom en ersättare för skeppsgossekåren. Här
erhålla numera flottans samtliga rekryter - jungmännen - sin första teoretiska och praktiska
utbildning. Utbildningen vid skolan är ett-årig och syftar till att bibringa eleverna sådan kompetens, som fordras för att de i egenskap av 2. klass sjömän skola kunna bemanna stridsfartygen.

MARININGENJÖRER.
Den år 1867 tillkomna mariningenjörstaten förblev under lång tid vid sin ursprungliga
organisationsform, ehuru statens personal vid olika tillfällen utökades. Den bestod i början av
1900-talet aven överdirektör och chef, direktörer, ingenjörer, byggmästare, torpedingenjörer,
miningenjör och extra ingenjörer.
Den under detta tidsskede snabba utvecklingen på det sjötekniska området gjorde, att be hovet av flera och bättre utbildade ingenjörer blev mer och mer framträdande. En omorganisation av mariningenjörstaten i syfte att effektivisera densamma ansågs därför erforderlig. Sakkunniga, som 1904 tillkallades för frågans utredande, framhöllo bl. a. att den ställning i militärt hänseende som mariningenjörstaten intoge inte syntes tillfredsställande. De kårer, som före
mariningenjörstatens bildande omhänderhaft flottans tekniska angelägenheter, hade varit militära. Vid mariningenjörstatens bildande hade man frångått den militära formen, icke på grund
av att den visat sig olämplig för tjänstens utövande, utan endast för att därigenom undgå de
olägenheter, som vid en militär kår uppstode på grund av långsam befordran. För återinfö-
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rande av den militära formen talade emellertid enligt de sakkunnigas åsikt flera skäl, som vid
tiden för mariningenjörstatens bildande icke förefunnos. Då de skäl, som anförts för tillkomsten aven militär kår emellertid endast gällde de egentliga mariningenjörsdetaljerna, ansågo
de sakkunniga, att den övriga för speciella uppgifter avsedda ingenjörpersonalen borde bibehållas vid den civila formen.
I proposition till 1905 års riksdag anförde föredragande departementschefen, att han icke
kunde dela de sakkunnigas åsikt i fråga om mariningenjörstatens omvandling från civil till
militär. Då de sakkunniga icke ansett lämpligt, att jämväl stationsingenjörer, miningenjörer
och torped ingenjörer skulle bliva militära tjänstemän, hade de i sitt förslag nödgats skilja mellan två olika slag av ingenjörer, militära och civilmilitära, vilket icke vore lämpligt och kunde
medföra olägenheter. 1905 års riksdag anslöt sig till propositionen. Mariningenjörstaten omorganiserades och blev en civilmilitär kår - mariningenjörk åren.
Förslag om mariningenjörkårens militarisering framkom på nytt 1923, men det blev inte
heller då genomfört. Att så inte skedde kan ha berott på att mariningenjörkårens samtliga
medlemmar i skrivelse till chefen för försvarsdepartementet hemställde, att personalen fortfarande skulle få förbliva civilmilitär och behålla traditionsvunna titlar.
Rekryteringen av de egentliga mariningenjörerna sker huvudsakligen via sjökrigsskolan
genom mariningenjörskadetter, vilka i särskild ordning genomgå ingenjörsutbildning. Specialingenjörerna antagas i vederbörliga fack, såsom färdigutbildade ingenjörer. De egentliga mariningenjörerna utgöras för närvarande aven marinöverdirektör och chef samt ett i gällande stat
angivet antal marindirektörer av 1. och 2. graden, förste mariningenjörer, mariningenjörer av
1. och 2. graden och marinunderingenjörer (i .reserven]. Specialingenjörer finnas av L, 2. och
3. graden inom olika fack, nämligen såsom elektro-, radio-, artilleri-, torped-, rnin-, verkstadsoch stationsingenjörer samt kemister.

MARININTENDENTER (INTENDENTUROFFICERARE) .
Flottans civilstat bestod i slutet av 1800-talet av ett stort antal befattningshavare med
olika benämningar, såsom sekreterare, kamrerare, intendent, advokatfiskal, auditör, kammarförvant, proviantmästare, beklädnadsförvaltare, sjukhusförvaltare, inventarieförvaltare, materialförvaltare, kassör, revisor, regementsskrivare, bokhållare och kammarskrivare, alla till det antal
och med den fördelning mellan flottans stationer, som bestämdes i gällande stat.
Allt eftersom det blev nödvändigt att utöka civilstatens personal och förbättra dess kvalitet,
aktualiserades frågan om en omorganisation av staten. Utmärkande drag för den dåvarande
staten voro dels att dess personal antogs för tjänstgöring antingen uteslutande vid Karlskrona station eller uteslutande vid Stockholms station, dels att efter ansökan utnämning
skedde till viss befattning, vars innehavare genom fullmakt eller konstitutorial tillförsäkrades bibehållandet av befattningen med åtföljande förmåner samt att ändring i personalens
placering på stationerna eller dess fördelning mellan de olika ovannämnda befattningarna icke
kunde ske annat än efter ansökan från tjänstemännen själva. Den enda inskränkningen i civilstatstjänstemännens orubblighet, vad beträffar den en gång erhållna befattningen, utgjordes av
skyldigheten för envar att - likväl endast å den station han tillhörde - efter förordnande
under viss tid bestrida högre befattning vid stationen ävensom att efter erhållen kommendering
tjänstgöra ombord å flottans fartyg. Härtill kom att civilstatens personal saknade en utbildning,
som motsvarade de ökade krav, som undan för undan började ställas på densamma. Civilsu, Sv. F. H. III
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statens personal sysslade under äldre tider mest med kamerala uppgifter. Vad nu behövdes var
förvaltningstjänstemän, som utbildats inte allenast för att sitta vid ett skrivbord i land utan
jämväl och fastmera för att göras förtrogna med förvaltningstjänsten och tjänsten över huvud
taget vid de militära förbanden.
För att utreda frågan om civilstatens omorganisation tillsattes 1902 en kommitte, som avgav yttrande och förslag samma år. Kommitten ansåg, att den omständigheten, att civilstatens
personal antogs till tjänstgöring endast vid endera stationen, innebar en framträdande olägenhet.
Det arbete personalen hade att utföra var nämligen i huvudsak beroende av antalet och beskaffenheten av de fartyg, som voro förlagda till stationen. Olägenheten av detta förhållande
skulle bli än mera framträdande om den rörliga materielen komme att förläggas till andra platser vid rikets kuster än stationerna.

Enär behovet av tjänstemän ur civilstaten vid flottans

stationer och å andra platser vid olika tidpunkter kunde vara olika, borde därför för tillgodoseende av tjänstens krav civilstatens personal i likhet med officerarna efter behov kunna kommenderas till tjänstgöring å olika stationer eller andra platser. Civilstaten föreslogs att omorganiseras till en marinintendenturk år. vars personal borde utgöras aven marinöverintendent
och chef och ett antal förste marinintendenter, marinintendenter av l:a graden, marinintendenter av 2:a graden samt marinunderintendenter. Till kåren skulle vidare rälmas viss för juridiskt administrativa befattningar avsedd personal. 1903 års riksdag beslöt i huvudsaklig överensstämmelse med det framlagda förslaget, från vilken tid sålunda marinintendenturkåren daterar sin tillkomst. Till marinintendenturkåren räknas jämväl marinintendentsaspiranter och marinintendentselever. Chefskapet för marinintendenturkåren bands till en början vid befattningen
såsom chef för marinförvaltningens civila avdelning sedermera till dess intendentavdelning.
Genom beslut av 1936 års riksdag ombildades marinintendenturkåren till en militär kår
med samma tjänstegrader, som inom officerskåren. Chef för kåren är en kommendör vid
marinintendenturkåren tillika chef för marinförvaltningens intendenturavdelning. Någon ändring
i denna organisation har sedermera inte vidtagits.

MARINLÄKARE.
För utvecklingen under denna tidsperiod av flottans läkarpersonal redogöres under rubriken »Hälso- och sjukvård inom flottan».
Mariningenjörs-, marinintendentur- och marinläkarkårerna sammanföras i en kategori »f ör
marinen gemensam personal». Denna personal avses nämligen för tjänstgöring vid såväl flottan som vid kustartilleriet. Marinöverdirektören, marinöverintendenten och marinöverläkaren
äro förutom personalkårchefer inspektörer för marinens ingenjörväsende, intendenturväsende
och sjukvårdsväsende respektive.
MÄRKESMÄN.
Flottan har även under den period, varom nu är fråga, dragit fördel av många framstående
mäns arbete, män som - uppfostrade under 1800-talet - i stor utsträckning behållit den
gamla stammens sjöofficerstyp, präglad av både rättfram bestämdhet och förnäm förbindlighet.
Endast ett fåtal skall här nämnas och då endast bland dem, som icke mera äro i livet.

Amiralen Christian Anders Sundin (1816-86) inträdde i krigsakademien å Karlberg 1831
och utnämndes 1836 till sekundlöjtnant. Samma år kommenderades han till tjänst i korvetten
Najaden, där han kvarstod även följande år under en expedition till Medelhavet.
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Christian Anders Sundin.

Carl Philip Samuel Virgin.

tlug . Fredrik Hjalmar Klintberg.

Under åren 1840-43 tjänstgjorde han i engelska flottan, först under något mer än ett år
å linjeskeppet Britannia, flaggskepp i Medelhavseskadern, därefter i fregatten Thalia och briggen Columbine under dessa fartygs krigsexpeditioner till Kina. Med fregatten Apollo återvände
han efter väl vitsordad tjänst till England och därefter hem.
Under åren 1851-53 var han kommenderad å fregatten Euqenie, under dess resa kring
jorden. Därvid besöktes hamnar i Nord- och Sydamerika, Stilla havet, Australien samt Sydafrika.
Efter återkomsten följde tjänst i land och kommenderingar till sjöss såsom sekond och chef
på olika fartyg, bl. a. år 1860 å korvetten Najaden under en expedition till Sydamerika och
Västindien. 1864 förordnades han, då kommendörkapten, till ledamot av förvaltningen av sjöärendena. Efter utnämningen till kommendör 1866 tjänstgjorde han såsom chef å ångfregatten Vanadis och samtidigt som avdelningschef för en avdelning bestående av svenska och norska fartyg.
År 1868 samtidigt med befordran till konteramiral utnämndes Sundin till chef för kungl.
flottan med förordnande att vara befälhavare vid kungl. flottans station i Karlskrona och överkommendant därstädes. 1873 utsågs han till ordförande i en kommitte, som skulle utarbeta
ett på allmän värnplikt grundat förslag till ordnande av sjöförsvaret. Detta arbete blev av stor
betydelse för flottans utveckling. 1874, samtidigt med utnämning till viceamiral, blev han inspektör för sjöförsvarets samtliga praktiska övningar och teoretiska utbildningsanstalter. 1875
- 78 varvschef i Karlskrona. 1884 vid avskedet utnämndes han till amiral.

Viceamiralen Carl Philip Samuel Virgin (1824-1906) började sin sjömannabana som kadett i ångfartyget Gylle och antogs 1838 vid Karlberg. 1846 blev han sekundlöjtnant.
Efter en serie intressanta sjökommenderingar bl. a. under 18 månader å korvetten Najaden
under en expedition till Sydamerika och å fregatten Eugenie under dess ryktbara segling runt
jorden 1851-53 kom han 1857 i engelsk tjämt och utmärkte sig därunder särskilt vid stormningen av Kanton och befästningarna vid PeirofIoden. Under sin engelska tjänst var han bl. a.
kommenderad i tredäckaren Vietory och linjeskeppet Calcutta.
Efter återkomsten hem användes Virgin i stor utsträckning för tjänst till sjoss i olika befattningar. Han var avdelningschef för skärgårdsfartyg, flaggkapten, chef å korvetten Balder,
eskaderchef och högste befälhavare.
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Virgin innehade också många framträdande befattningar i land. Han var sålunda 187584 efter befordran till kommendör ledamot av förvaltningen för sjöärendena och chef för flottans militärpersonal. 1884 blev han den förste chefen för flottans stab. När han 1889 avgick
från denna befattning, blev han stationsbefälhavare i Stockholm.
Virgin utnämndes 1875 till konteramiral och 1889 i samband med avsked ur tjänst till
viceamiral.
Amiralen friherre Fredrik Wilhelm von Otter (1833- 1910) inträdde vid föga mer än tolv
års ålder i krigsakademien ä Karlberg. Den 14 december 1850 utnämndes han till sekundlöjtnant vid Kungl. Flottan. Ombord i ångfartyget Balder gjorde han 1852 sin första sjöresa
som officer och mottog under närmast följande år flera kommenderingar å såväl seglande som
med ångkraft försedda fartyg .
År 1857 inträdde von Otter i engelsk örlogstj änst. Han mottogs på Nelsons gamla flaggskepp Victory och tilldelades samma hytt, som Nelson en gång i tiden hade använt, en händelse, som lärer h~ inverkat på den lätt hänförde unge mannen och som kom honom att nära
framtidsdrömmar om egen förmåga. Efter några månader erhöll han en efterlängtad kommendering till Kina, där han i början av 1858 deltog i en fartygsexpedition med uppdrag att föra
den vid Cantons stormning tillfångatagne vicekonungen Ven till Calcutta och därefter bland
annat att hålla efter kinesiska sjörövare. Här fick han uppleva händelser av just den art, som
han tänkt sig och längtat efter. För sitt mod och sin duglighet i de ofta riskfyllda striderna
med sjörövarna omnämndes han särskilt i en rapport till engelska amiralitetet. I december
1860 avmönstrade von Otter i Chatham och återvände sedermera hem.
Kort efter hemkomsten blev han underekipagemästare vid Karlskrona varv, vilken befattning
han med avbrott för sjökommenderingar innehade till 1872. 1868 var han chef å poslångaren

Sophia under en äventyrlig expedition till Spetsbergen, vars lyckliga utgång främst kunde tillskrivas von Otters kallblodighet och energi. 1871 var han chef för en expedition med kanonbåten Ingegerd och briggen Gladan, med uppdrag att på Discoön vid Grönlands västkust avhämta den s. k. Nordenskiöldska järnmeteoriten (som f. ö. sedermera visat sig icke vara någon
meteorit) . Lyftandet av denna sten, som vägde omkring 25 ton, där den låg på stranden av
den öppna arktiska kusten och ombordtagandet av den på Gladan, var ett svårt sjömansarbete.
von Otter hade funnit att flottans reglementen och främst den del, som berörde sjötjänsten,
voro ofullständiga och otidsenliga. Han uppdrog nya riktlinjer för reglementets uppställning
m. m. och blev 1873 ledamot aven särskild kommitte, som fick till uppgift att slutföra arbetet med sjöreglementet i enlighet med hans eget förslag. Förtroendeuppdragen följde i övrigt
tätt på varandra, och von Otter blev i många avseenden den ledande kraften inom flottan.
Efter förflyttning till Stockholm befordrades han 1874 till kommendör och utnämndes samtidigt till chef för sjöförsvarsdepartementet. von Otters statsrådstid medförde många för flottan
och dess verksamhet nyttiga åtgärder.
På våren 1880 avgick von Otter från statsrådsämbetet. Han förordnades samma år till varvschef och fyra år senare till stationsbefälhavare i Karlskrona, vilken sistnämnda befattning han
innehade i nära sexton år.
Som representant för Blekinge län var han åren 1891-99 och 1902-05 ledamot av riksdagens första kammare och av andra kammaren som representant för Karlskrona stad åren
1900-02.
-

Den 12 september 1900 mottog von Otter - samtidigt med att han befordrades till amiral
statsministerposten, som han sedermera innehade till den 5 juli 1902. Med bibehållande av
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Fredrik lVil/relm von Olter.

Adolf Arnold Louis Palander af Ve!lu.

Wilhelm Dyrssen.

riksdagsmannaskapet ägnade han sig därefter åt skötseln av sin gård Trantorp i närheten av
Karlskrona.

Amiralen August Fredrik Hjalmar Klintberg (1835-1912) antogs som kadett vid Karlberg
1851 och utnämndes fem år senare till sekundlöjtnant.
I likhet med så många andra sjöofficerare under denna tid tog han som nybliven officer
anställning i handelsflottan och seglade under tre år i ostindiska och kinesiska farvatten först
i briggen At/anta och sedan detta fartyg lidit skeppsbrott i andra fartyg. Han förvärvade härunder grundliga sjömannakunskaper.
Efter ett par års tjänst hemma fick han 1862 anställning i engelska flottan. Han kommenderades först i fregatten Curacao och därefter i den då nya fregatten Achilles. Han fick deltaga i Englands krig i Kina, på New Zealand o. s. v. Efter att ha förvärvat de bästa vitsord
återvände han 1865 till hemlandet.
Då skärgårdsartilleriet uppsattes förflyttades han 1866 till detta och utnämndes samtidigt
till löjtnant. När flottornas tudelning snart därefter upphörde kom Klintberg åter att tillhöra
flottan. Från senare tjänstgöringen vid flottan kan nämnas, att han under åren 1883-85 var
sekond å fregatten Vanadis under dess expedition runt jorden. Under denna expedition befordrades han till regementsofficer.
Aren 1885-87 var han chef för sjötrupperna i Stockholm och blev sistnämnda år kommendant vid flottans station i Stockholm. 1889 blev han chef för flottans stab och utnämndes
samtidigt till kommendör.

I denna befattning, där han gjorde sina mest betydande insatser

för flottan, kvarstod han i 14 år.

Vid sidan av sin verksamhet i staben deltog han som ord-

förande och ledamot i flera komm itteer, som behandlade flottans angelägenheter.
Klintberg utnämndes till konteramiral 1894, till viceamiral 1900 och till amiral när han 1903
lämnade den aktiva tjänsten.

Amiralen Adolf Arnold Louis Palander af Vega (1842-1920) antogs vid 14 års ålder till
kadett. Efter att ha genomgått utbildning vid Karlberg utnämndes han 1864 till sekundlöjtnant.
Såsom ung officer deltog han i korvetten Gelles expedition till Medelhavet och Västafrika 1864
- 65. Den tidens sjömilitära tjänst tillfredsställde emellertid inte en officer, som brann av lust
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att få färdas till sjoss. Liksom så många andra av dåtidens unga sjöofficerare tog Palander
därför hyra på handelsfartyg och seglade under två år såsom styrman i fartyg, som beforo
nord- och sydamerikanska farvatten.
Under Fredrik Wilhelm von Otters befäl tjänstgjorde han i ångfartyget Sophia under A.
E. Nordenskiölds i många avseenden märkliga forskningsfärd till Spetsbergen 1868. Det arktiska äventyrets tjusning grep nu Palander, och det kom sedermera att hålla honom bunden
under hans bästa mannaålder.
Efter att såsom navigeringsofficer ha deltagit i fregatten Vanadis' expedition till Medelhavet
1869-70 blev Palander, nu befordrad till löjtnant, befälhavare i ångfartyget Polhem, som gick
i posttrafik mellan fastlandet och Gotland vintern 1870-71 och i Öresund följande år. Med
samma fartyg fick han senare tillfälle att utföra mera maktpåliggande uppgifter. Under Nordenskiölds ishavsexpedition 1872-73 var han nämligen befälhavare för de tre fartyg. som förde
expeditionen till Spetsbergen. Expeditionen måste till följd av omständigheter övervintra i Mosselbay med ett avsevärt större antal personer än som ursprungligen var avsett. Under den av
försakelser och möda kännetecknade övervintringen fick Palander tillfälle att visa prov på sin
förmåga och förträffliga egenskaper. Han deltog själv aktivt i det vetenskapliga arbetet.
Efter hemkomsten var han 1873 befälhavare å handelsångfartygen Danmark och Sleipner,
vilka gingo på engelska hamnar. I augusti 1874 erhöll han på egen begäran avsked med bibehållen tur och befordringsrätt och mottog därefter anställning hos ett ångfartygsaktiebolag i
Göteborg. När beslut fattades om genomförandet aven expedition för lösande av nordostpassagens problem, väcktes hans intresse. Han återinträdde i tjänst i maj 1878 och erbjöd sig
omedelbart att bliva befälhavare för expeditionen, ett erbjudande som med glädje antogs.
För expeditionen inköptes säl - och valfångstfartyget Vega. Sedan fartyget under Palanders
överinseende och ledning hade reparerats och ändrats på Karlskrona varv och sedan han utvalt sin besättning, avgick han med Vega från Karlskrona den 22 juni 1878. Efter proviantering i Köpenhamn för 2 år anlände fartyget till Tromsö, där expeditionens chef, professor
A. E. Nordenskiöld embarkerade. Den 21 juli anträddes den arktiska expeditionen. Nordostpassagens genomförande och Vegas triumffärd hem från Yokohama till Stockholm, dit ankomsten skedde den 24 april 1880, behöver här ej skildras. Palander fick mottaga många utmärkelser och adlades med namnet Palander af Vega.
Palander tillträdde efter Vega-färden tjänsten som adjutant hos varvschefen i Karlskrona,
vilken befattning då innehades av hans forne fartygschef F. W. von Otter. Efter en rad
kommenderingar var han 1896, då kommendör, flaggkapten i högste befälhavarens stab. Han
var varvschef i Karlskrona 1897 -99 och chef för marinförvaltningen 1899-1901.
Ar 1901 kallades Palander att övertaga sjöministerportföljen i F. W. von Otters ministär,
en post som han behöll jämväl i E. G. Boströms andra ministär och intill den Rahmstedtska
expeditionsministärens avgång 1905. Under sin återstående tjänstetid 1905-10 var han stationsbefälhavare i Stockholm. Han blev konteramiral 1900, viceamiral 1903 och amiral i samband
med avskedet 1910.
Amiralen Wilhelm Dyrssen (1858-1929) gjorde sin första sjöresa som kadett ombord i korvetten af Chapman och blev 1871 elev i sjökrigsskolan. 1877 blev han underlöjtnant. Efter
att 1882 hava utnämnts till löjtnant tjänstgjorde han till sjöss i korvetterna Gefle, Saga och
Vanadis, i den sistnämnda under dess färd runt jorden 1883-85.
Dyrssen ägnade sig särskilt åt sjöartilleriet och verkade för detta först vid varv och sedan
i marinförvaltningen, där han efter befordran till kommendörkapten innehade befattningen så-
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som chef för artilleriavdelningen 1899-1904. Efter tjänst
såsom fartygschef å olika fartyg befordrades han till kommendör 1903 och året därpå till konteramiral. Samtidigt härmed förordnades han till inspektör för flottans övningar till
sjöss, med vilken befattning tjänsten såsom högste befälhavare
över kustflottan var förenad. Såsom sådan förde han alltså
befälet över flottan under det allvarliga året 1905 samt åren
1914-16 under neutralitetsvakten under första världskriget
med undantag för å ren 1906-07, då han var statsråd och chef

för sjöförsvarsdepartementet. 1916-23 var han stationsbefälhavare i Stockholm.
Dyrssen befordrades 1911 till viceamiral och erhöll 1923
vid avskedet amirals grad.

Amiralen Henning Wilhelm Mauritz von Krusenstierna
(1862- 1933) blev underlöjtnant 1882 . En av hans första kommenderingar var i fregatten Vanadis under dess färd runt jor- Henning Vilhelm Mauritz von Krusen den 1883-85. Efter ytterligare tjänstgöring i olika befattsficrna.
ningar ombord och i land erhöll han efter egen ansökan anstäIlning i italiensk tjänst under åren 1890-91, där han seglade i åtskilliga fartyg, bl. a. i skolfartygen Venezia och pansarfartyget Italia.
Efter hemkomsten började von Krusenstierna 1892 en
tjänstgöring i flottans stab, sedermera marinstaben, som praktiskt taget fortgick i 15 å r i följd till 1906, därav under de
sista två åren i egenskap av avdelningschef för dåvarande
mobiliserings- och statistiska avdelningen. Under tiden fuIlgjorde han jämväl tjänst till sjöss såväl i hemlandsfarvatten
som under expeditioner till avlägsnare farvatten. 1902 befordrades han till kommendörkapten.
Åren 1906-09 var han chef för sjöförsvarets kommandoexpedition samt 1910 -11 statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet. Efter tjänst till sjöss såsom flaggkapten och
under första världskriget såsom divisionschef för pansarCarl August Ehrensvärd.
skeppsdivisionen förordnades han 1916 till chef för marinstaben, vilken befattning han sedermera innehade till sin avg ång ur tjänst 1927. Han utnämndes samtidigt till konteramiral. Bland alla de mångskiftande ämnesområden, varmed han där
hade att taga befattning, m å nämnas signalboksarbeten och arbeten med militärleder. Han var
en i hög grad anlitad utredningsman i militära kornmitteer m . m.
von Krusenstierna utnämndes 1923 till viceamiral och vid sin avgång ur tjänst till amiral.
Amiralen, greve Carl August Ehrensvärd (1858-1944) antogs vid 14 å rs ålder till kadett
vid Kungl. Sjökrigsskolan och utexaminerades därifrån 1878 som underlöjtnant. De fartyg, å
vilka han intill sekelskiftet 1900 tjänstgjorde voro representanter för fartygsutvecklingen under
denna flottans fortsatta omdaningsperiod, alltså segelbriggar, ångkorvetter, kanonbåtar, torpedbåtar och pansarbåtar. 1897 överförde han med kanonbåten Svensksund Andråes ballongexpedition till Spetsbergen, varifrån denna startade sin äventyrliga och tragiska polarfärd. Ehren-
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svärd tillhörde under denna tid huvudsakligen Karlskrona örlogsstation, där han bl. a. tjänstgjorde å varvet som underekipagemästare med praktiskt-sjömansmässigt arbete, som i hög
grad intresserade honom. Omkring sekelskiftet 1900 flyttades han, då befordrad till kommendörkapten, till Stockholms örlogsstation och erhöll efter vartannat många viktiga befäl ombord
samt i land, däribland 1904-06 som chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition .
Ar 1907 inträdde han - då kommendör - som sjöminister i den Lindmanska ministären, där
han kvarstod till 1910, då han, samtidigt utnämnd till konteramiral, förordnades till stationsbefälhavare i Stockholm. Under neutralitetsvakten 1916-18 och tiden närmast därefter förde han
som högste befälhavare befälet över kustflottan, åt vilken bl. a . uppdrogs viktiga och ömtåliga
expeditioner till Åland och Finland. Han lämnade kustflottan 1919 och förordnades till befälhavande amiral i Karlskrona, där han kvarstannade till 1923, då han vid uppnådd pensionsålder
avgick ur aktiv tjänst, då såsom vice-amiral. Följande år 1924 kallades han att vara förste
adjutant hos H. M. Konungen och chef för Konungens stab och utnämndes 1926 till amiral i
flottans reserv.

Over A. E. Nordenskiöld och A. A. L. Palander slogs - uv Kungl.
Vetenskapsakademien - efter fullbordandet av nordostpassagen dr
1879 denna medalj, vars frdnsida återger expeditionsfartyget Vega,
i Norra Ishavets isar . Den latinska devisen betyder: För den djärve
är ingen väg oframkomlig. - Kungliga lIfyntkabinettet (Statens
historiska museum), Stockholm.
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LIVET I EN NUTIDA FL01'TA· DET FLYTANDE
SAMHÅLLET

••

rl OgSfa r tyg ha alltid varit och äro alltjämt en värld för sig. Där lever traditionen kvar
med en sällspord kraft, gamla seder och bruk ha fått något av oantastbarhet över sig.

O

Varje morgon kl. 0800 - vintertid kl. 0900 - hissas och vid solens nedgång, dock senast
2100, nedhalas flagga och gös under hornsignal med varje man i stram givakt vänd akteröver. När någon befälsperson kommer ombord på eller lämnar ett större fartyg äro två man
och fallrepsposten uppställda vid fallrepet. Vakthavande officeren kommenderar »blås över»,
vaktens underofficer blåser en signal på skepparpipa, fallrepspojkarna göra honnör och posten skyldrar gevär. Den honnörsberättigade hälsar vänd akteröver då han går över fallrepet.
P å kommandoordet »b l ås in ) och ännu en visselsignal upphör honnören. Utpurrning, skaffning, uppställningar och mönstringar m. m. sker på gammalt hävdvunnet sätt. Språket om bord är utökat med ett antal ord och uttryck, som lever kvar sedan gammalt, )örlogsslangen)
har sina särskilda, många gånger mycket betecknande benämningar på saker och ting.
Allt detta är utan tvivel aven viss betydelse för tjänsten ombord, där vanan vid örlogslivet
och dess säregna förhållanden är en av förutsättningarna för personalens trivsel och arbetsglädje. Likväl har mycket förändrat sig under perioden efter 1880. De gamla segelskeppen
efterträddes av maskindrivna fartyg, och dessa i sin tur hava utvecklats i ett flertal större och
mindre typer, som givit upphov till särskilda betingelser för besättningarnas dagliga liv och
arbete. De seglande fartygen kunde ligga till sjöss i långa perioder, vilkas längd endast var
beroende på proviant- och vattenförrådens storlek. Nutida örlogsfartyg sluka stora mängder
bränsle för framdrivning och äro därför på ett annat sätt i behov av sina baser i land. Äldre
dagars örlogsflottor rustades endast under sommarhalvåret, under det att vår nuvarande örlogsflotta i stor utsträckning - under neutralitetsvakt i sin helhet - är rustad året runt. De bättre
levnadsförhållanden för hela vårt folk och den utjämning av de olika samhällsklassernas livsbetingelser, som de senaste årtiondena medfört, ha också haft sin verkan på livet ombord. Samtidigt har det moderna örlogsfartyget blivit ett alltmera invecklat och svårskött maskineri. Detta
sätter sin prägel på tjänsten såväl på det enskilda fartyget som förbandet och sjöstyrkan.
När ett örlogsfartyg ligger färdigt på örlogsvarvet och besättningen embarkerat, hissas befälstecknet. Varje man ombord får sig anvisad en viss befattning enligt en fördelningstablå.
som angiver hur besättningen skall vara fördelad vid »klart skepp). Officerarna tjänstgöra
61.
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En glimt av miljön ombord på en svensk örlogsman för 75 år sedan ger detta foto, taget ombord i linjeskeppet
Stockholm. lilan ser babordssidan av batteriet med två framladdningskanoner i förgrunden och två bakladdningskanoner längre förut, till vänster synas tvenne backlagsbord upphängda Oc/I i taket diverse handvapen.

Dessa bägge bilder med motiv ur livet ombord datera sig från förra seklets sista decennium. Till vänster pågår
förberedelse till drabbning kring den stora 27 cm. kanonen på kanonbåten Edda. Den var av för dåtida förhållanden ny, modern typ, en rettlad bakladdningskanon från Armstrong i England. Vid skjutning var luckorna på fördäck
nedfällda, och när skottet gick , ristade hela fartyget. - Till höger: (Jvning ilodhyvning. Bottendjupet mätes med
ett handlad av bly , som kastas föröver av lodhyvaren, som här står på den långskepps insvängda vaterbommen,
stödd mot ett lodförkläde, fastsatt till räcket. Lodet sjunker till botten, och när lodlinan är rätt upp och ner
avläser fodhyvaren djupet på linan, som är uppstucken i meter. Bilden är tagen på en äldre pansarbåt av Svea typ. På våra dagars fartyg är handlodet i allmänhet ersatt med ekolod (bi/el i kapitlet om »Deti moderna navige ringskonsten ' , sid . 556).

vid olika vapen, såsom artilleri och torpeder, vid navigering, manöver, förbindelsetjänst o. s. v.
Detsamma gäller underofficerarna, av vilka dock ett stort antal - maskinisterna - göra tjänst
vid pannor, maskiner och motorer. Fartygsingenjören, -intendenten och -läkaren ha sina speciella uppgifter. Var och en av manskapet tilldelas ett skeppsnummer, som anger inte bara
hans stridsbefattning utan också var han skall skaffa, hänga sin koj och förvara sina kläder
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Bägge dessa bilder datera sig till tiden omkring 1890. Till vänster har besättningen pd korvetten Saga artilleriexercis.
l förgrunden ses backskanonen. som synbarligen hdller pd att svängas runt [rån den ena sidan till den andra.
Till höger ser man korvetten Vanadis under segel 1890. Livbojen har fällts för övning, och styrbords livbdt har
satts i sjön och är pd väg mot bojen för att hämta hem den. Korvetten har haft babords ledsegel satta. Vid manövern lovade fartyget upp i vinden, ledsegel, brom- och undersegel bärgades och pd stortoppen har brassats back.
Oljemdlning av H. af Sillen. Privat ägo, Stockholm.

Pd torpedbdtarna frdn 1890-talet och vdrt sekels första drtionden fanns en fast stävtub, i vilken torpeden infördes
i torpedrummet. Detta rum var också bostad för manskapet, och här hade kocken sin spis pd en del äldre bdtar .
Pd bilden till vänster ses torpeduppbördsmannen med ett par eldare göra torpeden klar för skjutning. Pd britsen
till höger stdr en verktygsldda. - Bilden till höger visar torpedskjutning i skärgdrdenj att skjuta torpeder till havs
var inte vanligt - djupen var för stora och torpeden kunde inte bärgas, om den gick till botten. Det väckte stor
uppmärksamhet, när en torpedbdt till sjöss sköt en träff pd 1500 m. - Laveringar, signerade P. Röding i tidskriften • Vdr flotta ' 1907.
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Att det inte alltid var sd mycket bevänt med idyllen ombord, visa ett par bilder som dessa, tagna ombord pd 9:e
kl. pansarbdten (monitoren) Ulf, som var i tjänst ännu under förra världskriget. De smd monitorerna voro trdnga
och obekväma. Trossbottnen räckte inte till för besättningen; en del mdste sova i underofficersmässen, som underofficerarna fingo utrymma redan tidigt pd kvällen. All toalett fick ske pd däck , och pd fotot till höger passar en
sjöman pd att raka sig mellan övningarna; spegeln stdr lutad i träpytsen. Vistelsen ombord i en monitor kunde
under ddligt väder bli ett enda lidande; det Idga däcket överspolades ständigt av sjön. Ventilatorer och nedgdngar
genom pansardäck mdste täckas, för vilket ändamdl det fanns särskilda pansarluckor. All kommunikation mdste
ske genom en enda nedgdng i däckshuset, vilken ledde till trossbotten. Ofta spolade sjön in i nedgdngen och gjorde
ständig länsning innanför dörren nödvändig. Bdten rörde sig knappast i sjögdngen. Under däck blev det kvavt
ocli luften unken. Ndgra torkningsmöjligheter för kläderna [unnos icke och allt möglade.

etc. Besättningen är indelad i två vakter, »styrbords» och »babords vakt» och dessa i sin tur
vardera två kvarter.
Nu börjar en tid av intensivt arbete. Det gäller att snarast möjligt driva upp besättningens
stridsberedskap till en tillfredsställande nivå. Varje man skall först lära sig var han skall vara
vid olika slag av stridsberedskap, sjömansarbeten, vakttjänst, manöver, eldsläckning, fartygets
övergivande m. m. Detta kanske låter enkelt, men det kräver betydande kännedom om det
egna fartyget. För övrigt är det inte så lätt att i storm och hård sjö taga sig upp på en
jagarbrygga eller att under mörker och köld äntra upp i märsen på ett pansarskepp. Under
den därpå följande detaljutbildningen får var och en lära sig, hur materielen fungerar och
hans speciella arbete under drabbning. Målet är, att varje man, även då han blir lämnad åt

PLANSCH A 1I1OTSTAENDE SIDA . A detta älskvärt tecknade humoristiska reportage över 2 klass pansarbdten
John Ericssons expedition sommaren 1885 möter oss den rena idyllen. Den 28 maj hissades befälstecknet, i juni
lämnade man Karlskrona, kom till Trälhavet den 9 och Oregrund den 12. När pansarbdten skulle förena sig med
eskadern i Gävle, stötte den pd grund vid inloppet till Skutskär men drogs loss utan nämnvärda skador, sedan
ammunitionen lämpats akteröver. Den 19 juni ingick John Ericsson i eskadern, som under ständiga övningar drog
sig sydvart till Stockholms norra skärgdrd. Ovningarna avslutades med krigsövning, varunder ena styrkan forcerade sig in mot Oscar Fredriksborg, som anfölls med artilleri. Elteråt dtervände pansarbdten till Karlskrona och
avmönstrade den 29 juli. Detta var den yttre bilden av »Lohnnes» resa, men tecknaren har som synes uppehdllit
sig endast vid de glada och angenäma sidorna av sjömanslivet pd den tiden, sedda genom humorns försonande
glasögon. - Teckningen är gjord av fartygsläkaren, dr R. Gyllencreutz och tillägnad sekonden ombord, kapten C.
A. L. Christenson. Sjöhistoriska museet, Stockholm .
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En för- eller eftermiddag i veckan ägnade - och ägnar alltjämt - besättningen dt att sköta om sig själva och sina
kläder. Bilden är frdn pansarbdten Götas trossbotten, där man hdller pd med »lappninq och lagning, klippning
och rakning >. Klädsäcken har plockats fram, och sjömannen fdr nu visa prov pd sin händighet med ndl och trdd.
Kläder tvättas och hängas att torka pd gölingar, som äro sträckta pd backen. Till höger synes en man i färd med
att mangla. - Lavering av P. Röding i > Vdr flotta > 1907.

Denna interiör är i maskinrummet pd en torpedbdt med maskinisten vid dngpcidraget, en eldare, som sköter smörjning och en annan, som känner efter, att inte varmgdng uppstdtt i ndgot lager. Kallt vatten sprutas ständigt pd de
rörliga maskindelarna för att förhindra varmgdng och stänker för den skull runt om i maskinrummet. Till vänster
syns kondensorn, där dngan efter att ha passerat maskinens cylindrar kondenseras till vatten för att dter pumpas in
i pannan. - Lavering av P. Röding i >Vdr flotta ' 1908.

För att stimulera varje man att göra sitt bästa vid kolning anordnade man ofta tävling mellan fartygen, eller tävling
med sig själv, då det gällde att slå något av fartygets äldre rekord ifråga om ombordtagen kolkvantitet pr timme.
Här kolar Oscar 11 vid Värtan i maj 1916, 4-70 ton togs ombord med en hastiqliet av 173 ton pr timme. Sjömännen
springa med . bask arna. på ryggen uppför landgången ombord, där innehållet töms. Under tiden arbeta andra
inne i kolgården för att ständigt ha fulla baskar färdiga till avhämtning. - På fotot till höger vederkvicker sig
manskapet med saft och vatten under kolning. Bilden är tagen på Oden 1900.

Pansarbåten har ankrat i en skärgårdshamn en vacker sommarsöndag i seklets början. Ortens fagra tärnor bjudas
ombord, aktra kanonen har svängts åt sidan och halvdäck har uppldtits till balsal. Orkestern bestod vanligen av
dragspel och fiol och här bjöds på både hambo, polka och vals, kanske rent aven pas de quatre eller någon annan
av tidens modedanser.

sig själv, under de svåraste förhållanden i strid skall perfekt och uthålligt kunna sköta sin
tjänst. Artilleripersonalen övas i laddning, siktinställning och skjutning mot mål på vattnet
eller luften. Under de förberedande skjutövningarna sätter man in mindre rör i kanonerna,
s. k. tubkanoner för att spara på kostnaderna för ammunition. Eldledningsmännen övas i att
sköta de fina instrument, som finnas för kanonernas rätta inriktning, avståndsobservatörerna
tränas att mäta avstånd med avståndsmätarna, torpedpersonalen lär sig sköta torpeder och
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Äntergastarna voro beväpnade med gevär eller karbiner och ständigt klara vid relingen för att äntra över till fiendefartyget eller avsld äntring. De fingo senare en mera tidsenlig användning, dd de kommo att utgöra det första luftvärnet ombord, färdiga att pd kommando brassa aven salva mot anfallande fientligt flyg . Bilden (till vänster) är
tagen ombord pd Sigurd 1916. - Fotot till höger visar exercis d halvdäck under gdng, ombord pd Oden när seklet
var ungt; i kölvattnet ses Niord.

Fördelning av bdtar och flottar vid fartygets övergivande, om detta skulle behöva ske , finnes uppgjord ombord; varje
man har sitt livbälte, men dessutom användes kojer och trävirke o. s. v. för att rigga till flottar o. dyl. l seklets
början var detta en övning, som utfördes mycket realistiskt, sd att besättningen sedan klargöring verkställts hoppade
i sjön med kläderna pd. Sedan gällde det att rädda sig pd ndgot flytande föremdl, som fanns till hands i närheten.
De bägge fotografierna - tagna ombord d Oscar 11 1915 - visa . k la,r göring för fartygets övergivande ', resp.
fartyget övergives.
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tuber, eldarna pannor, maskiner, motorer o. s. v. På ubåtarna är varje enskild mans yrkesskicklighet av särskilt stor betydelse.
När detaljutbildningen är klar, stegras övningarna till att omfatta hela fartyget. Därunder
bedrivas haveri- och förbindelseövningar för att träna all personal till självverksamhet och.
initiativ, öva användande av reservanordningar av alla slag och läcktätning vid fingerade
träffar i eget fartyg samt för att säkerställa, att order komma rätt fram, även om telefoner och
talrör äro sönderskjutna. Under de grundläggande övningarna få de olika fartygen vanligen
arbeta var för sig. Därefter sammandragas de till förband. Pansarskepp och jagare utföra
kanonskjutningar i division, d. v. s. tre il. fyra tillsammans under befäl av divisionschefen,
jagare och torpedbåtar skjuta torpeder under både dager och mörker. De större fartygen gå som
mål vid ubåtarnas stridsrnässiga torpedskjutningar. Fartygsbefälet på bryggan och signalpersonalen ställas under dessa övningar på hårda prov, det gäller att hålla fartygen på rätt plats i
formeringen och snabbt överföra order dem emellan. Nu sker också samövning mellan fartyg
och flygplan. Jagare och torpedflygplan samverka, eldledningsflygplan göra nedslagsobservationer åt pansarskeppen och dimbildningsplan lägga ut dimma. Svårigheterna ökas genom höga
farter och fingerade haverier på materielen.
Under nästa utbildningsskede utföras övningar i flotta eller eskader. Pansarskepp, lätta fartyg och flygplan övas i att göra gemensamma anfall, under det att minsveparna äro i verksamhet för att undanröja minor och ubåtarna skjuta torpeder under helt krigsrnässiga förhållanden. Samövningar med större flygförband, kustartilleriet och ibland också armen anordnas.
För kustflottan är utbildningsårets höjdpunkt, när pansarskepp och jagare skjuta med kanonernas egen ammunition. Skeppen tävla då om H. M. Konungens vandringspris och jagarna
om en av Bofors A.-B. uppsatt silverpokal.
Samtidigt och parallellt med träningen för strid pagar besättningarnas sjömansutbildning.
Ändamålet med denna är att av vår flottas personal skapa goda sjömän, väl förtrogna med
fartyg, båtar och allt annat, som hör sjömansyrket till. Varje sjöman skall besitta god färdighet i rodd och segling av skeppsbåtar. En båtbesättnings uppträdande avspeglar ofta hela fartygsbesättningens sjömansmässighet. Träningen i båtrodd bedrives systematiskt under lång tid
såsom förberedelse till den årligen återkommande tävlingen mellan pansarskeppens livbåtar om
H. K. H. Kronprinsessans pokal. Våra sjömän ha världsrykte som goda roddare, och de gånger
de blivit besegrade i tävlan med utländska örlogsmatroser äro lätt räknade. Sjömansutbildningen omfattar också ankararbeten, ut- och insättande av båtar, vaterbommar, fallrep o. s. v.
Ibland tävlar man mellan fartygen i ett förband. Allt utbildningsarbetes yttersta mål är ett i
varje avseende ständigt stridsberett örlogsfartyg.
Genom flottans tillväxt under andra världskriget har detta utbildningsarbete i hög grad
satt sin prägel på livet ombord, men övningar för underhåll av besättningarnas yrkesskicklighet och sjömanskap pågå ständigt också under fredstid.
Till flottans uppgifter under neutralitetsvakt hör bl. a. eskortering av handelsfartyg på
svenskt territorialvatten utefter våra kuster. Denna eskorttjänst har under vissa perioder intensifierats på grund av uppträdande av främmande ubåtar, som gått till angrepp mot handelsfartygen. Vaksamheten på eskortfartygen skärptes då till det yttersta, och påfrestningarna
PL.4NSCH A MOTSTAENDE SIDA. l svepande rytmer och starka färgkontraster har Euqene Jansson - de bida
Stockholmsnocturnernas mdlare - pd denna mdlning frdn 1912 skildrat en danstillställning, sjömän dansande med
sina flickor pd Skeppsholmen i Stockholm, där salen har dekorerats med färgglada signalflaggor.
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Matrosbal.

Oljemålning av EL/gene Jansson 1912. Privat äyo (Direktör Nils lVå{fberg, Umeå).

Segelfartyg är alltjämt den bästa platsen för danandet av goda stoman. Forna liders skeppsgossar fingo större
delen av sin utbildning ombord förlagd till segelfartyg, vdra dagars jungmän en tvd mdnaders kurs under segel.
Ovre bilderna visa märssegelskiftning pd Jarramas 1917. Till vänster skeppsgossarna klara för manöver. l mitten
gdr det nya seglet till väders. Till höger besids det gamla märsseglet. - Undre bilderna äro bägge frdn utbildningsverksamheten ombord d flottans sjömansskolas fullriggare Jarramas 194-5. Till vänster tvd man till rors under
ledning av vakthavande styrman. Till höger ankarlättning med jungmännen i arbete vid spelbommarna för att
vinda hem ankaret; fartygschefen stdr i fallrepet pd babordssidan och en man anger takten med dragspelet. Vid
sjömansskolan utbildas under tolv mdnaders lid samtliga pojkar, som sökt anställning vid flottan; utbildningen
äger rum sdväl i land som till sjöss.

på besättningarna blevo mycket stora med varje man oavbrutet på sin post under den tid
fartyget var ute till sjöss. På vila och sömn var inte att tänka, men ingen har sviktat.
Patrullering för övervakning av farvattnen kring kusterna ingår under neutralitetsvakt
rutinen. Minsvepning och mindesarmering har kommit på minsveparbesättningarnas lott, ett
farligt arbete, som krävt sina offer.
Livet ombord gestaltar sig numera många avseenden olika på olika fartygsslag. Ju mindre fartyget och därmed besättningen är, desto lättare uppnås den personliga kontakten mellan
62.
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Varje morgon kl. 8 (vintertid kl. 9) hissas flaggan ombord under traditionella ceremonier. Givaktsignalen ljuder, 8 glas sids pd skeppsklockan, muskötteriet skyldrar gevär, musiken bldser flottans paradmarsch och därefter
kungssdngen, var man står i stram givakt ocli alla, som kan se flaggan, hälsar med honnör. - Bilden är tagen
d Gustav V 1945.

alla ombord - befäl och manskap. I allmänhet föredrar nog sjömannen mindre fartyg, och om
han också bor i torpedrummet på en gammal vedettbåt, allt utom komfortabelt, trångt och
kanske både kallt och vått, går han hellre uppe på däck i många graders kyla och tvättar sig
i en pyts vatten än han byter med pansarskeppskamraten i hans varma, ljusa och duschförsedda tvättrum.
Tjänsten på ubåt är alldeles särskilt ägnad att svetsa ihop besättningen. Den innebär alltid
större risker även i fredstid än på andra faryg, vilket skapar gemensamhetskänsla. Det är
trångt och obekvämt på ubåtarna, men ändå trivs man gott. Under flera årtionden tjänstgjorde den ombyggda pansarbåten Svea som moderfartyg för ubåtarna, men blev slutligen
både för trång och för obekväm för att motsvara moderna krav på ett hem för ubåtsfolket.
Genom tillkomsten av ett nytt moderfartyg, Patricia, fick förläggningsfrågan hemma på baseringsorten emellertid sin lösning. Där har varje ubåtsbesättning sin mäss med goda bekvämligheter och bor och äter på moderfartyget, så snart ubåten efter återkomsten från sjön förtöjer vid detta.
Vintrarna 1940, 1941 och 1942 voro utomordentligt hårda och vållade örlogsfartygens besättningar stora svårigheter. Visserligen kunde man köra med bil till fallrepen på pansarskeppen, där de lågo till ankars ute i skärgården, men det var annars ingen lätt sak för permit-
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Klart för torpedskjutning på en äldre jagare. Dubbeltuben är utsvängd, torpederna färdiga för skott och milt emellan tuberna sitter tubbefälhavaren klar, väntande på order från bryggan. Tubbetjäningen är utrustad med sotglasögon för att ej fd det [rån skorstenarna ymnigt flygande sotet i ögonen.

Till vänster: Kanonen drages. Det inre av kanonen - loppet - är vid skjutning utsatt för stora pdfrestningar
och måste noggrant skötas ejteråt för att motverka krutqasernas kemiska frätning pd stdlet. Därför smörjes loppet in med madiafett omedelbart efter skarpskjutning och drages sedan rent. Härvid användes en ldng kanonviskare, som drages fram och tillbaka i loppet. Bilden är frdn Drottning Victoria. - Till höger: Orlogsfartyg skall
ständigt vara rena och putsade. Varje lördag är det stor rengöring, och alla andra dagar börja med allmän avspolning och putsning. Här synas rengöringsgastarna akter ut i färd med att skrubba halvdäck pd Gustav V, vilket sker
i takt med sjömännen pd en rad bredvid varandra.
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Orlogssjömannen förvarar vid transport sina kläder i en klådsäck, som följer honom vart han än blir kommenderad. Pd bilden till vänster syns en värnpliktig sjöman med klädsäcken väntande pd att komma ombord pd det
fartyg, där han skall tjänstgöra. Vid ombordkomsten byts »Kunql, Flottan . i mössan ut mot ett mössband med
fartygets namn. - Till höger: Alle mans kojer. Frivakt till kojs! När fartygl't ligger till ankars eller förtöjt är
endast en mindre del av besättningen avdelad till vaktgöring pd natten. Res/en fdr gd till kojs. Hängkojen är
sjömannens .~äng, särskilt pd de äldre fartygen, men i nya fartyg har kojerna i stor utsträckning ersatts med
britsar. Arbetet och den friska sjöluften brukar ge god sömn. Fotot är frdn pansarskeppet Sveriges trossbotten.

Tiden ombord angives varje halvUmma dygnet runt med slag pd glasklockan, ett slag kl. 8,30, 12,30, 16,30 O. s. v.
upp till dlta slag kl. 12,00, 16,00, 20,00 o. s. v. •Glasvakten • har sig anförtrott ansvaret för detta värv och ses här
i färd med att ldta Drottning Vietorias besättning veta vad klockan är slagen. - Till höger: Skepparpipan är en
gammal god kvarleva frdn segelskeppens dagar, som finnes kvar trots alla högtalaranläggningar. Vid repetering
aven order till besättningen frdn befälet pd däck blases först en lystringssignal, som har sin egen melodi. Med
pipan kan dstadkommas en ldg ton med handen öppen sdsom pd vänstra bilden och en hög ton med sluten hand
som pd den högra. Skepparpipan användes även vid fallrepshonnör, bdthissning m. m. (se även bilder i kapitlet
. Ndgra ord om årloqstraditionet »).

tenter att över isarna och i snödrivorna under måhända 20° kyla ta sig fram till bebodda
trakter. För att hålla övningarna i artiIIeriskjutning i gång bogserades måltavlor på slädar
efter bil på isen.
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Kolning (fotot till vänster, taget d pansarskeppet Sverige) är ett Jldrt och svettigt jobb, som dterkommer med
korta mellanrum. I kolningen deltager alle man, bdde befäl och manskap. Arbetet bedrives med liv och lust o cli
man tävlar i att tömma kolpråmen pd kortaste tid. Det gdr dt stora mängder so]! och vatten en het sommardag
och efteråt bjuds alltid på ndgot «extra» till skaffningen. - Det hdrda och smutsiga kolninqsorbetet har pd oljeeldade fartyg ersatts med det onekligen betydligt enklare sättet all ta ombord en slang, skruva den till ett munstqckc och sätta i gdng en pump, som pressar brännolja över i oljetankarna. Pd fotot till Jröuer synes ett pur
ubdtnr - av Sjölejon-typ - få motorolja frdn ett tankfartyg. Ubåtarna äro förtöjda vid moderfartyget Svea .

Vintertiden blev under dessa år alldeles särskilt en skolornas period. Underbefälsskolan måste förläggas ombord, enär dess elever behövdes för
fartygens bemanning, varför en betydande del av arbetstiden ägnades åt rent
skolarbete. Undervisningen i allmänbildande ämnen bedrevs per korrespondens genom förmedling av Kooperativa
förbundets brevskola i Stockholm.
Allt ifrån det att maskindrivna fartyg började tillföras vår flotta har kol ning varit ett regelbundet återkommande arbete, som fått något av tradition
över sig. Det är ett smutsigt och hårt
jobb, men det går inte att komma ifrån,
och därför har det blivit god sed att ta
det med gott humör i tävlingens tecken.
Det gäller att ta ombord så många ton
per timma som möjligt. I kolningen
deltager hela besättningen med sekond
och officerare i teten. Vanligen komma
kolen i pråmar, som förtöjas längs
sidan av fartyget. Bärplan utriggas på

General Thörnell, den förste innehavaren av den 1999 inrättade
befattningen som överbefälhavare över rikets [iirsuarskralter, besöker flottan och synes här gd ombord på flaggskeppet, där han
tas emot av chefen för kustflottan, konteramiral Ekstrand, med
stab och fartygets officerare. Färden ut har skett med en torpedbåt, som lagt till vid fallrepet. l bakgrunden Drottning Victoria.
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fartygssidorna för langningsmanskapet att
stå på, kolkorgarna fyllas och så är man
färdig att sätta igång.
På signal från sekonden börjar langningen och sedan gäller det att tömma
pråmarna och fylla kolboxarna, vilket
om möjligt skall ske på rekordtid. Goda
resultat antecknas för att egga efterkommande besättningar till nya dåd. Musiken
spelar under kolningen. Det är dragspel

Vid stark köld fryser vattnet till is, när sjön sidr över fartyget.
Det kan vara både besvärligt och riskfyllt att ta sig fram på det
nedisade däcket. Enda sättet att bli av med isen är att slå och
hacka bort den. - Pansarskepp under gång till sjöss vintertid.

&-

•

•

•

Vid patrullering till sjoss under de första krigsvintrarna på
1940·talet blev fartygen ofta utsatta för en vdIdsam nedisning
på grund av den starka kölden. Sjön slog över och vattnet frös
genast till is i en temperatur, som kunde understiga - 20°.
Jagare till sjöss vintertid.

och fiol eller högtalarmusik på grammofon. Några )befriade) , som ej kunna
deltaga, langa saft och vatten till de
arbetande. Det går åt avsevärda kvantiteter dryck en varm sommardag.
Ännu finns det ett stort antal äldre
koleldade fartyg i vår flotta, men de
fartyg, som numera byggas, drivas med
olja antingen i motorer eller som bränsle
under ångpannorna. »Oljnings är som
man lätt förstår en betydligt enklare
procedur än kolning. Tankfartyget lägger till vid sidan, en maskinist och några
eldare koppla på oljeslangarna, på tankfartyget sättas pumparna i gång och
pressar över oljan i mottagarens oljetankar.
Hytter, mässar och manskapsförläggningar på de moderna örlogsfartygen
fylla alla rimliga krav på bekvämlighet.
Inredningen är gedigen utan lyx, sovbritsar, tvättställ, skåp etc. i hytterna
äro enkelt och praktiskt anordnade.
Där så är möjligt, bygger man numera fasta britsar för manskapet, men
hängkojen är, framför allt av utrymmesskäl, alltjämt den vanligaste ) sängen)

Få grenar av tjänsten ombord äro så krävande som i eldrum
på koleldade fartyg. - Eldare framför eldstadsluckorna.
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för manskapet ombord. Varje man har
numera ett eller flera skåp för kläder
och privata tillhörigheter, och praktiskt
taget varje skåpdörr är på insidan prydd
med bilder av sköna kvinnor. S ådan är
nu en gång sjömannen, ett utpräglat
sinne för skönheten och behaget ingår i
traditionsarvet.

Till vänster: 1 manövertornet pd Sverige. Hit leder trddarna i fartygets inre kommunikationssystem för alt fartygsc11efen skall kunna komma i förbindelse med alla delar av skeppet. Här finns talrör, telefoner, logg, disiansur
och maskintelegraf m. m. Rorgängaren synes vid sin ratt med gyrokompassen framför sig och vid sidan av denna
magnetkompassen. - Till höger: 1 turbinrummet pd en jagare. Vakthavande maskinisten stdr med handen pd
pddragningsratten för dnga och kastar en blick pd maskintelegrafen, med vilken order om fart gives [rån bryggan. Till höger synes högtrycbturbinen.

Tvd foton frdn 28 cm. tornet pd ett pansarskepp. Till vänster: Fänriken - tornbeliilhaoaren i ett av pansarskeppets 28 cm. kanontorn sitter pd sin plats i tornet med ögat vid periskopet, vari han ser ut mot mdlet.
IIfed telefon och talrör kan han nd förbindelse med artilleriofficeren och med sina underlydande i torn, langningsrum och ammunitionsdurkar. - Till höger: Höjdriktaren vid vänsterkanonen i ett av pansarskeppets 28 cm.
torn sitter pd sin post i tornet med ögat vid siktkikaren. som användes vid riktning direkt [rån tornet. Vanligen
sker dock riktningen av kanonerna centralt genom ett sikte i märsen, och rörelsen överföres till en visare pd en
tavla, som synes till vänster om riktarens ansikte. Vid höjdriktning av kanonen vrides en annan visare pd samma
tavla och den skall ständigt bringas att std mitt för den förstnämnda visaren. Dd visarna stämma överens är
kanonen rätt inriktad.

De hygieniska förhållandena på våra fartyg äro numera mycket goda. Badrum finnas för
alla befälskategorier och tvättrum med inredning av rostfritt stål och duschar för manskapet.
allmänhet mycket gott, några epidemier förekomma
Hälsotillståndet ombord är också
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Till vänster: Artillericentralen på en jagare. Alla de faktorer, som inverka pd kanonernas upp- och sidsättning
vid skjutning, samman/örs i eldledningsinstrumentet i artillericentralen. Hit kommer uppgift på avstånd och bäring till målet, målfart och målvinkel, egen fart, vindens riktning och styrka, luftens täthet och krutets temperatur. Ur instrumentet fås den upp- och sidsättning, som skall inställas på kanonerna för att projektilen vid skjut:ting skall tröffa målet. - Till höger: 1 radiohytten. Alla örlogsfartyg äro utrustade med ett flertal radioapparater
för sändning och mottagning med både telefoni och telegrafi. Här sitter vakthavande radiomannen med handen
på teleqralmjckeln, färdig att sköta fartygets radioförbindelse med andra fartyg och landstalioner.

Till vänster: Utkik och signalering på bryggan. God utkik är av utomordentlig betydelse för ett örlogsfartyg. Särskilt gäller det att i lid upptäcka periskop, torpedbana och flygplan. Signalering pd längre håll under dagen
sker ofta med elektrisk dagmorselampa, med vilken man kan avge morsesignaler. Mannen till höger på bilden
håller lampan inriktad på mottagaren genom en siktkikare på överkant av densamma. - Till höger: Luftvärnsautomatkanoner på däck, klara till aktion.

praktiskt taget icke i vår tid. Läkare finns på alla större skepp och på varje förband av
mindre fartyg, särskild sjukhytt är anordnad på varje fartyg, där utrymmet tillåter. Sedan
kustflottan fått ett eget lasarettsfartyg, Prins Carl, överföras allvarligare sjuka dit för behand-
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Under mycket speciella förhdllanden lever besättningen pd en ubdt, där det är trdngt ombord och varje man har
ett krävande och ansvarsfullt arbete vid skötseln av det invecklade maskineriet. Bilderna visa överst en interiör
frdn manöverrummet i Valrossen, med fartygschefen vid periskopet, vari han kan följa det som händer uppe pd
ytan; nedan till llöger en titt in i förliga torpedrummet pd en annan ubdtj d fotografiet nedan till vänster fdr besättningen en efterlängtad rökpaus pd däck mellan ett par dykningar.

[Kl.
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ling och vård.

Flottan har också numera anordningar för att bereda personalen tandvård.

Tandpolikliniker finns såväl å örlogsbaserna som på kustflottan.
Till det goda hälsotillståndet bidrager gott kosthåll och ändamålsenlig beklädnad. Mat hållningen har under 1920- och 3D-talen grundligt rationaliserats och förbättrats och har ägnats
stort intresse från myndigheternas sida. Kockarnas utbildning är numera bättre än förr, äldre
kabyssers inredning har moderniserats, och nya fartyg hava fått förstklassiga spisar, ångkokare,
kyl- och värmeskåp. Matens kvalitet har förbättrats, och ekonomipersonalen lämnar stor frihet vid uppgörande av matsedel och matens tillredning. De inskränkningar i dieten, som krig
och kristider medföra för befolkningen i land, märkas mindre ombord. Maten är god och riklig, vilket är av mycket stor betydelse för välbefinnandet under de många gånger påfrestande
förhållanden, som sjölivet och isoleringen medföra. Man »skaffar» i backlag om c:a 10 man,
en äldre furir är backlagsförman och svarar för ordning och skick vid måltiderna, en backlagsman dukar och snyggar av, hämtar maten och diskar eller lämnar in servisen i diskrummet på
fartyg, som ha diskmaskin. På borden har man vanligen vit vaxduk.
De hygieniska förhållandena äro givetvis beroende av renligheten. Fartygen äro i regel
trångbodda med många människor samlade i små utrymmen; noggrann och ständigt återkommande rengöring har fördenskull blivit gammal god tradition. Varje lördag och efter varje
kolning är det stor rengöring ombord. Hela fartyget är liksom »upp- och nedvänh . I gångar
och mässar, på trossbottnar och på däck, överbyggnad och bryggor samt på sidorna utombords, överallt gnor man och fejar med borstar, trasor och såplut. Sedan skrubbas däcken,
sköljas och torkas, och mässingen blankskuras skinande ren, varefter sekonden inspekterar
varje vrå av fartyget. Alla övriga veckans dagar sopas och spolas däcken varje morgon, varjämte städning och uppsnyggning äger rum. Tvenne saker utgöra ett fartygs visitkort, har
någon sagt, dess båtar och dess WC. Därför äro också dessa föremål för alldeles särskild uppmärksamhet och tillsyn från den nitiske sekondens eller förste officerens sida.
Alla större fartyg har egen skräddare, skomakare och frisör. Den svenske örlogsmatrosen
är i allmänhet mycket mån om sitt yttre, kläderna skötas väl, pressjärnen äro flitigt i användning för att byxvecken skola vara knivskarpa vid landpermission. En för- eller eftermiddag i veckan ägnas åt persedelvård, då man lagar, lappar och tvättar underkläder och kypertställ, piskar, borstar och pressar ytterkläder, putsar skodon etc. Sedan mönstras kläderna av
divisionsofficeren, som också räknar över varje plagg för att kontrollera, att ingenting är »på
drifh. Alla underkläder skola förvaras hoprullade och ombundna med sladdar eller gummi-

PLANSCH A MOTS TA ENDE SIDA . Kungsslupen Vasaorden byggdes pd konung Gustav /11:s befallning dr 1774pd det privata Djurgdrdsvarvet av den store Chapman, som själv uppgjort rilningen till denna namnkunniga salsslup (sd kallad med anledning av den fönsterförsedda kajutan akterut). Slupen roddes med nio par dror men var
därjämte försedd med tvenne fällbara master, pd vilka vid förlig vind hissades tvd latinsegel. Vasaorden som
första gdngen kom till användning vid den nyförmälda hertiginnan Hedvig Elisabet Charlottas högtidliga intdg i
huvudstaden den 7 juli 1774 och sedermera under vissa perioder tagits livligt i bruk, särskilt vid främmande stats överhuvudens besök i Stockholm, gick genom den förödande branden pd Galärvarvet 1921 förlorad . Snart nog
ihopsamiades emellertid pd frivillighetens väg 42,000 kr ., för vilka medel en identiskt lika slup nybyggdes pd Galärvarvet; den gjorde sin första resa med konung Gustav till Stadshuseis invigning den 23 juni 1923. Av de bägge
fotografierna visar det övre den ursprungliga Vasaorden vid ett /Iögtidligt tillfälle 1903. Pd det undre [otot en bild
av den förnyade Vasaorden, använd den 16 juni 1938, konungens 80-drsdag . Slupen, bemannad med matroser frdn
Stockholms örlogsstation och en sjöofficer vid rodret, förde dd konungen och kronprinsen [rån Riddarholmen till
Stadshuset, där Stockholms stad hyllade monarken. Röken på bilden kommer [r ån de paraderande örlogsfartygens
salut. Till vänster bakom flaggan skymtar en jagare.
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Kungsslupen Vasaorden: den gamla (1914; överst) och den nya (1938; nederst).

band. Till sådana gummiband användas ofta
gamla cykelslangar, som kapas tvä rs över i
tunna band. Kojer och madrasser skiftas varannan vecka, därefter följer kojtvätt. då varje
man skrubbar och sköljer sin koj eller sitt
madrassvar, vilka sedan najas i noggrann
rättning och ordning för torkning p å gölingar,
som sträckas upp från backen till förliga masten. Att hänga upp tvättkläder p å räcken,
bryggor och dylikt är, såsom varande icke
örlogsmässigt, strängt förbjudet.
I fartygets marketenteri kan man få köpa
alla dessa små förnödenheter, som höra till
livets nödtorft, samt naturligtvis tobak, sötsaker, kaffe och bullar samt läskedrycker.
Överskottet på marketenterirörelsen kom-

I verkstaden ombord. På alla större örlogsfartyg finnes
en verkstad eller smedja. Här kan man utföra smdreparationer av alla slag och arbete saknas inte för suetsopparater, borrar etc. 1IIaterielen fordrar ständigt underhdlI
och verkstadsfolket ombord brukar visa stor uppfinningsrikedom, när någonting har gdtt sönder o cli skall lagas .

mer manskapet till godo i många former av
trevnad och förströelse etc. Detta överskott
kan vid ett väl skött marketenteri gå upp till
ganska avsevärda belopp.
Den moderna personalvården, som organiserades för hela krigsmakten år 1941, har
gamla föregångare i vår flotta. Det har alltid
varit sed, att fartygsbefälet tar hand om sin
besätt.ning även när det gällt privata ärenden,
och förhållandet mellan olika personalgrupper ombord är i regel mycket gott.
Den nya personalvårdsorganisationen för
kustflottan upptar en personalvårdschef, van -

Varje större fartyg har sitt marketenteri, där man kan fd
köpa toalettsaker, choklad, tobak, läskedrycker, bröd,
veckotidningar m. m. Frekvensen är livlig, omsättningen
god och överskottet användes på olika sätt till besättningens nytta och trevnad. - . Mark an. pd Gotland.

ligen en äldre officer. Denne har som biträden en socialvårdsassistent och en bildningsassistent. På varje större fartyg och förband
av mindre sådana finns dessutom en fartygseller förbandsassistent. I socialvårdsassistentens uppgifter ingår att ge råd och hjälp i juridiska, sociala och ekonomiska frågor av alla
slag, liksom i personliga frågor och familjeangelägenheter.
Såsom socialvårdsassistent
tjänstgör en juridiskt utbildad person. Vanligen har han sin mottagning i land, där han
kan uppsökas av den hjälpsökande. Socialvårdsassistentens arbetsbörda är ganska betydande, särskilt då fartygsbesättningarna
i stor utsträckning utgöras av inkallade värnpliktiga av äldre årgångar och reservpersonal.

Hårsfjärden i Stockliolms skårqård har varit en av flottans ordinarie baser under nära 50 dr. Här har sd smdningom vuxit upp ett litet samhälle utefter stränderna.
Vid Vitsd pd fastlandet med bussförbindelse till huvudstaden finns det här avbildade örlogshemmet med marketenteri, läs- och skrivrum m. m. Här ordnas andaktsstunder och förströelse i olika former för manskapet frdn
örlogsfartygen pd Hdrsfjärden.
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Under fredsdren mellan världskrigen besökte flottan eller delar av densamma varje sommar ndgon utländsk hamn.
Här synes frdn vänster Ragnar, Sigurd, lVachtmeister, Wrangel, Bletula, Abborren, Braxen, Ubdten n:r 3 samt
Svea med Sälen , Hajen, Valrossen ocli Illern, Uttern , Bävern förtöjda vid Bliicher-Briicke i Kiel sommaren 1925.
I bakgrunden Jacob Bagge till ankars.

Bildningsassistenten har hand om bibliotek, tidningar m. m . och förströelser av olika slag .
Under förstärkt försvarsberedskap har staten ställt medel till förfogande för tidningsprenumeration, så att varje fartyg får en tidning och en tidskrift för varje 20-tal man av besättningen.
Bibliotek finns på praktiskt taget alla fartyg och läslusten är god. Försvarsstabens personalvårdsavdelning ställer »fältbibliotelo till förfogande med modern litteratur såväl som klassisk.
När en sådan boklåda är läst, kan den utbytas mot en annan. Många fartyg ha också egna
bibliotek med böcker från manskapsbiblioteken på örlogsstationerna.
Om radion spelar en betydande roll i det moderna samhället, så är detta också förhål landet ombord. När rundradion slog igenom, anskaffades apparater ombord vanligen på privat väg, men sedermera har radioanläggningar inbyggts i de flesta fartyg genom kronans försorg med en centralapparat och ett antal högtalare utplacerade på olika platser i fartyget. där
de kan vridas på eller stängas av efter önskan. Nyheter och musik äro de mest uppskattade
programpunkterna. Högtalaranläggningen kan också på en del fartyg användas för ordergivning
inom fartyget, men det gamla klassiska sättet med en drill i skepparpipan åtföljd aven order,
som repeteras genom hela fartyget, lever alltjämt kvar. Till förströelserna hör först och
främst biografföreställningar. Kustflottan har vid Hårsfjärden sin egen livligt frekventerade
biograf, som ger föreställningar två gånger varje kväll. Fartygen ha i många fall också apparater för smalfilm eller vanlig ljudfilm, vilka användas för såväl undervisning som förströelse.
Till de stora evenemangen höra de tillställningar, som anordnas i kustflottans stora sporthall
likaledes å H årsfjärdsdepån. Här förekomma föred~ag i aktuella ämnen, sång och musik,
teater och kabare med uppträdande av förstklassiga artister inför en tacksam publik, som inte
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sparar på bifallsyttringarna, när något
nummer särskilt uppskattas.
Den gamla seden att morgon och
afton samla besättningen till korum
har, sedan segelfartygen försvunnit,
mer och mer kommit ur bruk. Den
sjögående flottan har under de senaste
årtiondena icke haft egna prästmän,
utan gudstjänst ombord ordnades emellanåt genom medverkan av någon präst,
som därtill anmodats av vederbörande
chef. På de fartyg, som under fredsåren
på »I ån gresas visade den svenska flaggan i främmande farvatten, medföljde
emellertid ofta en präst, vars gärning
både som själasörjare och människa
livligt uppskattades av alla ombord.
Under det andra världskrigets förstärkta försvarsberedskap har inom marinen
liksom inom krigsmakten i övrigt anbefallts en organisation för själavården,
som tillfört flottan ett antal marinpastorer och -predikanter, vilka helt kunnat ägna sig åt den andliga vården ombord. Detta sker genom gudstjänster
och andaktsstunder, ofta genom inlägg
av någon punkt av religiös natur vid
andra sammankomster. Genom samtal, enskilt eller i grupper, söker marinpastorn eller marinpredikanten att tillgodose ett religiöst behov hos männen
ombord, som under krigsåren med dessas pressande och oroliga förhållanden
blivit märkbart större än vad som tidigare varit fallet.
Under de senaste åren har ett flertal
skeppstidningar sett dagens ljus. Den
första - sannolikt i hela krigsmakten
- var pansarskeppet Drottning Victorias »F laskposten », vars första nummer
kom ut redan i september 1939. Innehållet i skeppstidningarna är en blandning av skämt och allvar, som rör sig
omkring besättningens och individernas liv ombord. De ha på så sätt blivit

Det moderna sjökriget har visat betydelsen av gott samarbete mellan försvarsgrenarna. Därför gästas flottan emellandt av krigsmän frdn andra försvars- eller vapengrenar, som embarkera pd
fartygen för att bekanta sig med sjön och sjömännen och övas
i landstigning pd kusten. Bilden är frdn en samövning flotta-arme.

Andra siaismakten besöker flottan. Medlemmar av riksdagen hava
ofta visat sitt intresse för sjöförsvaret genom besök ombord. Försvarsutskottet vid 194.2 drs riksdag synes här i torpedbdtshamnen
fd en redogörelse för torpedbdtsvapnet och bli fördelade till bdtarna , som sedan under övningar till sjöss fick visa vad de duga till.
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ett led i arbetet att skapa förtroende och samhörighetskänsla. På några långresefartyg har också
utgivits en liten skeppstidning med huvudsakligen nyhetsinnehålI.
En mycket högt uppskattad förmån under tjänstgöring ombord är möjligheten till landpermission. Förstärkt försvarsberedskap medför givetvis en viss inskränkning i permissionen
samtidigt som den långa, oavbrutna tjänsten ombord med gång till sjöss och däremellan förläggning ute i skärgården och därav följande isolering gör permissionen mera eftersträvansvärd än eljest. Under vissa perioder har inskränkningen i ledigheten på grund av skärpt beredskap varit avsevärd, under andra åter har landpermission och tjänstledighet kunnat beviljas i stor utsträckning. Visserligen kan den nödtvungna isoleringen och trängseln ombord skapa
irritationsmoment, men samtidigt har varje man fått lära sig samlevnadens konst och det
goda kamratskapets glädjekälla inom den värld, som fartyget utgör. Sammanhållning och förståelse präglar livet ombord.
Flottan lever och verkar mycket utom nationens synkrets. För att få en rätt uppfattning
om den mångskiftande örlogstjänsten bör man göra ett besök ombord helst under en inte alltför kort period. P å 1930-talet hade flottan också en »örlogsdag » nästan varje sommar, då ett
stort antal inbjudna från olika yrken och samhällsklasser fingo följa med på fartygen under
övningar till sjöss. Det är att hoppas, att dessa besök skola väcka och vidmakthålla förståelsen
för sjövapnet hos vårt folk och skapa samhörighetskänsla mellan nationen och dess flotta.
S. E.

FLOTTANS UNIFORMER OCH KOSTHÅLL I MODERN TID.
Uniformer. I allt väsentligt ha de flottans uniformer, som utformades under senare delen av
föregående period, bibehållit sig oförändrade intill våra dagar, under det armens uniformer
grundligt förändrats. Åtminstone vad angår manskapets dräkt är detta i själva verket rätt
märkligt, med hänsyn till att sjökrigsmaterielen och därmed tjänsten ombord undergått en fullständig omvandling under de sista 75 åren. Den traditionella matrosdräkten, med sina blusformade livplagg och vissa andra särdrag var konstruerad med tanke på arbete till väders. Som
det moderna örlogsfartyget numera inte har någon rigg i äldre bemärkelse, ja, knappast några
master, tillhör nämnda arbete historien. Sjömansdräkten lever likväl kvar med traditionens
starka band i vår såväl som i andra örlogsmariner.
Givetvis ha flottans uniformer inte helt kunnat undgå att beröras av modets växlingar och
andra förhållanden, som påverkat den civila dräkten. Under de senare årtiondena är därvid
att främst nämna konfektionsindustriens hastiga utveckling.
Vad angår befälspersonalens dagliga tjänstedräkt har ldngrocken hållit sig tämligen oförPLANSCH A I1fOTSTAENDE SIDA. Förr i tiden var inmönstringen av ett örlogsfartyg en högtidlig akt, som ifrdga
om 1:a klass fartyg verkställdes av stationsbefälhavaren (befälhavande amiralen). Klädseln var liten parad eller,
om mönstringen skedde pd paraddag, stor parad - sdsom d bilden överst, som dterger flottans traditionella mottagningsceremoni vid fallrepet för /lögre officer. Amiralen hälsas här - det är ombord d linjeskeppet Stockholtn
- av fartygschefen; bakom /wnom stdr sekonden o eJl vakthavande officeren och mitt framför uppbördsskepparen,
som med sin pipa . bldst öven, när amiralen gick över fallrepet. Pd linje std uppställda skeppets officerare efter
kdrer och stater. De bdda närmaste äro fartygsläkaren och fartygsintendenten (förvaltaren). Förutom fallrepsgastarna
och gevärsposten vid porten till fallrepet deltog i ceremonien ett muskötteri, d. v. s. en med gevär beväpnad tropp
på minst 9 man, som skyldrade (muskötteriet är ej synligt d bilden). Ocksd besättningen i övrigt var vid mönstring uppställd d drick. - Aven den undre bilden, som är tänkt hänföra sig till en pansarbdt vid tiden för sekelskijtet, dskddliggör mottagningsceremonien vid en högre befälhavares ombordkomst samt visar bl. a., huru amiralen
gör honnör för flaggan akteröver. Officerarna äro här klädda i rock utan sabel. Om i övrigt också uniformerna
ej blivit i allt tidstroget dtergivna, särskilt ej i vad avser livplaggens skärning, kunna de dock lämna en allmän
uppfattning om officersbeklädnaden under resp . perioder.
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Iverst: Befälhavande amiralen kommer ombord. 1880-talet. Underst: Kustflottans chef mottages d en pansarbdt.
Sekelskijtet. Akvareller tör »Soensk a flottans historia » av Harald Sallberg 1945.

Denna gruppbild frdn 1923 visar gamla trotjänare vid flottans stalion i Karlskrona, som enligt beslutet om båtsmansorqanisationens avveckling lämnade sin anställning som bdtsmän och övergingo till sjömanskdren. Stdende
[rån vänster F. O. Magnusson, F. A. Biikelutul, A. W. Ekström, A. Svensson, E. W. Berg, A. Nordström och B. G.
Larsson; sittande [rån vänster A. F. Forsberg, J. A. Gummesson, C. J. Ohlsson, C. M. Siiderqoist, E. J. Elmström
och O. Pettersson. Ur unilormssqnpunkt förtjänar det anmärkas, att fjärde man frdn vänster, övre raden, är en
s. k. stjärngosse, d. v. s. korpral med underofficers lön och kavajuniform och ekonomistens stjärna i mössan, en
anställningsform som fanns en lid i flottan. Femte man i samma rad är underojlicerskorpral, en grad som ej
heller finns numera.

Tvd smdländska bdtsmän av gamla stammen: till vänster bdtsmannen vid Södra Möre 1:a kompani, Carl Ljungström, som avled 1940; han var född 1845 och känd för sina ovanliga kroppskrafter; han hade deltagit i Vegafärden och flera andra av Nordenskiölds expeditioner. Foto av förf. Till höger: förre bdtsmannen vid Södra
Möre 2:a kompani, P. O. Fäste, vid sidan av professor E. B. Almqvist den siste av Vegamännen som ännu (1945)
är i livet.
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ändrad under mer än en mansålder. Bortsett från färgen, de blanka knapparna och galonerna
är ju långrocken detsamma som den numera avlagda civila bonjouren, varmed herrarna
ännu inpå 1900-talet skrudade sig vid mer eller mindre högtidliga tillfällen, även när plagget
alls inte lämpade sig. Ibland har långrocken, som i mitten på 1860 -talet kallades •uniformsbonjour», fastän oegentligt benämnts syrtut, måhända en reminiscens från första hälften av
1800-talet, då benämningarna rock och syrtut omväxlande avlöste varandra, rätt förklar. ligt förresten, eftersom de båda plaggen merendels voro ganska lika och tjänade ungefär
samma ändamål. Den egentliga syrtuten, som ännu vid sekelskiftet förekom bland äldre officerare, skilde sig från långrocken mest däri att tyget var tjockare, varför den med fördel
under höst och vår ersatte både långrock och kappa.
I början av 1900-talet var det modernt, särskilt bland de s. k .• torpedb åtsschapparnas , med
mycket korta rockar. Numera är tendensen snarast motsatt. Byxorna voro förr mycket smala
för att under senare år gå till motsatt överdrift.
Ifråga om sådana detaljer som stärkkragar och halsdukar har utvecklingen avspeglat det
civila modets växlingar. Ingen bär nu • fadermördare s, ej heller krage med snibbar till kavaj
eller rock utan dubbelvikt dylik, såsom seden var i början av 1880 -talet. Långhalsduken har
trängt ut rosetten till kavaj och rock.
De båda världskrigen ha också utövat inflytande på sjöofficerarnas dagliga dräkt.

Den

korta kavajen, liksom ytterkavajen egentligen endast ett tillåtet plagg, har blivit det vanliga
livplagget och i praktiken kommit att ersätta långrocken, som i sin tur i viss mån ersatt
fracken som paradplagg. Den korta och prydliga mässjackan, en förnämligare form av 1800talets rundtröja, hade redan före första världskriget kommit att vid sidan av sin egentliga
uppgift -

att tillsammans med stärkskjorta. krage och svart rosett, blå urringad väst och blå

byxor vara ett middagsplagg ombord guldgalonerade byxor.

bliva ett paradplagg tillsammans med vit väst och

Tjänsten ombord under försvarsberedskapen har dock i någon mån

ruckat på den gamla seden att kläda om sig till middagen. Kavajen har även härvidlag vunnit
terräng. Såsom komplement till mäss- och även paraddräkten infördes för omkring 30 år sedan
en ny och mycket elegant form av b åtkappa -

benämningen fanns redan under 1870-talet -

egentligen en lång och om svenska dräktens kappa starkt påminnande krage. Dessförinnan
begagnades för samma ändamål en med kort kapuschong försedd regnkrage, som kallades
'pellerin. eller »hubendickare s, sistnämnda troligen därför att den lancerades av handlanden
Hubendick i Karlskrona.
Den blå klädesmössan hade ännu ett stycke in på 1900-talet en ytterst diminutiv kulle, ett
från 1860-talets franska modell ärvt drag, för att på
satt överdrift med mycket vid uppstyvad kulle.

s~nare

tider efter hand slå om till mot-

På . allra sista tiden har för viss tjänst-

göring ombord blivit tillåtet att bära bdtmössa, av ungefär samma modell som armens fältrnössa.
Ehuru som redan antytts för närvarande praktiskt taget förvisad till garderoben, har flottan
alltjämt kvar sin särskilda paraddräkt, med frack, guldgalonerade byxor, epåletter, vit väst, förgyllt skärp och trekantig hatt.
För underofficerarna försvann fracken som förut nämnts redan under föregående period
PLANSCH A MOl'STAENDE SIDA. Karlskronamdlaren l. Törnström ger här en stämningsfull bild frdn en
bdtsmans enkla boning, vilken lika gärna kunde gälla som modell för en sjömansstuga frdn Västerudden eller
Björkholmen i Karlskrona. Den gamle korpralen, som maler sitt kaffe, har i sommarvärmen tagit av sig bldskjortan och tagit pd sig ett par gamla väl utgdngna smärtingsskor. l bröstfickan sticker snusnäsduken fram. Pd
bordet väntar supen och ankarstocksbrödet och pd den öppna härden puttrar kaffepannan.
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I båtsmanstorpet. Oljemdlning av Isidor Törnström . I konstnårens ägo.

Till vänster: I likhet med de flesta andra gamla bdtsmanstorp innehdller denna i Länna socken, Frötuna Skeppslag i Uppland belägna stuga, senast innehavd av bdtsmannen Karl lIfagnus Lennman, en förstuga, ett k ök och en
liten kammare. Ovan dörren sitter bdtsmanstavlan med inskriptionen •Rosi . 2:dra Komp. N:o 26 . under ett mdlat
ankare. Foto Nordiska museet. - Till h iiqer: Bdtsmannen Carl Ljungströms lada, av den typ som allmänt före kommer vid bdtsmanstorpen i Södra Möre. Fo to av förf.

En interiör [rån Oster-Kumla bdtsmanstarp i Turinge socken (nu d Södertälje Kulturhistoriska museum). Inventarierna härstamma till stor del frdn soldat- eller bdtsmanstorp under förra seklet.

såsom ersatt av långrocken. Även den på högra axeln placerade epåletten blev bortlagd. Mässjacka ingår icke i underofficerarnas utrustning, men på den tiden, då underofficerarna rekryterades från underofficerskorpralerna, vilkas livplagg utgjordes av rundtröja, var detta, med mässjackan närmast överensstämmande plagg, tillåten persedel.
Under senare tid har bl å trenchcoat allmänt vunnit insteg bland befälspersonalen såsom
regn- och överplagg, i viss m ån ersättande kappan. Vita byxor (obligatoriskt plagg) och enradiga vita kavajer, ä nda tills för några år sedan med ståndkrage, nu med f ällkrage. ha av
ålder förekommit sommartid eller vid expeditioner till varma farvatten, givetvis med vit mössa.
För att utmärka tjänstegraden var det ännu i slutet av föregående period tillåtet att på
kappa eller kavaj - eftersom den senare syddes som paletå synes skillnaden dem emellan
varit ringa - samt å rundtröja anbringa svarta redgarnsband i stället för guldgaloner, men
6~.

sv. F.

Il. III
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denna valfrihet synes ha borttagits i början av 1880-talet. Sedan dess begagnar flottans befälspersonal uteslutande guldgaloner i form av band av olika bredd eller chevronger. Amiralsmössans breda guldgalon har dock på sistone ersatts med ett vanligt svart redgarnsband och
ett över skärmen liggande guldornament efter engelskt mönster. Medan man under slutet av
föregående period utmärkte kommendörsgraden med en bred och två smala galoner, kommendörkaptensgraderna med en bred och en smal respektive endast en bred galon, förlänades
sedermera kommendörerna en bred och 3 smala galoner, kommendörkaptenerna en bred
och 2 smala respektive 1 smal, varav de smala galonerna placerades över den breda. Inemot
sekelskiftet placerades den breda galonen åter överst. Numera har gradbeteckningen för kommendörkaptener ett annat utseende, se pI. vid sid. 506. För intendenturofficerare och de civilmilitära kårerna ha tid efter annan också vidtagits förändringar i sättet att utmärka deras
tjänsteställning. I och med att flaggunderofficerare på 1920-talet fingo tjänsteställning över
lägsta officersgraden utbyttes deras chevronger mot galoner.

Nyligen har emellertid gradbe-

teckningssystemet för underofficerarna reviderats därhän att de alla skola bära galoner, dock
utan ögla. Ovanför galonerna anbringas guldbroderade yrkesbeteckningar. Se pI. vid sid. 506.
Materialet i uniformerna utgöres alltjämt av kläde. På sista tiden har man på grund av
materialbrist delvis fått övergå till kamgarnsdiagonal. Färgen är alltjämt mörkblå, färgmedlet indigo eller, som numera är vanligare, alizarin.
Såsom förut sagts hade manskapets uniform under slutet av föregående period fått det
utseende och den sammansättning, som den i allt väsentligt ännu har. Även tills helt
gällande huvudprincip för tilldelningen, med persedlarnas uppdelning i ett första ställ
och ett andra ställ (släpuniform ) och med bestämda årskvoter för varje plagg var
likaså grunderna för själva beklädnadshushållningen varom mera i det följande.

nyligen
(parad)
införd;
Bekläd-

nadsstaten var rikligt tillmätt och upptog plagg och kvaliteer som sedermera ansågs kunna
inbesparas. Varje man tilldelades på den tiden, förutom den bussarongliknande blåskjortan av
boj, en rundtröja, av blått kläde för det fast anställda manskapet men av kommisskläde för
skeppsgossar, båtsmän och beväringsmän. Materialet i byxorna var för den första kategorin
likaledes kläde, kommiss för de senare. Stortröjan eller ytterkavajen däremot var för alla till verkad av grov kommiss. En fullt »riggad» sjöman hade om vintern på sig uppifrån räknat:
mössa av kläde med band, flanellsliv (undertröja av halvylle), skjorta av linnelärft med blå
krage, halsduk av yllesatin (svart), lång, stickad yllehalsduk (grå), ylletröja stickad (blå), s. k.
gensare, rundtröja eller i vardagslag blåskjorta av boj, byxor, sydda med »lucka» (utan julp),
yllestrumpor, långa eller korta samt smorlädersskor. Den uppmärksamme läsaren märker säkerligen att här fattas ett viktigt plagg, nämligen kalsonger. Sådana infördes först på slutet av
1800-talet, men dessförinnan voro byxorna försedda med lösa lårfoder.
På sommaren och till släparbete användes byxor och bussarong av grov linneväv.
Under 1890-talet försvann den prydliga men som skydd för veka livet mindre lämpliga
rundtröjan och ersattes jämväl till parad- och permissionsklädsel av bl åskjortan. Endast högsta manskapsgraden, underofficerskorpralerna - en grad som numera försvunnit - behöll
rundtröjan. Utom för de sistnämnda ersattes klädesbyxorna med byxor av kommiss. Kommissklädet såväl som bojen var förr mycket grovt och hårt; numera tillverkas dessa tyger i olika
men genomgående bättre kvaliteer allt efter plaggens ändamål.
Under årens lopp har manskapets utrustning ökats med s. k. blåställ, bestående av bussarong och byxor av blå bomullskypert eller samma tyg som användes i overalls, korta stövlar
och pälsmössa. Smorlädersskor ha för länge sedan ersatts med skodon av vanlig civil typ.
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för flaggmän

Skärmmössa
för övriga officerare
och vederlikar

Båtmössa

Pälsmössa

Marinöverdirektör

Förste
marinläkare

Marindirektör
av 2. graden

Marinläkare
av 1. graden

Mariningenjör
av 2. graden

Marinläkarestipendiat

(med rött : MarInöverläkare)

(med ll1a: Marlndirektör av
I. graden)

(med rött: Förste
marinläkare i
marinläkarekåren)

(Med lila : MarlnIngenjör av
I. graden)

(med rött : Marinläkare av
2. graden)

(med '1IIa : Marinunderingenjör)

VÄRNPLIKTIG PERSONAL I SÄRSKILDA BEFATTNINGAR.
Amiral

Viceamiral

Konteramiral

Präst
Kommendör
vid marinIntendenturkåren

Kommendörkapten av 2.
graden

Kommendörkapten av 1.
graden

Kapten vid
marinintendenturkåren

Löjtnant vid
marinintendenturkåren

Socialvårdsassistent

Fänrik

MANSKAP.
YRKESGRENSBETECKNINGAR
FÖR UNDEROFFICERARE.

UNDEROFFICERARE.

_

Skärmmössa

för underofficerare av
stam och reserv

för värnpliktiga
underofficerare

(Förvaltare och f1aggunder·
ol/lcer med klikrem av guld)

x

Arlilleristyrman

Stubsredukt ör

SJÖVÄRNSKAREN.

•

Rundmössa

•

Båtmössa
för munskap

Båtmössa

Styrman

Sjukvårdskonsta pe I

Pälsmössa
Förvaltare
(ekonomiavdelningen)

Flaggunderofficer

Underofficer
av 2. graden

(Flaggmaskinist)

(Styrman)

Fänrik
Förrådskonstapel

KADETTER.

Plaggkadett

Und.off.
Furir
2. graden (Sjöofficers-

(Marinlnt.- (Marlnlng.linjen)
linjen)

linjen)

.

Rustmästare

Musikkonstapel

y

Torpedmästare

Maskinist

II

o
~)

Furir

Korpral

2. kl.

Jungman-

(MaskInavdein.)

(Ekonomlavdetn.)

sjöman

(Hanlv.avdein.)

Kvartersman

(Däcksavdein.)

y rkesbeteckningen g u l för fast anställda, l j u s 1J l för värnpliktiga.
å

Emblem
för manskap

Liksom för befälet har båtmössan introducerats för viss sjötjänstgöring. Snittet på plaggen
har växlat med moderna. Blåskjortan från 1880-talet var mycket vid, ganska lång och såg ut
som om den var sydd med puffärmar. Den sys nu kort och så att den smidigt följer bålen.
Byxorna, på sin tid mycket smala, skulle för inte så länge sedan vara mycket vida vid benen,
och helst vara, som man sade, sydda med tjafs efter engelskt mönster för att manskapet skulle
gilla dem; vara de inte det, hände det att sjömännen, trots risken för sura efterräkningar,
själva ändrade dem. Numera har man återgått till mera moderata former. Först under 1930talet förändrades den delikata detaljen med knäppningen av byxorna från lucka till julp.
Alltsedan kronan övertog omsorgen för anskaffningen och underhållet av manskapets beklädnad, ha de egentliga uniformspersedlarna tillverkats i flottans egna verkstäder. Sedan ett
tjugotal år tillbaka har denna tillverkning varit koncentrerad till marinens centrala beklädnadsverkstad i Karlskrona, och sker nu efter samma metoder som vid de privata konfektionsfabrikerna. Detta innebär bl. a. att uniformerna sys efter standardmått med stark differentiering till storlek och passform. För varje normalt vuxen karl finnes alltid på lager en
passande uniform, medan plaggen tidigare syddes i endast 5 storlekar.
En annan faktor, som haft ett gynnsamt inflytande på de svenska örlogsmatrosernas allmänt erkända höga beklädnadsstandard, utgjorde det system för beklädnadshushdllningen, vilket
alltsedan 1839 tillämpats för det fast anställda manskapet. Detta system innebar att varje
enskild karls förhållande i beklädnadshänseende kontofördes. Varje uttagen persedel debiterades
honom och för varje kvartal blev han krediterad med 1/4 av den beräkn~de kostnaden för
uniformens årliga underhåll. Beräkningen grundade sig på förut med ledning av erfarenheter
fastställda livslängder på plaggen. Utvisade karlens konto överskott, fick han i viss ordning uppbära detta såsom uppmuntran. Detta eljest förträffliga system har under tider av starkt fluktuerande priser sina nackdelar. Under beredskapen har detsamma försatts ur kraft och är nu
definitivt upphävt.
Den prydliga och lediga matrosdräkten med sin blå krage har inte samma nimbus över sig
som förr. I det havomflutna England, där känslan för sjövapnets och sjöfartens betydelse är djup
och allmän, skulle det säkerligen inte falla någon in att finna något löjligt i att en mogen karl
är riggad med blå krage och rund mössa, men i vårt land finns det tanklöst folk som gör detta,
ja, värre än så, som il priori diskvalificerar en blåjacka såsom restauranggäst. Däremot har kritiken från det hållet knappast rört sig om ändamålsenligheten hos uniformen. Vad den ändrade
inställningen nu än bottnar i, är den på sina håll ett faktum, som icke undgått att göra ett visst
intryck på manskapet självt. De äldre torde numera önska sig en uniform, som till sin typ
mera överensstämmer med befälets. En särskild kommitte har framlagt ett förslag avseende
modernisering av manskapsuniformen. Enligt detta skulle blåskjortan ersättas med en enkelradig knäppt jacka. Till denna skulle det yngre manskapet fortfarande bära blåkrage, men
furirerna dubbelvikt krage med slips. Furirerna skulle få skärmmössa i stället för den runda
sjömansmössan. Gradbeteckningssystemet för manskapet skulle bringas till överensstämmelse
närmast med flygvapnets.
Kosthdllet. I det föregående har vad som sagts om förplägnadsväsendets utveckling inom
flottan väsentligen rört sig om kosth ållet ombord, som också behandlats först; detta därför att

ordnad mathållning i land i kronans egen regi ju knappast förekom före mitten av 1800-talet.
Vid denna tid hade utvecklingen av flottans stationer, från i stort sett endast depåer för utrustning av fartygen och deras besättningar till jämväl rekryterings- och utbildningsdepåer, fram-
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Interiör från manskapets matsal pd Skeppsholmen, sådan denna såg ut vid slutet av 1880-talet med sina långbord
och långbänkar. I övre högra hörnet är infälld en bild av köket med sin primitiva dngkokinrättning, troligen en
av de första i Sverige, med ångpannan placerad i koket och med grytorna i ett högt placerat stativ. Undertill
synas avtappningskranarna. Någon järnspis synes inte ha förekommit. - Teckning av Oscar Keen i >Svensk a
familiejournalen Svea . 1886.

tvingat en annan ordning. Denna om ständighet motiverar att vi i det skede,
som nu avhandlas, börja med en återblick på vad som försiggått i land, så
mycket mera som det moderna storköket och andra förbättringar först
kom till här.
Det gick emellertid långsamt fram

Interiör från det på 1860-talet uppförda kronobageriet å Stumholmen i Karlskrona (se ovan sid. 226) med ugnar, vilka oavbrutet varit i användning i omkring 80 år. Numera ha emellertid de
gamla ugnarna kompletterats med moderna, elektriskt drivna
ugnar för vissa brödtyper.
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början; varken under 80- eller 90talen togs några sjumilasteg. 1875 års
spisordning ers attes visserligen 1888
aven ny, men denna synes närmast ha
betingats av införandet av decimalsystemet, varvid ort och kubiktum
ersattes med gram och el, Härvid
skedde en avrundning uppåt av vissa
värdefulla livsmedel, såsom mjölk,
smör, socker, potatis och grönsaker. Kalorivärdet var visserligen högt
(se tablån bland bil. i bandets slut) men
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Till vänster: En av Bolinders första för storkök avsedda järnspisar Ilade detta om 70- och 80-talens arkitektur
erinrande utseende. En och annan dylik kan man ännu påträt]« vid kustartilleriets nedlagda befästningsanläggningar. - Till höger: En av de äldsta - mdhända den äldsta - konstruktionen av dngkokgrytor i Sverige, varav
enstaka exemplar [unnas i praktisk användning ännu för omkring 10 dr sedan, dskddliggöres pd ovanstdende katalogbild frdn Bolinders frdn omkr. 1890.

Till vänster: Köket pd en äldre nedettbåt är trdngt och värmen frdn den koleldade spisen pressande. Till höger
syns en av de tvenne dngkokgrytorna av dlderdomlig typ. - Till höger: Interiör av kabyssen pd vedettbdt 35
(förut torpedbåten Altair, sjösatt 1909). Till en början var den d bilden synliga koleldade spisen, en Bolinder n:r
80 med dim. 780 X 720 X 4-25 mm., den enda utrustningen; senare tillkom de tvd smd dngkokgrytorna av koppar,
vardera om 30 l., som synas till höger. Det hela gör onekligen ett föga hemtrevligt intryck (här ndgot förstärkt
därigenom att fotot tagits sedan fartyget upplagts pd varvet).

spisordningens sammansättning dock i flera avseenden otillfredsställande. Frukostmålet var
alltjämt svagt.
Den år 1905 anbefallda spisordningen betecknade däremot ett stort framsteg. Moderniseringen var så grundlig, att den så när hade tagit kål på nationalrätten, ärterna. Blott en dag
i veckan reserverades för denna rätt, dock ingalunda torsdagen, som man skulle kunnat tro,
utan lördagen, då ärtsoppa utspisades tillsammans med en nationalrätt av yngre datum, nämligen sill och potatis. Ärttorsdagen bygger sålunda inte på någon gammal tradition vad flottan
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angår. Sill och potatis infördes för
övrigt såsom frukosträtt omväxlande
med köttkorv och potatis. Det är första
gången charkuterivaror förekommer på
matsedeln. . Såsom nya livsmedel må
ock nämnas bruna bönor, sirup, risgryn samt sagogryn, russin, sviskon
och torkade äpplen, de fyra senare
till fruktsoppor. Nyheter voro också
oskummad mjölk till kaffegrädde samt
vetebröd till frukostmålen ävensom

Sverigeskeppens kök tillhöra inte de modernaste men ha dock
under duns lopp förbättrats. Bakom det rostfria arbetsbordet i
mitten synes den elektriskt drivna universalmaskinen som utför
mycket av det arbete, som förr mdste uträttas av kockarna - i
den mdn det överhuvudtaget förekom .

.4. denna bild av Gotlands manskapskök ses frdn vänster dngkokskåp, oljeeldad spis och dngkokgryta. Dessutom finnes värmeskdp för varmhdllning av tillagad mat, s. k . universalköksmaskin
för vispning, ältning, köttmalning, grönsaksskärning m. m., brödskärnings- och smörportioneringsmaskiner. För rensning, sköljning och skalning av potatis och rotfrukter finnes särskilt rum
med rensbord. sköljho och skalningsmaskin. För diskning finnes
diskrum med diskmaskin.

margarin i stället för smör, utvisande
att margarinindustrien nu var en fak tor att räkna med vid fyllande av vårt
. behov av matfett. Betecknande nog
för hur länge forna dagars folkrätter
höllo sig kvar i allmänna inrättningars
utspisning är att aftonmålet ännu i
1905 års spisordning var korngrynsgröt (m ed salt) 3 dagar i veckan;
2 dagar i veckan var det också gröt
men nu av havregryn.
Av bilaga i bandets slut framgår att
kalorivärdet i 1905 års landspisordning
var rätt avsevärt lägre än i 1888 års,
men med hänsyn till fördelningen på
animaliska och vegetabiliska ämnen,
tillkomsten av frukt m. m. samt ökningen av mjölk, grönsaker m. m. var
den förra vida överlägsen den senare
kvalitativt. Med 1905 års spisordning
hade man kommit tämligen nära de värden, som äro utmärkande för 1911 års,
efter vetenskapliga principer sammansatta, i huvudsak ännu gällande nor-

malportionsstat. Denna stat är icke såsom sina föregångare en spisordning i den meningen, att

•

den visar huru livsmedeln fördela sig på dagar och måltider, utan upptager medelbehovet pr
dag av vissa ur olika synpunkter representativa livsmedel. Dessa värderas enligt kontraktseller marknadspriset; det sålunda uträknade normalportionspriset jämte de angivna livsmedlens
näringsvärden utgör den ram, inom vilken intendenturen har att med stor frihet reglera utspisningen. Sistnämnda värden äro pr dag: 135 gram äggvita, 115 gram fett och 531 gram kolhy-

drat med ett sammanlagt kalorivärde av 3,800.
I början av innevarande period undergick efter hand den i föregående avsnitt omnämnda
1875 års spisordning ombord vissa justeringar, vilka stadfästes i 1899 års reglemente för flottan.
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Ehuru dessa förändringar icke markerade något stort framsteg, medförde de åtminstone

en välbehövlig höjning av det förut
mycket låga kaloritalet. Det svaga frukostmålet förstärktes med 60 gram ost.
Choklad infördes såsom omväxling med
kaffe. Det torra skeppsbrödet ersattes
till en del med färskt bröd. Potatis infördes till middagsmålen. Färskt eller
konserverat kött med grönsaker ingick
i söndagens middagsmål; under övriga
dagar såsom förut ärter med fläsk eller
salt kött. Veckoransonen av sistnämnda vara, som på grund av den hårda
sallningen och sin ofta nog respektingivande ålder var föga populär, minskades.

Stadsjagarnas kök motsvara ganska högt ställda ansprdk. Till
höger ses spisen, som eldas med brännolja [rån tanken upptill
till vänster, nedanför det rostfria arbetsbordet.

Tvenne förändringar som från kulturhistorisk synpunkt icke saknar intresse må omnämnas. Den ena var att
brännvin, efter att under mer än 150
år ha ingått i sjöfolkets dagliga kost,
nu ansågs moget att definitivt ersättas
med 1/ 3 liter öl, som på sin tid undanträngts av brännvinet. Ännu något årtionde ingick dock brännvin i skeppsprovianten för utdelning såsom extra
förplägnad. Den andra förändringen
avsåg aftonmålet och innebar att man
från sjöfolkets matsedel definitivt strök
En interiör som denna frdn ett av marinens modernaste kök i
komgrynsgröten. denna gamla allland ger ett starkt intryck av storkökets industriella karaktär.
mogerätt, om vilken amiralen Klas
Bielkenstierna vid ett sammanträde i amiralitetskollegium år 1657 yttrade: »Gryn är en ståtelig spis för sjöfolket och kan ej heller skämmas bort såsom fisk och kött och när båtsman
får välling eller gröt med smör eller dricka därtill, så trivs han bättre än av härsken strömming, sill eller annat sovel». Man kan nog vara säker på att, om Bielkenstierna levat, han i
varje fall skulle funnit substitutet för gröten - 3 gram te och 15 gram socker samt 3 kvällar i veckan därjämte 60 gram ost - väl magert. I själva verket var denna ordning grundad på det antagandet att sjömännen skulle av den, numera för övrigt minskade brödransonen
- 750 gram mjukt eller 550 gram knallar, som var det vanligaste - ha under dagen sparat
så mycket att besparingen jämte 25 gram smör skulle fylla ut teet. Men som gamla underofficerare, vilka mot slutet av 1800-talet voro skeppsgossar, kunna berätta, var detta en högst
optimistisk spekulation; när kvällen kom hade de flesta redan mumsat upp brödbitarna och,
om de inte av mera förtänksamma kamrater kunde tigga sig till en bit, fick de lägga sig hungriga och avvakta nästa morgons ganska lätta frukost.
Mot bakgrunden av nyssnämnda förhållande är det förståeligt att i 1902 års spisordning
kvällsmålet blev förstärkt med en rikligt tillmätt ranson av fläsk eller salt kött. Teet behöll
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sin nyförvärvade rangplats; chokladen
till frukost försvann.

Rökt fläsk in -

fördes.
Beträffande middagsmålet vidtogos
vissa justeringar i syfte att ernå omväxling. Under två av de sex ärtdagarna vankades nu

Pd de större fartygen äter man pd porslinstallrikar (bilden ovan
är tagen ombord på en av Kustflottans enheter), medan man
exempelvis pd Jarramas (fotot nedan) endast bestds plåttallrikar.

"'.
~--- -

.-.

i stället bruna

bönor med salt kött samt fruktsoppa.
För övrigt blev ärtsoppan äntligen be friad från det seglivade inslaget av
korngryn. Brödransonen ökades något.
Resultatet av förändringarna blev
att kalorivärdet steg från förut om kring 4,100 kalorier till nära 5,200.
Procenttalet av animaliska födoämnen,
kalorimetriskt sett, steg till 42 Ofo eIIer
omkring optimum. Inte ens de mest
matfriska hade nu skäl att klaga.
I 1909 års sjöspisordning gick man
ännu längre, för att inte säga för långt,
i sin strävan att förstärka frukost- och
aftonmålen. »Lagad mat» av fläsk,
salt kött och sill jämte potatis förekom
nu som regel varje morgon och afton,
med påföljd att veckoransonen av den
hälsosamma osten minskades till nära
en femtedel. Margarin och havregryn
infördes nu också ombord; sistnämnda
blott till en frukost i veckan; man ville

tydligen känna sig för. Den största ökningen av livsmedel kom, såsom framgår av tablån bland
bil. i bandets slut, på fläsk och potatis. Brödransonen minskades. Följden av det hela blev att
kalorivärdet, som förut var högt, ökades till över 5,400 kalorier. Äggvita och kolhydrater ingingo
i kosten med respektive 167 och 615 gram, som var ungefär normalt, och fett med 238 gram, en
fantastiskt hög siffra. Veckoransonen av kött och fläsk utgjorde inte mindre än 3,150 gram.
Visserligen rörde det sig på den tiden om leverans av hela djurkroppar både till färska och
saltade varor med låg »kupongberäkning», men ändå måste en nutida husmor vid en jämförelse
blekna av avund. Utan aII fråga var detta rena slöseriet. Detta tog sig sådana för en nutid underliga uttryck som att avsevärda mängder prima flott såldes - pengarna gingo till en »flottkassa » för manskapets nytta och nöje - och svinmatshämtarna hade - högkonjunktur.
Ödet ville emeIIertid att denna härlighet inte varade så många år. Det första världskriget
medförde liksom det andra omfattande inknappningar.

Erfarenheterna från de svåra åren

visade att man med en lämpligt komponerad matsedel kunde väl förpläga folket på avsevärt
mindre kvantiteter livsmedel än vad spisordningen innehöII, varför densamma i stort sett försattes ur tillämpning även efter kriget. Genom år 1934 utfärdade bestämmelser blev 1909 års
spisordning definitivt satt ur kraft och ersatt med en ordning, där sjökostens penning- och
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Backlagsdisken klaras ombord pd fiollans mindre enheter utan /tjälp au ndgra mera invecklade anordningar (fotot
till uiinster är taget ombord pd Jarramas 19.t4-), medan interiören till /töger, tagen i ett all marinens modernaste
kök i land, uisar hur det färdigdiskade, heta porslinet kommer fram ur diskningsmaskinen.

näringsvärden regleras av den för utspisningen i land gällande normalportionsstaten med i
regel omkring 40 % förhöjning av penningvärdet och ett beräknat kalorivärde under den kalla
årstiden av 4,700 kalorier, således drygt 700 kalorier mindre än enligt 1909 års spisordning.
Den krigsportion, som under försvarsberedskapen under andra världskriget utgått till manskapet, såväl som till befälet, h ar icke kvantitativt nått upp till förkrigsniv ån. men likväl
kunnat fylla näringsbehovet även hos unga karlar. Att intendenturen därvid ställdes inför
mången gång svåra problem, särskilt ombord, är uppenbart. Möjligheterna att bemästra sådana problem äro emellertid nu vida större än under förra världskriget. Utvecklingen inom
förplägnadsväsendet har sedan ' dess gått betydligt framåt, liksom en av dess förutsättningar,
den näringsfysiologiska forskningen, med resultat att kosten, trots att den är billigare, i stort
sett är bättre än förr. Till stor del beror detta på de tekniska hjälpmedlens utveckling. Såsom
i föregående avsnitt sagts kan man betrakta 1850 såsom järnspisens födelseår i Sverige. Under
första tiden voro dock spisarna helt små, med endast en eldstad och knappast lämpade för
storköken. Matens beredning genom kokning var sålunda det vanliga ända in på detta århundrade. Härvid var man i regel hänvisad till det gamla sättet med kokning över eld, vanligen i stora förtenta kopparkittlar. De första apparaterna för kokning med ånga synas ha
tillverkats i Sverige i slutet av 1870-talet, de liksom den första järnspisen konstruerade av C. G.
Bolinder, se bilden å sid. 509. Dessa kunde på grund av det stora utrymme de krävde och
andra skäl icke komma till någon vidsträckt användning. Den moderna ångkokgrytan kom
till först omkring 1900. Därefter gick utvecklingen hastigare och ånga kom snart till användning
jämväl för kokning i skåp.
Järnspisens utveckling från den ursprungliga, enkla vedeldade hushållsspisen - alltjämt i
bruk vid marinen där den lämpar sig - till den moderna restaurangspisen med kol, gas,
brännolja eller elektrisk ström som värmekälla samt tillkomsten av stekbord och stekskåp har
i hög grad förenklat problemet att bereda maten genom stekning. Till dessa typer har också

kommit den kokseldade Agaspisen, Dalens geniala skapelse, som på grund av sin nästan fullständiga isolering mot utstrålning och genom sin accumulering av energi funnit god användning som sjöspis, särskilt på mindre fartyg, där utrymmet är litet och kökspersonalen fåtalig.
65. Sv. F. H. III
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Den första köksmaskinen, d. v. s.
en apparat som ersätter den mänskliga
arbetskraften i ett kök, torde ha varit
köttkvarnen. Den fick efter hand
många efterföljare. Numera finns vid
de marina köken, liksom givetvis vid
liknande civila »köksindustrler s - ty
massutspisning är ju i själva verket
en industriell företeelse elektriskt

Medan i äldre tid i stort sett endast kokta anrättningar stodo pd
matsedeln för flottans folk, äro numera stekta rätter lika vanliga.
Fotot - frdn ett av marinens modernaste kök i land - visar
det moderna elektriska s/ekbordet i funktion .

drivna maskiner som uträtta så gott
som alla de arbeten vilka förr utfördes
manuellt, såsom potatisskalning, vispning, passering, rotfruktsskärning. uppskivning, brödskärning m. m., samt
det ur hygienisk synpunkt inte minst
viktiga, diskning. Nämner vi sedan
värmeskåp samt kylskåp och kylrum,
de senare en nödvändig betingelse ombord, arbetsbord av rostfritt stål, servis
av porslin i stället för av förtent järnplåt, förstår man skillnaden mellan
förr och nu. Denna genomgripande
modernisering är, såsom nyss anförts,
inte något för flottan speciellt, men i
många hänseenden har vår marin varit
föregångare på området och står inom
det kökstekniska på området icke efter
någon nation.
Det har alltså gått framåt, men na-

Utlämningen av bricka, servis och matportioner sker - som här
vid ett av marinens modernaste kök i land - mycket snabbt vid
en utlämningsdisk, längs vilken matkön rör sig.

turligtvis inte alltid utan gnissel. En hög
standard på maten förutsätter bland
mycket annat skickliga kockar, som

inte alltid funnits i tillräckligt antal. Numera nedlägges dock mycket arbete på kökspersonalens utbildning, speciellt den stamanställdas. Vid storköken i land har marinen övergått till att
använda kvinnlig kökspersonal.
Att beträffande matens servering och intagande vid en militär förplägnadsanstalt med rimliga kostnader nå samma standard som vid exempelvis en modern folkrestaurant är ett svårlöst, för att inte säga olösligt problem. Rätt mycket har dock gjorts i detta hänseende. Svenska flottan var säkerligen den första offentliga institution som införde den s. k. fria skaffningen
eller självserveringen i land, vilket skedde 1920 under kraftiga protester från åtskilliga militära myndigheter, som befarade att disciplinen skulle upplösas. Tidigare upplades all maten
på tallrikarna av kökspersonalen och ställdes i förväg på långbord i matsalen. På vissa klockslag släpptes strömmen av manskap in och ställdes upp vid borden. På hornsignal fingo alla
sätta sig på en gång och på samma sätt resa sig upp från bordet. Till det att maten var näs-
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tan kall, när det var färdigserverat.
kom att ingen hänsyn togs till vars och
ens individuella aptit och smak. Det
nya systemet innebär att de kostnjutande kunna när det passar dem givetvis inom en viss begränsad tidrymd -

gå fram till en bar och få sin

portion serverad varm och, inom vissa
gränser uppåt, avpassad efter vederbörandes önskan. Den kostnju lande
har full frihet att därefter slå sig ner
vid något av de många, numera vanligen ganska små bord, där han trivs.
Denna ordning låter sig av utrymmesskäl icke tillämpa ombord, men
den . där alltjämt bibehållna backlagsordningen medgiver i själva verket en

Denna interiör frdn ett hörn aven ljus och trevligt möblerad
matsal tillhör ett av marinens modernaste etablissement i land.

utspisning som har många av den fria
skaffningens fördelar.
Under den period som här avhandlats utvecklades och stabiliserades den
redan under förra perioden in förda
ordningen beträffande befälets kosthåll ombord, baserat på egna hushåll
och egna kök, å större fartyg vanligen
tre, kajutbord för chef, gunrumsbord
för officerare samt underofficersmäss,
en tid jämväl kadettmäss. Kostnaderna
för bordshållningen bestridas av mässpenningar, ett slags sjötraktamente som
kronan består. Bordshållningen skötes
aven medlem i mässen - »ma m mas .

Varje större fartyg Ilar en . m ark a. , där man kan fd köpa tobaksvaror, toalettsaker, veckotidningar, läskedrycker, gotter och, vad
som kanske gdr mest, kalle med bröd. Avsättningen är i regel
mycket stor med avsevärd vinst, som användes för besättningens
nytta och trevnad.

Kravet från det allmännas sida på en rationalisering har på sistone sträckt sig även hit
och en centralisering av matlagningen ombord - i viss mån innebärande en återgång till
gamla tiders förhållanden, dock med en i hög grad förbättrad standard - blir måhända nästa
etapp i utvecklingen.
Som ett tidens tecken bör väl till sist omnämnas de upprepade försök som från olika håll
gjorts att få bort öl ur sjöspisordningen, men som ännu inte lett till resultat. Från nykterhetssynpunkt har frågan om ölets bibehållande ingen praktisk betydelse, eftersom statistiken
visar att de allra flesta begagna sig av rätten att utbyta denna dryck mot kontanter. Ölets
öde kommer sålunda att hänga på vilken ekonomisk betydelse för statsverket dess bibehållande
kan tillmätas.
De kaserner för manskapet som uppfördes under 1800-talet motsvarade säkerligen sin tids
krav på den sortens förläggning. Det är dock givet att, allt eftersom standarden på civila bostä-
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der höjts, dessa kaserner med sina stora logementsenheter, med sina brister ifråga om färg, luft
och ljus samt lokaler, där folket kan vistas under fritid, med sina primitiva anordningar för
uppvärmning, luftväxling, renhållning och för personlig hygien, med sina dåliga sängar m. m.
framstått som efterblivna. Inom ramen för det ekonomiskt möjliga har på senare tider mycket
gjorts för att rätta dylika missförhållanden, även om man därmed icke kunnat hålla takten
med utvecklingen lika bra som ifråga om kosthållet.
Ombord erbjuder förläggningsfrågan än större svårigheter än i land. Utrymmet tillåter som
regel icke att varje man får ligga i säng eller i avskilt rum. Sängen eller britsen är visserligen
i princip införd eller beslutad på vissa moderna enheter men hittills har sjömannen i de flesta
fall fått nöja sig med sin hängkoj och att dela rum med många fler än i kasernen. Det hör
till yrket och uppfattas som något givet, likaväl som att han såsom förr i tiden måste inta sina
måltider i samma lokal, som på kvällen förvandlas till hans och kamraternas sovrum. Möjligheter till att förgylla upp tillvaron saknas emellertid icke; böcker och tidskrifter, radio m. m.
finnas och i marketenteriet kan sjömannen tillhandla sig de småsaker han behöver för sitt
timliga behov. I en till synes monoton växling mellan arbete och vila förflyter livet om skeppsbord, det är obekvämare och mera tvunget än i kasernen men trots detta rikare och därför
mera eftertraktat.

C. E .

Förslagsmodellerna till nya uniformer för manskap och underbefäl vid flottan 1945. Till vänster: För furir vid flottan: skärmmössa, livplagg, vars benämning ännu inte är fastställd, och långbyxor, samt ljusgrå skjorta, dubbelvikt
krage och svart slips. Blåkragen är alltså försvunnen från denna klädsel. Gradbeteckningen är nedflyttad till un derarmen och utförd i närmaste överensstämmelse med flygvapnets. - l mitten: För 2. och 3. klass sjömän vid
flottan. Livplagget är detsamma som för furir, men hårtill bäres blåkrage på samma sätt som för närvarande.
Tecknen, som bäras på underarmen, äro yrkesavdelningens kännetecken. Som framgdr av bilden till höger bäres
till uniformen rund mössa av nuvarande modell. - Till höger: Ytterkavaj för manskap av alla grader, i detta fall
för korpral.
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pidem ier. Hälso- och sjukvårdsförhållandena vid flottan voro vid 1800-talets ingång långt
ifrån tillfredsställande, om också kanske ej särskilt sämre än i andra 'm ari ner vid denna tid .
•
De brister, som förefurmos redan under fredstid, skulle snart under ett krigs påfrestning visa
sig ödesdigra. Under finska kriget 1808-09 utbröt på flottan en högst besvärlig sjuklighet,
gynnad av dålig organisation, dålig utspisning och bristande kunskaper om hygien och sjukbehandling hos en tämligen sammanrafsad och föga utbildad vårdpersonal. De sjukdomar, som
härjade så svårt, voro väl tyfusartade infektioner av olika slag. Antalet döda ombord å örlogsfartygen anges till 988 under året 1808. Än värre blev det, när efter krigets slut flottan återvände
till Karlskrona, där en epidemi spred sig, den s. k. fältsjukan. som anställde svåra härjningar
och som med därifrån hemvändande båtsmän även utbredde sig över andets södra delar, särskilt till Bohuslän. I Karlskrona var sjukhuset snart överfullt, så att extra vårdlokaler måste
inredas i kaserner, magasin, i det dragiga slupskjulet och tunnbodarna. Det gamla linjeskeppet

E

Göta Lejon blev ävenledes under dessa kritiska förhållanden för en kort tid apterat till vårt
första sjukfartyg. Enligt en officiell rapport av överamiralen Johan Puke hade vid flottan under
denna epidemi insjuknat 13,350 personer, av vilka 2,190 avgingo med döden. Den 6 juli 1809
kunde dock överfäItläkaren Carl Arvid Faxe rapportera, att »den härjande farsot, som varit
gängse vid alla rikets flottor och armeer, vars orsaker säkerligen varit desamma, och vars
följder varit fruktansvärda för hela landet, nu lyckligen härstädes helt och hållet upphört •.
Denna epidemi fick ett efterspel uti en märklig och i vårt medicinalväsens historia enastående episod. En brittisk läk ar e, d:r Jamieson, som med lasarettsfartyget Gordon låg i
Göteborg, tillskrev Collegium Medicum våren 1809 angående den dåliga spisordningen såväl
ombord å flottan som i Karlskrona samt bristerna i sjukvården därstädes. Det skarpa och i
arrogant ton avfattade angreppet p å den svenska läkarkåren, enkannerligen vid flottan, resulterade i att en kommission med generaldirektör Hagströrner i spetsen fick i uppdrag att göra
undersökningföver de förmenta försumligheter, som skulle ha vållat och underhållit epidemien.
Kommissionen kom emellertid till det resultatet, att »intet kunde läggas läkarne till last, behandlingen hade varit i enlighet med de regler, som läkarvetenskapen föreskrev» , och de dåliga

•

vårdförhållandena berodde på att läkarna ej fått det stöd från vederbörande myndigheter, varom de gjort många framställningar. I viss mån bidrog denna sak emellertid till att väcka
dessas uppmärksamhet på flottans sanitära krav. På det hela kan man säga, att under Karl XIV
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Johans regering större förståelse visades för frågor av detta slag än under närmast föregående
regenter.
De större epidemier, som under 1800-talet hemsökte flottan, stodo i samband med över
hela landet härjande farsoter. Visserligen krävde den första stora koleraepidemien 1834 många
offer i Karlskrona och på flottans station därstädes, men den var dock tämligen lindrig i jämförelse med den svåra epidemi av samma sjukdom, som härjade där sommaren och hösten
1853. I staden dogo därvid ej mindre än 1,114 personer av denna sjukdom, varvid flottans befäl
och manskap räknade 560 sjuka och 313 döda. Det rådde under denna epidemi stor brist
på läkare och sjukv årdsutrymmen. Av senare epidemier, som även inom flottan fingo avsevärd utsträckning, må nämnas influensaepidemierna 1889 och 1918-19, den senare vanligen
kallad »span sk a sjukan •. Koppepidemier av större och mindre omfattning förekommo vid flera
tillfällen å flottans båda stationer. Inför en hotande sådan epidemi företogs 1917 revaccination i stor skala.
Sjömannens värsta hälsofiende vid 1800-talets början, särskilt ombord, var givetvis skorbjuggen. Den spelade sin roll även i den stora fältsjukan 1808-09. Emellertid säger sig Faxe
1819 kunna förklara, att denna sjukdom då vore så gott som alldeles borta, »ett tillräckligt
bevis på god proviant, tjänliga förfriskningar och såväl befälets som läkarnes vaksamhet». Ej
heller har väl densamma senare förekommit annat än i tämligen enstaka fall. Under nyare
tider är det ej så mycket epidemierna, som varit den stora faran utan snarare ett par allmänt
spridda folksjukdomar, nämligen de smittosamma könssjukdomarna och tuberkulosen, vilka
man därför kraftigt sökt bekämpa. För att förebygga de förra har inletts en preventiv be handling, först frivillig sedermera (efter 1917) obligatorisk för dem, som kunde ha anledning
befara, att de utsatt sig för smitta. Lungtuberkulosen har med nyare diagnostiska metoder
ivrigt efterforskats. Under senaste decennier ha årligen omkring ett 50-tal nya fall upptäckts
bland flottans manskap, dess stam och beväring. En viss ökning åren 1942-43 till omkring
80 fall årligen torde sannolikt blott vara att tillskriva en intensifierad efterforskning.

Hälsov ård. Bättre insikt i och tillgodoseende av de hygieniska kraven ha under 1800-talet lett
till goda framsteg i fråga om sundhet och sjukdomars förebyggande. Främst bör då nämnas,
att en förbättrad och rationell spisordning infördes i stället för den förutvarande med dess ensi digt salta kost samt brist på vegetabilier och färsk mat. Denna har sedermera alltjämt efter förslag av fackmän undergått ändringar i överensstämmelse med näringsfysiologiska principer. I
spisordningar från 1800-talets förra hälft finna vi, att brännvin ingick som en betydelsefull
faktor och i kvantiteter, som nu verka rent förbluffande. S å hade varit fallet ända sedan lång
tid tillbaka. Före 1742 nämnes ej brännvin i spisordningen, däremot bestods dagligen »dricka •.
Efter denna tid utspisades en »jumfrus (= 8 cl.) brännvin till frukost och 1/2 jumfru till middag;
skeppsgossar fingo halv ranson. År 1850 gjordes ändring till 1/ 2 jumfru till middag och lika
till aftonvard, 1859 borttogs brännvinet för skeppsgossar, och manskapet erhöll alternativt
brännvin eller öl. I spisordningen 1864 omnämnes ej brännvin, i stället utspisades 12 kub.-tum
öl till frukost.

Det utspisade brännvinet skulle hålla 50 % alkohol vid 15°. lJnder senaste

FAKSIlIflL Å IIfOTST ÅENDE SIDA. År 1856 förändrades det 1785 av Chapman i Karlskrona byggda 64--kanonskeppet Dristigheten - som gick i täten för svenska flottan bl. a. vid anfallet pd Reval och utbrytningen ur
Viborgska viken - till sjukskepp. Ritningen till denna omändring uppgjordes 1855 d Kungl. Flottans konstruktionsdepartement och approberades pd nddigste befallning i januari dret därpd av O. H. Ulner. Dristighetens roll
som sjukskepp var emellertid snart utspelad - 1869 gick det 84--driga skeppet i djupet, sprängt vid en mineringsövning. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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lIfdnga av vdr örlogsflottas gamla seg/ande enheter fingo sluta en /dng och trogen tjänst under segel med att som
stillaliggande logementsfartyg gd det ldngsamma förfallet till möte... Ur hygienisk synpunkt voro de gamla segelfartygen, apterade till manskaps/ogement, allt utom tillfredsställande. Bilderna visa tvd logementsfartyg, till
vänster den gamla korvetten Norrköping pd Nya varvet i Göteborg under 1930-talet, till höger f. d. linjeskeppet
Stockholm (efter en mdlning av O. Stdhlhammar 1896).

80 år finnes ingen tilldelning av spritdrycker i spisordningen utan blott i form av rekvisition
samt som extra förplägnad under speciella förhållanden. Den vid stationerna uttagna kvantiteten, som 1897 uppgick till 5,966 liter, hade redan 1906 gått ned till 506 liter.
Dricksvattnet ombord var förr ofta av dålig beskaffenhet, vilket kunde ge anledning till
dlarresjukdomar samt benägenhet till bölder och hudutslag.
samhet åt denna fråga.

Numera ägnas största uppmärk-

Matens tillagning och servering ha på senare tider varit föremål för

stort intresse, varigenom vid båda stationerna det goda kosthållet vunnit allmänt erkännande.
S. k. fri skaffning infördes på 1920-talet i stället för den förra fördelningen backlagsvis.
Bostadsförhållandena för manskapet ha ej amid varit de bästa. Modernisering av de gamla
kasernerna har varit för dyrbar och även svår att genomföra i tillräcklig utsträckning. Utrymmena ha blivit för trånga och man har måst taga gamla fartyg i bruk som logementsfartyg.
Linjeskeppet Stockholm i Karlskrona, fregatterna Vanadis och Eugenie i Stockholrn voro länge
bruk och kunde ingalunda anses fylla hygieniska krav.

Sjuko ård. Huru var det då stäm med vården av de sjuka vid stationerna under 1800-talet?
I Karlskrona fanns sedan länge på varvet den s. k. sjukreserven, bestående av ett större sjukrum
med två sängar samt ett mindre expeditionsrum.

En l:a klass sjukvårdare skulle där stän-

digt finnas och sjukbesök dagligen göras aven läkare vid stationen. Flottan hade sedan 1756
ett eget sjukhus å bastionen Aurora, som emellertid så småningom blivit mycket föråldrat
och otillräckligt i fråga om vårdplatser. Ett nytt sådant med plats för 130 sjuka fordrades 150 -

då så på-

samt med boningshus för överläkare blev uppfört på 1860-talet, färdigt 1865,

likaledes på bastionen Aurora. År 1903 vidtogos åtskilliga ändringar, isolerings- och beläggningsrum för svårare septiska fall m. m. anordnades, bakteriologiskt laboratorium färdigställdes, särskilda undersökningsrum för ögon- och öronundersökningar anordnades, röntgen installerades.

Utrymmesfrågan var dock alltjämt lika besvärlig.

Sjukhuset blev därför om- och

tillbyggt åren 1906-11 till att rymma 212 platser med 76 på kirurgiska avdelningen och 136
på medicinska avdelningen i salar för 16 patienter. Ombyggnaden skedde genom påbyggande
aven våning på det gamla sjukhuset samt god och solid modernisering i övrigt, så att det an-
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1IIarinens sjukhus i Karlskrona , ursprungligen uppfört 1865 och om- och tillbyggt dren 1906-11 .

sågs väl försvara sin plats bland landets bättre sjukvårdsanstalter. Efter att tillfredsställande
ha fyllt sin uppgift för flottans räkning skall det nu snart upphöra att finnas till, sedan 1943
beslut fattats om dess sammanslagning med Karlskrona lasarett, så att militärsjukhuset skall
komma att utgöra en avdelning därav, åstadkommen genom dettas utvidgning och tillbyggnad.
På Kastellholmen fanns förr en gammal otidsenlig sjukhusbyggnad, men den blev 1831
överlämnad till Stockholms stad för att användas som kolerasjukhus eller vid andra epidemier.
När den 1840 återlämnades till stationen, blev den först avsedd till bostäder åt båtsmän, efter
1846 för inkasernering av skeppsgossar. Sistnämnda år stadgas, att sjukrum bör finnas att
tillgå för dem, som under arbetet skadats eller, då de hastigt insjuknat, äro i behov av skyndsam hjälp. Ar 1858 omtalas, att av virket efter Kuggholmens karantänsbyggnad och Kas tellholmens kolerasjukhus uppfördes å Kastellholmen en byggnad, inrymmande ett sjukrum med'
kök och mottagningsrum samt bostäder för underofficerare. Sjukrum för de lindrigt sjuka har
sedan 1870-talet varit inrättat inom kasern III, de svårare fallen ha avpolletterats till Allmänna
Garnisonssjukhuset, allt sedan detta 1818 inrättades. A Märsgarn vid Hårsfjärden uppfördes
1916 en sjukstuga för vård åt därstädes förlagda flottavdelningars insjuknade manskap. Aren
1924-25 samt vid flera tillfällen senare ha stationens sjukvårdslokaler blivit utökade och
förbättrade.
Anordningen av sjukrum ombord var sedan gammalt bristfällig och otillräcklig. Under århundradets förra hälft hände det t. o. m., att fartyg avsedda för längre sjöexpeditioner alldeles
saknade sjukhytt. Ännu på Odentypens pansarbåtar på 1890-talet saknades ordnade förbands platser. Gunrummet fick i allmänhet i äldre tid apteras för ändamålet, fastän föga lämpal
därför, och stundom fick man nöja sig med någon del av trossbotten i gunrummets närhet.
Senare byggda stridsfartyg ha undan för undan blivit bättre tillgodosedda. Under epidemien
1808 inrättades visserligen, såsom tidigare nämnts, linjeskeppet Göta Lejon till sjukskepp, men
för helt kort tid, då det visade sig, att de gamla linjeskeppen voro för sådant ändamål föga
lämpliga, enär de blott kunde apteras för 70---80 sjuka. Det gamla linjeskeppet Dristigheten
förändrades dock på 1850-talet till sjukskepp. Först år 1909 tillkom vårt första lasarettsfartyg
i egentlig mening, Verdande , förut l :a klass klass kanonbåt, som efter 30-årig tjänst 1940 er -
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Mycket är ej bevarat av föremdl ocli intet känt av bilder, belysande hälso- ocli sjukvdrd inom flottan under äldre
tid. Pd örlogsvarvets museum i Karlskrona förvaras de medicinflaskor, den tennbägare, det bäcken och de bägge
sprutor, som avbildas d fotot till vänster. - Bandagekistan till lIöger innelldller förbandsmateriel frdn 1854 (större
rustning i anledning av Krimkriget): förbandslinne i säcken, yllefiltar, bindor, spjälmateriel, brdckband, smd sämskskinnsklädda kuddar, läderbitar för stillande av blodflöde, fnöske, svampar, ndl ocli trdd m. m.

Av dessa bägge bevarade instrumentkistor daterar sig den vänstra frdn 1800-talets förra lIälft ocli liar iillhiirt flottans sjukhus i Karlskrona; den innehdller 54 olika delar i tvenne med röd sammet klädda fack. - Den högra är
ndgot yngre (troligen seklets mitt) och är tillverkad av C. F. Ponsbach, kirurgisk instrumentmakare i Stockholm
d Kungl. Karolinska institutet. Den har tillhört sjukvdrdsutredningen på en kanonjolle.

sattes med Prins Carl, ett för ändamålet ombyggt handelsfartyg, Sveabolagets ångare Munin.
Vid krigsutbrott äro två större handelsångare avsedda att ombyggas till lasarettsfartyg och ett
antal sjuktransportfartyg disponibla efter rekvisition.
I stadgar och föreskrifter av 1846 finner man följande. Till fri läkarvård äro berättigade
alla vid flottan tjänstgörande officerare och underofficerare samt tjänstemän av alla kårer
och grader, mästare, manskap, skeppsgossar, lärlingar och ringargossar ävensom beväringsman66.

S\' . F. H. III
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skap och förhyrt sjöfolk. En del få
skötas hemma i kvarteren, men kunna
förläggas till sjukhuset, om de i kvarteret sakna nödig skötsel. En del, nämligen av manskapsklass, skola, när de
sjukna, genast förläggas på sjukhus
och där vårdas. Beträffande medika-

Värt första lasarettsfartyg i egentlig mening, Verdande - förut
1:a kl. kanonbåt, deplacement 533 ton, färdigställd år 1879 tillkom 1909.

menter stadgades, att dessa voro fria
för underofficerare och manskap, ej
för officerare och civila tjänstemän,
men däremot för var och en , som blivit i rikets tjänst skadad. I Stockholm
har apoteket Morian varit amiralitetsapotek ända sedan 1720 till senaste tid.
I Karlskrona hava apoteken i fråga om
leveranser till flottan alternerande lika
rättigheter. Stationernas tandpolikliniker hava alltmera blivit till stor nytta,
vilket bäst framgår av att antalet behandlingar, som 1925 uppgingo till
omkring 10,000, 1940 ökat till över
48,000.

Operation ombord 1909: interiör från operationsrummet
rettsfartyget Verdande.

å

Iasa-

Organisation. Läkarpersonalen vid
flottan tillhörde sedan gammalt fältläkarkåren, bar des s uniform och hade
dess gradbenämningar. Vid 1800-talets
början var den ännu ganska otillräcklig. Den bestämdes 1812 till: vid Karlskrona station l överfältläkare, 2 regementsläkare, 4 bataljonsläkare och 2
underläkare, vid Stockholms station l
överfältläkare (tillika regementsläkare),
3 bataljonsläkare. och 1 underläkare
samt vid Göteborgs station l regementsläkare och 1 underläkare. Den
gamla benämningen amiralitetsläkare
bortföll därvid. Från 1812 hade överfältläkare rang som överstelöjtnant,
fältläkare som major, regementsläkare
som kapten och bataljonsläkare som
fänrik i armen. Från 1850-talet hade

Sjukrumsinteriör 1909 ombord d Verdande, som efter 30-årig
tjänst först 194-0 ersattes med nytt lasarettsfartyg.
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överfältläkare rang som överste, fältläkare som överstelöjtnant, regementsläkare som major, l :e bataljonsläkare

1940 fick svenska flottan sitt nya lasarettsfartyg, Prins Carl, vartill Svea bolagets 1931 sjösatta dngare Munin förändrades. Fartyget har ett deplacement pd 1,4-00 ton, en längd av 80 m., bredd 11,3 m. och djupgdende 5,0 m. samt
gör en fart av 12 knop.

som kapten och 2:e bataljonsläkare som löjtnant, alla dock näst efter yngste innehavare av
motsvarande tjänstegrad inom armen och flottan. Lönerna vara 1852 för fältläkare 1,000,
regementsläkare 800, 1:e bataljonsläkare 400, 2:e bataljonsläkare 250, allt i rdr banko. Extra
läkare kommenderade i fredstid åtnjöto högst 3 rdr banko dagligen. 1858 hade lönerna avsevärt höjts, så att fältläkare då fick 3,500, regementsläkare 2,800, 1:e bataljonsläkare 1,200
a 1,500, 2:e bataljonsläkare 1,100 rdr (ej banko). Stipendiaterna hade 300 a 400 rdr, som småningom höjdes till 500 il 600 kronor. Från 1852 indrogos överfältläkartjänsterna och ersattes
med 2 fältläkare i Karlskrona och 1 i Stockholm.
Därmed hade stationerna behövligt antal av ordinarie läkare, men till tjänstgöring å utrustade
fartyg kunde huvudsakligen endast extra läkare påräknas. På flertalet fartyg bestreds sjukvården vid 1800-talets början av fältskärer med otillräcklig utbildning och kompetens. Vid
krigsförhållanden förhyrdes tillfälligt (1808-09) tyska barberargesäller, som sedermera fingo
återvända till hemlandet. De karakteriserades såsom »hop rafsat folk utan hyfsning och kunskaper ). I sjukvården ombord och vid stationerna biträdde från 1825 vanligen också tillfälligt anställda underläkare. Jämte dessa finna vi från samma tid även s. k. medicinaldrängar,
av vilka 1836 furmos 5 uppförda på stat, 3 i Karlskrona, 1 i Stockholm och 1 i Göteborg. De
voro under hand antagna personer, som för yrket ägde fallenhet och skulle bestrida underläkares göromål och med samma arvode som dessa. Redan 1843 göres dock gällande, att
själva ordet medicinaldräng vore hinderligt för erhållande av skickliga personer samt att i
stället till underläkare måtte få antagas studiosi, som undergått med.-fil. examen. Ännu på
1850-talet finnas dock 4 upptagna å stat med tjänstgöring förlagd till sjukreserven på varven,
men de ersattes 1852 med sjukvaktare. En ny klass av läkartjänster, s. k. stipendiater, inrättades 1836. Från början blott 4 ökades deras antal 1852 till 10, 1873 till 15, vid sekelskiftet
voro de 25. De antagas av Sundhetskollegium (sedermera Medicinalstyrelsen) på 3 år i sänder, vilken anställning kunde efter ansökan förnyas. Enligt stadgar och föreskrifter av 1846
ans ågos de höra till ordinarie fältläkarkåren och buro under tjänstgöring ombord dess uni-

523

form (sedermera dock flottans uniform). De skulle tjänstgöra vid tillfälligt behov å stationerna, men dock
företrädesvis vid sjöexpeditioner och
rustningar. Vid tjänstgöring ombord
hade de ansvar för instrument-, bandage- och medicinförråd som uppbörd
och kallades därför vid sådan tjänstgöring uppbördsläkare. Dessa stipendiater, som dels voro medicine kandidater, dels legitimerade läkare, bestredo
under större delen av 1800-talet så gott
som all läkarvård ombord. På större
Lasarettsfartyget Prins Carl har en förstklassig,
röntgenutrustning ombord.

ultramodern

fartyg och på långresorna voro om
möjligt alltid legitimerade läkare kommenderade. Från 1846 finna vi en
uppgift, att å linjeskepp skola vara
beordrade 3 läkare och å fregatter 2
samt på korvetter och mindre fartyg
1 läkare.
Flottans läkarkår utgjordes enligt
1876 års stat av 1 fältläkare, 2 regementsläkare, 6 förste bataljonsläkare
samt 15 stipendiater, en organisation
som i stort sett var oförändrad till
1903. Alla vid flottan anställda läkare
skulle räknas till fältläkarkåren och i

Även relativt svdra och komplicerade operationer kunna utföras
ombord d Prins Carl i dess kirurgiska avdelning. Nästan dagligen
förekommer exempelvis blindtarmsoperationer.

likhet med armens läkare ställas under
dess chef. Nackdelarna av detta förhållande blevo under 1800-talets sista
decennier alltmera uppenbara. Förslag
framkommo, kommitteer tillsattes och
förberedande arbeten gjordes för att
bereda flottans sjukvård en fristående
ställning, särskilt efter framställning
från chefen för flottans stab 1900. Den
som främst och med stor energi under
flera år arbetade därför var dåvarande
1:e bataljonsläkaren Karl Rudberg. En
betydelsefull diskussion i Svenska lä-

Patientsalarna ombord d Prins Carl äro ljusa och luftiga; radio
finns vid varje bädd .
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karsällskapet i mars 1900 efter ett föredrag av Rudberg, gav från läkarkårens
sida ett kraftigt stöd åt saken. En proposition förelades 1902 års riksdag och
blev då antagen. Det hela var klart på

en osedvanligt kort tid för en fråga av denna omfattning.
Från 1903 var omorganisationen i kraft, och en särslt'ild
läkarkår för flottan, kallad marinläkark åren. uppsattes nu .
Den bestod aven marinöverläkare och chef för marinläkarkåren tillika förste marinläkare vid Stockholms station
(kom mendörs grad), 1 förste marinläkare som förste läkare
vid Karlskrona station (kommendörkapten l:a graden),
7 marinläkare av l:a graden som sjukhusläkare och
distriktsläkare vid stationerna (kaptens grad), 20 marinläkare av 2:a graden (löjtnants grad) samt 10 marinl äkarstipendiater. Inom ett par år var kåren rekryterad med
kompetent personal. Från 1908 ändrades sammanslagningen av marinöverläkare och förste läkare till två skilda
tjänster; sedan 1937 tillkom vid vardera stationen en ögonläkare. I övrigt var organisationen tämligen likformig till
1944, fr än vilken tid den upptager följande beställningar:
1 chef och marinöverläkare, 3 förste marinläkare, 15 marinläkare av l:a graden, 35 marinläkare av 2:a graden,
12 marlnläkarstipendiater samt 2 ögonläkare vid respektive

Med. d:r Karl Rudberg, marinöverläkare
1903 -17, den främste organisatören av
marinens sjukuårdsoiisende. - Oljemdlning av l . Kamke 1922. Kungl. Marin/orvallningen, Stockholm.

ostkustens och sydkustens marindistrikt.
Marinläkarkåren i flottans reserv, som omkring år 1900 inrättades, fick genast en stor och
kvalitativt värdefull tillslutning av unga läkare, vilka blott kortare tid tillhört kåren som fast
anställda. Dessa erhålla efter 20-årig anställning i reserven vid viss levnadsålder en pensionsförm ån, som visat sig vara av betydelse och väsentligt bidragit till rekryteringen. Deras antal
uppgår f. n. till närmare 100.
Från 1906 ha vanligen vart tredje å r marinl äkarkurser för 10 deltagare varit anordnade
- efter 1940 å rligen - samt årliga resestipendier utdelats för att befrämja de yngre marinläkarnas fortsatta utbildning. För marinl äkarkurserna har det lyckats att som lärare erhålla
framstående fackmän i kirurgi, hygien, bakteriologi, röntgen m. m., varför de kunna anses
ha varit av stor betydelse för att ge ökad kompetens i arbetet. I årliga berättelser till konungen
över marinens hälso- och sjukvård har allt, som åtgjorts därför, blivit sammanställt.
Sjukv årdsmanskapets rätt länge försummade utbildning tog ett steg framåt genom en 1854
utfärdad förordning, att ett antal b åtsmän inom varje kompani skulle erhålla undervisning i
sjukas vård och behandling vid sjukhusen i Stockholm och Karlskrona för att vid inträffat behov kunna användas som biträden åt flottans läkare. Utbildningen har undan för undan förbättrats. Årliga korpralskurser och underbefälskurser ha anordnats vid flottans sjukhus i Karlskrona förenade med tjänstgöring därstädes. Genom att sjukvårdsmanskapet erhållit befordringsmöjlighet till underbefälsgrader inom sin egen yrkesgren har under de sista decennierna den
förut otillfredsställande rekryteringen förbättrats och en allt bättre kvalificerad sjukvårdarstat
åsta dkom mit s. Från 1904 anställdes 4 sjuksköterskor å flottans sjukhus i Karlskrona istället
för de gamla sjukvaktarna. av vilka den siste pensionerades 1905. Dessa hade särskilt under
1860-80-talen ofta idkat en ganska omfattande kvacksalvarpraktik i staden. Stadsläkaren i
Karlskrona skriver därom 1873: »De hava lärt sig att skriva recept på latin, och detta torde ingiva dem själva och en del av allmänheten den övertygelsen, att de äro kvalificerade till sjukdomars behandling ». Densamme skriver 1881: »Sjuk v årdar praktiken fortfar väl ännu, fast utan
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Vaccinering mot smittkoppor, under krigsdren även mot bl. a. tyfus, äger rutinmässigt rum med all marinens
personal (till vänster vaccination pd Sjökrigsskolan). - Modern apparatur för exempelvis röntgengenomlysning
stdr till den moderne marinläkarens disposition (i mitten). - Ocksd för tandvdrden inom marinens personal stdr
tandkliniken ombord pd Prins Carl väl rustad (till llöger).

märkbar förargelse». Tandläkare anställdes från 1908 i Karlskrona och från 1915 i Stockholm,
där förut sedan 1907 tandkliniken å Allmänna garnisonssjukhuset svarat för behovet.
Talrika vetenskapliga arbeten av betydelse för marinen, dess sjukvård och hygien, ha under
senaste 40 åren publicerats, dels som självständiga arbeten, dels som uppsatser i medicinska tidskrifter och andra publikationer samt som bidrag till marinöverläkarens årsberättelser. De vittna
om ett vaket intresse för många aktuella frågor, betydelsefulla för marinen t. ex. kirurgiens tilllämpning ombord, färgsinne- och synskärpeundersökningarnas förbättring, dykarsjukans och
gaskrigets risker samt först och sist hygienens och den profylaktiska sjukvårdens förbättrande.

m
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Graverad vinjett till kontrabok med
amiralitetsapoteket 1Iforian i Stockholm. 1800-talets förra hälft. - Sjöhistoriska museet, Stockliolm .
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DEN ANDLIGA VÅRDEN VID FLOTTAN UNDER
1800-TALET OCH I VÅRA DAGAR

lotta ns själavård under detta skede är helt naturligt i första hand knuten till flottans församlingar, amiralitetsförsamlingarna i Stockholm och Karlskrona samt den lilla församlingen

F

i Göteborg, så länge den existerade som en församling för Göteborgs örlogsstation (-depå) .
Detta etablissement nedlades 1870 och prästerskapet indrogs. Minnet av denna gamla örlogsförsamling levde dock mot slutet av århundradet till in på 1900-talet kvar i den s. k . Nya varvets
församling, vilken efterhand uppgick i närliggande kyrkoförsamlingar.
Ett föga innehållsrikt kapitel utgör den under 1800-talet åt ett fåtal präster anförtrodda
andliga vården ombord på svenska örlogsmän på expeditioner till närmare och fjärmare farvatten. De hämtades icke från marinprästernas led.
En helt ny situation har även beträffande den marina själavården uppstått efter det nu av-

slutade andra världskrigets utbrott, då en omfattande och efter tidens behov lämpad själavårdsorganisation satts i funktion.

1800-TALETS REGLEMENTEN OCH BESTÄMMELSER FÖR DEN ANDLIGA VARDEN VID
FLOTTAN.
1800-talets sjöreglementen inledas liksom under 1700-talet med en allmän deklaration om
gudsfruktans betydelse för krigsmakten. Denna begynnelseparagraf undergår vissa smärre skiftningar efter tidsskedenas inställningar. Den betonar emellertid städse betydelsen aven på
enkel gudsfruktan grundad »pliktuppfyllelse, modighet och ståndaktighet» som »därjämte bereder det fastaste samband mellan Konungen och hans medborgare och med säkraste steg
förer ... till segrar och ära», såsom det heter i Kungl. Maj:ts förnyade krigsartiklar för armen och flottorna strax före 1800-talets ingång.
Ännu på 1840-talet har denna begynnelseparagraf sin traditionella stil. Det är förresten
sista gången, 'som ett svenskt marinreglemente har en begynnelseparagraf med dessa trohjärtade tankar. Den bör därför citeras: »En sann gudsfruktan är ursprunget till alla dygder,
och kärleken till Gud, Konung och fädernesland meddelar krigaren den lugna tillförsikt, det
orubbliga mod och fasta ståndaktighet, som ensamma föra till seger och ära. Det åligger därför varje befälhavare, att icke blott tillhålla underlydande till en uppriktig vördnad för Gud
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och försynens skickelse, utan ock att själv föregå dem med efterdömen aven för krigsmän
värdig levnad, samt att vid alla tillfällen visa dem vad de äro skyldiga Gud, Konung och
fädernesland •.
Denna traditionella inställning till religionen och vördnad för fädernas fromhet präglar
visserligen även inledningen till följande reglementen ända till 1907, men i starkt beskuren
form.

De sista reglementena 1931 och 1937 äga icke längre denna religionsdeklaration. Vi

ha den dock på sätt och vis representerad i den ännu bestående s. k. •krigsmans erinran . med
dess lapidara ingress: »En krigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen',
Några detaljerade föreskrifter för det vid amiralitetsförsamlingarna tjänstgörande prästerskapet beträffande dess åligganden gives under 1800-talet icke. Det gäller ju här att helt enkelt
följa kyrkolagens föreskrifter. Däremot innehålla reglementena under 1800-talet utförligare be stämmelser angående religionsvården till sjöss. Dessa upphöra emellertid också efter hand, vilket
väl innebär, att den goda traditionen ansetts kunna upprätthållas utan stöd av närmare föreskrifter. I det 1841 fastställda reglementet bestämmes för tjänstgöringen under sjöexpeditioner.
att »a lla dagar skall hållas bön, om morgonen kl. 8, samt om aftonen efter skaffning, undantagne
de sön- och helgdags förmiddagar, då gudstjänst förrättas. Efter slutad bön eller gudstjänst, sä ger den närvarande högste befälhavaren : Gud bevare Konungen ocli fäderneslandet! då besättningen svarar: Gud håre det! » Det förtjänar framhållas, att denna avslutning på korum och
gudstjänst, som verbalt avviker från bruket vid den övriga krigsmakten, förefaller ha hävd i den
svenska flottan åtminstone sedan 1830-talet. Den föreskrives tidigast i ovannämnda reglemente.
Marinens senaste reglementen innehålla samtliga ett kortfattat kapitel angående ReligionsDet gäller nu emellertid endast notisartade föreskrifter angående korum och gudstjänst
samt upplysningar om kyrkoförsamlingarna, deras prästerskap och regler för kyrkoskrivning.
I annat sammanhang bestämmes även formen för s. k. militärbegravning.
vård.

I nu gällande reglemente (1937) föreskrives, att möjlighet skall genom vederbörande befälhavare vid lämpliga tillfällen beredas personalen till evangelisk-luthersk gudstjänst. Gången av
ett korum är mycket enkel, och till detsamma skall infinna sig den på samma förläggnings plats förlagda personalen. Om främmande trosbekännare för sin del göra framställning om
att få deltaga

andaktsövningar inom eget kyrkosamfund, skall sådant, där så lämpligen kan

ske, beviljas.
Det är en rätt naturlig utveckling, att efter hand forna tiders drakoniska straffbestämmelser för förseelser mot vördnaden för religionen bortfallit. Det säges blott, att »f ör alla religionsceremonier skall visas aktning, varjämte ett hänsynsfullt och vårdat uppträdande städse skall
iakttagas'.
Slutligen må nämnas, att 1800-talets reglementen innehålla uppgifter om de vid de olika
örlogsstationerna och Göteborgsdepån tjänstgörande prästernas antal. De ha vid den svenska
flottan under 1800-talet varit få i samtidig tjänst, efter 1870 blott 5.
Beträffande den förut nämnda allra senaste marinprästorganisationen för krig, mobilisering och förstärkt försvarsberedskap ha utförligare och mera detaljerade föreskrifter utfärdats.

AMIRALITETSFÖRSAMLINGARNA I STOCKHOLM OCH KARLSKRONA.
Vid upphävandet (1925) av de gamla militärförsamlingarna i vårt land gjordes undantag
för de traditionsrika amiralitetsförsamlingarna. Till dem knyter sig under 1800-talet den religiösa och sedliga omvårdnaden vid örlogsstationerna på många sätt. Detta förhållande består
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Konfirmanderna vid Kungl. Sjokrigsskolan 1898. lilan ser stdende frdn vänster A. Giron, Isberg, Wester, Ldftman,
Nydahl, Sjoberg, Krook, Hufslriim och Wibom; sittande frdn vänster: Lillieliåiik, Lagerkrantz, von Schoultz,
Rosensvärd, Ornberg, Wachtmeister, Morner och Norlunder. I mitten konfirmationsläraren, regementspastor
Schriiderheim.

och har förstärkts, 's edan den nya marina själavårdsorganisationen i våra dagar tillkommit
och även knutits till verksamheten vid de gamla amiralitetsförsamlingarna.

Skeppsholms församling. Vid 1800-talets ingång företer den gamla Holmkyrkoförsamlingen
bilden aven liten, välordnad kyrklig enhet med ett slags militärkyrklig organisation. Chefen
för armens flottas Stockholmseskader var självskriven ordförande i kyrkorådet med .regementspastorn, församlingens kyrkoherde, som ganska självständig företrädare för den ecklesiastika
verksamheten samt med representanter för olika militära befattningar som bisittare.
Den intressanta kyrkliga visitation, som 29/s 1791 förrättades av biskopen i Växiö Olof
Wallqvist i hans egenskap av kungl. överhovpredikant och preses i hovkonsistorium, under
vilket Skeppsholms församling allt sedan dess i kyrkligt avseende sorterar, utvisar församlingens organisation och omfattning. Den bestod sålunda vid 1800-talets början av eskaderns överoch underbefäl, stater och manskap, däri uppfordrade båtsmän inbegripna. Manskapet beräknades till ungefärligen 6 il. 700 man, utom kvinnor och barn. Vidare hörde till densamma
»avskedade volontairer och några hushåll, som vanligen och ifrån längre tid hållit sig till
denna församling». Vid Holmkyrkan och eskadern tjänstgjorde utom regementspastorn
2 il. 3 bataljonspredikanter, av vilka en även bar titeln komminister intill 1826, då denna bataljonspredikantbefattning indrogs. Dessa predikanter fingo även uppgifter som lärare vid den
vid stationen inrättade skeppsgosseskolan, med vilken under vissa perioder var förenad församlingens »Fri- och fattigskolas.
67. Sv. F. H. III
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Karl Johans kyrka pd Skeppsholmen uppfördes dren 1824-4.2 efter ritningar av Oversten i Flottans mekaniska
kår, Fredrik Blom, känd även för en del andra arkitektarbeten dt flottan (jfr sid. 128). Tornöverbyggnaden är
litet klassiskt tempel. Skeppsholmskyrkan rymmer 1,400 personer.

Av de vid 1800-talets början tjänstgörande prästmännen hade flera varit fartygspastorer
under kriget. De kommo, som regeln var under forna tider, från huspredikantbefattningar hos
landets adel och voro så pass framstående och originellt utrustade män, att man väl kan förmoda, att de satte sin starka personliga prägel på sin verksamhet som flottans präster. Löneförhållandena vid den marina församlingen voro njuggare än de meriter, som en marinpräst
efter en längre eller kortare tjänstetid ansågs ha förvärvat. Under hela 1800-talet avgingo såväl regementspastorerna som bataljonspredikanterna ofta till goda pastorat i den svenska
landsbygden.
Ehuru det rör sig om gränstiden till det tidevarv, som behandlats i föregående del av
Svenska flottans historia, böra kanske ett par prästnamn nämnas från senare delen av 1700talet. Regementspastorn och kyrkoherden Anders Winberg hade som expeditionspredikant under
ryska kriget 1788-90 varit med om flera av de äventyrliga öden, som de svenska flottorna upplevde i Finska viken. Han tillfångatogs av ryssarna vid utbrytningen ur Viborgska viken och
bortfördes i fångenskap långt in i Ryssland, varifrån han vid fredsslutet återvände - med alla
sina anförtrodda altarkärl. Han fick bland personalen på skeppen ryktet som en för den tiden
märklig man, som varken förtärde kaffe, te eller spirituosa. Ännu märkligare var hans eftermäle, då han som kyrkoherde i Hjerp ås och fältprost avled 1831, att han under sin marina
tjänst, från vilken han avgick 1803, visat sig »vara god till att bedja, så att vädret vände sig».
En icke ringa förtjänst hos en präst för det seglande krigsfolket!
En inblick i det tidigare 1800-talets själavårdsverksamhet vid flottan ger oss en utförlig
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Interiör av Skeppsholmsksjrkan. Framme i koret pd ömse sidor grupper (Tron, Hoppet ocli Kärleken) av J . N. Byström. Votivskeppet, en gdva av Oskar 11 till sedermera kommendör C. Puke, skänktes 1930 av familjen Puke till
Skeppsholmskijrknn. Skeppet, som är en kotuettmodell, bär samma konungs namn som kyrkan.

självbiografi, som regementspastorn J. P. Häggman, kyrkoherde i Skeppsholms församling 1803
- 20, efterlämnat i kyrkoarkivets intressanta »Serles pastorum i KongI. Skeppsholmen», Som
huspredikant. ännu icke prästvigd, hos ambassadören i Petersburg, greve L. B. C. von Stedingk, som hade den delikata uppgiften att mottaga Gustav IV Adolf på hans »friareresas till
det ryska hovet, gjorde han sin lycka hos nämnde konung. Denne förlänade honom 1803
sysslan vid Skeppsholms församling och huvudstadseskadern. Häggman var med om den
stora fältsjukans tragedi 1808-09, då flottans sjukhus och sjukskepp vid Skeppsholmen
jämte andra sjukhus i huvudstaden voro överbelagda. Han fick dag och natt förbereda de
sjuka till döden och, som han skriver, »sk r ifta dem vid pumparnas gny ». På flottans kyrkogård »lågo vid nyåret några hundra lik i högar såsom vedtravar, då man icke kunde bereda dem gravplatser>.
Det var utan tvivel tider, då prästerskapet hade svårbemästrade själav årdsuppgifter.

Här-

till kom även den omfattande religionsundervisning, som en flottans präst vid en förläggning
hade att meddela under förutsättningar, som bland krigsfolket voro synnerligen variabla. Han
inskränkte sig dessutom icke till det rutinartade korumhållandet och de regelbundna gudstjänsterna i kyrkan samt konfirmationsberedelsen av skeppsgossar och yngre manskap. Det gavs
honom med myndigheternas stöd även tillfälle att öva inflytande vid de s. k. kristendomsförhören och husförhören före nattvardsgång, vid vilken under tiden långt fram på 1800-talet
fästes stort avseende. KommunionIängderna utgöra ett gott bevis på den religiösa sedvänjans
omfattning i forna tider vid vår flotta.
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Holmkyrkan och Karl Johans kyrka. Korum, högmässogudstjänster och andra högtidlighe-

ter med religiöst inslag voro i regel förlagda till församlingens kyrka. Den i föregående del,
bd 2, omnämnda gamla 1600-talskyrkan, Holmkyrkan, nedbrann den 12 juni 1822 - ett
olycksöde, som framkallade många bevis från både befälets och manskapets sida om tillgivenheten för det skäligen oansenliga gudstjänstrummet vid Skeppsholmsbrons brofäste på nuvarande Blasieholmen. Församlingen hade nedlagt stora kostnader på den alltmera skröpliga
kyrkans underhåll. Vid branden inlade hela örlogsstationen stora förtjänster vid räddandet av
kyrkans inventarier och värdefulla historiska dokument. Karl XIV Johan besökte olycksplatsen, och ett Kungl. påbud föreskrev gratifikationer till personalen för dess räddningsarbete.
I överensstämmelse med denna inställning till den kyrkliga verksamheten vid örlogsstationen gjordes omedelbart framställning om ett nytt kyrkobygge, som började 1824 och resulterade i den stora, vackra, i nyantik panteonstil utformade kyrka, som Karl XIV Johan lät
bära sitt namn. Under byggnadstiden höllos gudstjänsterna i södra »F undamentsh usets på
Skeppsholmens varvsområde. Den nya Skeppsholmskyrkan uppfördes efter ritningar av sedermera översten i Flottans mekaniska kår Fredrik Blom på nordvästra krönet av Skeppsholmen.
Den byggdes i stort sett av uppfordrade båtsmän och invigdes den 24 juli 1842 under fulltaligt
uppbåd av kårer, stater och manskap. Jämnt på dagen och timmen firades 1942 med ett högtidligt korum utanför kyrkan, som då befann sig under reparation, dess 100-årsminne, vilket
ytterligare hugfästes den 6 september sistnämnda år tillsammans med Galärvarvskyrkogårdens
200-årsminne under medverkan av bl. a. ärkebiskop Eidem och under stora högtidligheter.
Ställningen för den gamla amiralitetsförsamlingen var ganska prekär efter Holmkyrkans
brand. Vid uppgörelsen om den nedbrända tomtens öde och dess försäljning till Stockholms
stad berövades församlingen sina för den kyrkliga verksamheten högst behövliga inkomster av
hyrorna för tomtens småbyggnader. I ett strävt och negativt hållet kungl. brev 14/ 9 1824 förklarar Kungl. Maj:t på grund aven hemställan från församlingen om att få hälften av försäljningssumman till sin verksamhet, att församlingen . icke är annat än en garnisonsförsamling,
om vars fortfarande eller upphörande . . . och tillhörigheters disponerande WI efter omständigheterna och Nådigt gottfinnande äga besluta », Denna för församlingen ogynnsamma inställning
ändrades så gott som omedelbart. Det egendomliga förhållandet är fortfarande rådande, att
Skeppsholms församling erhåller en av Kungl. Maj:t bekräftad ersättning för sina förlorade
tomthyror än i dag. Kronan har även i andra avseenden icke undandragit sig att stödja sin
marina församling. Dess historia rymmer nämligen rörande bevis på omtanke om flottans personal, här som i Karlskrona, varom bl. a. ett växande antal filantropiska donationer m. m.
vittna. Understödsfonden och donationsfonderna belöpa sig nu (1945) till 94,000 kronor.
Sedan 1864 års nya församlingsförordning infördes även i Skeppsholms församling, har
denna blivit en relativt omfattande ecklesiastik enhet, som självständigt förvaltar sina icke obetydliga ekonomiska tillgångar. Den en gång oansenliga Holmkyrkoförsamlingen har vuxit ut
till en församling på 7,500 personer (1944).
Ovan är antytt, att till örlogsförsamlingen knutits även skolverksamheten vid stationen och att skeppsgosseskolan tidvis varit sammanslagen med församlingens skola, Av utgivna
skolreglementen framgår, vilken vikt man lade vid religionsundervisningen. I ett för hela flottans skeppsgosseundervisning gällande reglemente 1823 heter det på tidens språk: »Kristendomen är det första och säkraste medel att ernå rätta ändamålet för all intellektuell bildning
nemligen: Guds ära, ett folks sällhet och rykte bland nationerne, samt varje enskild mans
trevnad och välstånd •.
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Genom detta gemensamma skolväsen, vid vilket flottans prästerskap var verksamt, gavs
mångahanda tillfällen att befordra den gemensamhetskänsla inom förläggningen, som legat till
grund för traditionen inom sjömilitärens yrke, att icke sällan »son tager yrkesarv efter fader».
Efter Holmkyrkans brand 1822, då även det av församlingen uppförda skolhuset ödelades,
ambulerade skolorna mellan olika lokaler i staden och på holmen, tills de 1825 kunde inrymmas i den ombyggda gamla Sjöreserven eller »Stenk rogen s på Skeppsholmen, vilket hus 1739
färdigställts som marketenteri men nu blev skolhus med lägenhet även för den ene bataljonspredikanten, som tillika var skollärare. Sedan allt Skeppsholmens skolväsen numera upphört,
är skolhuset amiralitetspastorns boställe och inrymmer dessutom samlingssal, expeditionslokaler
och kyrkoarkiv.
Tillsättningen av flottans prästerskap under 1800-talet reglerades från början av kungl. cirkulär 12 februari 1813, vilket i motsats till Karlskronaförsamlingen ännu gäller för Skeppsholms församling. Vid senaste tillsättningen av kyrkoherde i denna församling, som numera
liksom systerförsamlingen bestrider den större parten av prästens avlöning, återinfördes i hans
titulatur vid sidan om hans kyrkoherdebenämning titeln amiralitetspastor. Församlingen bereddes 1926 tillfälle att på extra kyrkostämma förorda en av de sökande prästerna. Amiralitetsprästerskapet avlönas liksom i Karlskrona även på flottans ecklesiastikstat, numera ur kyrkofonden. Amiralitetspastorn åtnjuter i Stockholm löneboställe av kronan. Av Kungl. Maj :t fast ställd lönareglering genomfördes 1941.

Karlskrona amiralitetsförsamling. De marinkyrkliga förhållandena i Karlskrona förete givetvis många likheter men även i flera avseenden en annan bild än huvudstadsförsamlingens.
Det blev från början en större kyrkoförsamIing med en större organisation. I föregående
band av Svenska flottans historia har omtalats, att den kyrkliga och andliga vården av den
till församlingen knutna personalen underställts ett s. k . »Am iralit etskonsistorium » under ledning aven »amiralltetssuperintendent s. En viss större självständighet uppstod härigenom i
handledningen av den ecklesiastika verksamheten, även om sambandet med de militära myndigheterna var synnerligen fast. Liksom i amiralitetsförsamlingen i Stockholm intill 1864 var
ordföranden i kyrkorådet en högre marin representant, i regel örlogsstationens chef. I amiralitetskonsistoriet sutto icke blott amiralitetsprästerna, superintendenten och kompastorerna utan
även pastorn i Tyska församlingen. Amiralitetskonsistoriets öden under 1800-talet präglas icke
av någon större harmoni. Det upphävdes 1826, varefter även det gamla superintendentsämbetet
1837 försvann. Superintendenten, som därefter benämndes pastor primarius, blev chef för
församlingen och hade tillsynen a v sina biträdande präster och deras verksamhet. Han kom
till sist att få benämningen amiralitetspastor och har sålunda som marinpräst en kyrkoherdes
ställning dock utan dennes titel.
Även amiralitetsförsamlingen i Karlskrona utsattes i början av 1800-talet för risken att få
sin privilegierade ställning som en självständig militärkyrkoförsamling upphävd. Man reflekterade nämligen på att sammanslå densamma med stadsförsamlingen. Lunds domkapitel, under
vilket amiralitetsförsamlingen sorterade, samt landshövdingeämbetet förordade en sammanslagning. »Dess införlivande med stadens öfriga församlingar vore blott en förening om det, som
mest av allt bör förena alla menskliga intressen». Det gällde »att i möjligaste måtto söka
undanrödja alla ... från en förgången tidsålder kvarstående inrättningar, som bibehöllo skråmässiga skillnader mellan olika människoklasser, vilka allra minst i religiöst avseende borde
ifrågakomma ». Det är betecknande för den pietet, som örlogsstationens personal hyste för sin

533

•

r

Nästan alla byggnaderna på denna Karlskronabild [rån omkring 18J,.0 äga beröring med stadens marinkyrkliga liv .
Pd teckningen (okänd konstnär J. som visar Vallgatans östra port, ser man [råt: vänster till höger: Bastion Aurora,
amiralitetspastorns bostad, klockarbostoden, amiralitetskyrkan Ulrica Pia samt kyrkovaktmästarens bostad.

amiralitetsförsamling, att man på ett talrikt besökt protestmöte i Amiralitetskyrkan enhälligt
tillbakavisade detta projekt. På detta möte yttrade en av de närvarande officerarna: »Kommen
i håg, att en gång söndrade skall snart av vår åldriga församling ej mera återstå än minnet,
gråtande på våra fäders grifter af blygd öfver den svaghet, som lämnade henne till pris åt
godtyckliga projekter». I ett kungl. brev 1/9 1837 tillförsäkrades också församlingen sina samtliga rättigheter. Ännu en gång, 1849, bekräftade Kungl. Maj:t dessa.
På samma sätt som i Skeppsholms församling genomfördes den nya ordningen med kyrkoråd och kyrkostämma under amiralitetspastorernas självskrivna ordförandeskap. Genom kyrkorådets sammansättning av olika representanter för örlogsstationen ha de militära synpunkterna
beträffande församlingsverksamheten inom förläggningen tillgodosetts.
Tillsättningen av präster har en annan procedur än i systerförsamlingen i Stockholm. Alltsedan 1821 tillämpas ett system av elektorsval. Församlingen representeras vid prästval av befälhavande amiralen, kyrkorådet samt ett antal elektorer, valda av olika kategorier av personalen. Efter dessas förslag och befälhavande amiralens förord ligger utnämningsrätten hos
Konungen. Sin ännu i huvudsak bestående lönereglering fick församlingen så tidigt som 1868.
Som marinens prästerskap ha prästerna liksom i Skeppsholms församling även lön av staten,
numera av kyrkofonden.
Karlskronaförsamlingen är liksom församlingen i Stockholm en exterritoriell församling, men
företer därutinnan en i så mån avvikande bild, att bosättningen av dess medlemmar är ganska koncentrerad kring örlogsstationen och varvsinstitutionen med kyrkan i närheten. Församlingens numerär 1943 var 12,300 personer. Den över 250 år gamla Amiralitetskyrkan,
»Ulrlca Pia », Sveriges väl största träkyrka, stod som förut omtalats under mitten av 1700-talet
inför utsikten att rivas och ersättas aven för sin tid vackert projekterad stenkyrka. Karlskrona amiralitetsförsamling har emellertid i fråga om sitt nya kyrkobygge icke haft samma
tur som Skeppsholrns församling. Den nya »Adolf Fredrikskyrkans kom, ehuru den påbörjades,
aldrig till stånd. I stället blev den traditionsrika, alltmer intressanta träkyrkan på sin mera
undanskymda plats fortfarande i bruk. Den skall nu undergå en grundlig restaurering, och till
alla andra minnen från forna tider även äga anseende som ett i sitt slag förnämligt gammalt
kulturminnesmärke från vår storhetstid.
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Gudstjänst i Amiralitetskyrkan i Karlskrona 194-5.

Som det marina sjöfolkets egen stad får
under 1800-talet och i våra dagar av den
arbetsliv och traditioner. Från Karlskrona
anträtts och de fartygs pastorer embarkerat,

Karlskrona i mångt och mycket sin stämning även
stora och även här växande örlogsförläggningens
har under det gångna seklet marinens långfärder
som haft sin tjänst ombord.

Prästerskap och församlingsledning har även vid den svenska flottans största station haft
rika uppgifter beträffande den andliga omvårdnaden om den stora personalen och dess till
församlingen knutna familjer. Sålunda har församlingen under 1800-talet utvidgat sitt skolväsen och sina filantropiska åtgärder. Till prästerskapets åliggande har också hört själavården
vid kastellen och kustartilleriet. Å ven förläggningen på sin tid av skeppsgossekårens huvuddel till
Karlskrona har medfört betydelsefulla uppgifter för stationens och församlingens präster, härvid också i samverkan med skeppsgosseinstitutionens eget skolväsen. Skeppsgossekåren i Marstrand fick sin religionsvård genom stadens präst.
FLOTTANS KYRKOGÅRDAR.
Forna tiders krigiska förhållanden medförde givetvis ett stort manfall bland flottans personal. De som vid sjöslag omkommo fingo väl mest sin grav i havets vågor. Men de omfattande sammandragningarna av sjöfolk på skeppen och örlogsstationerna medförde mycket
ofta uppkomsten av epidemiska sjukdomar, som skördade mängder av liv. Det gällde därför
att sörja för de dödas jordande på vigda kyrkogårdar. Här fingo de gamla amiralitetsförsamlingarna och deras prästerskap betydelsefulla uppgifter.
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I Karlskrona anlades på öarna mer eller mindre provisoriska kyrkog årdsomr åden. vilka numera icke tagas i anspråk eller av myndigheterna kunnat tillförses någon större omvårdnad.
De bära i sin mån vittne om de stora skeppssjukeepidemiernas tragedier.
I Stockholm funnos vid 1800-talets ingång tvenne »am iralitetskyrk og år dar-» , av vilka den
ena från 1600-talet i nuvarande s. k. Djurgårdsstaden nedlades definitivt 1826 och den andra,
som togs i bruk 1742, den s. k. Galärvarvskyrkogården, ännu är i bruk efter att i olika omgångar
ha utvidgats, senast 1935 (bild se ovan sid. 429). Denna idylliskt belägna kyrkogård minner med
sina många gravvårdar med talande inskriptioner om vår örlogsflottas män från betydelsefulla
skeden men även, då deras anhöriga på denna gravplats fått sitt sista vilorum, om förnämliga
insatser på olika områden av storsvensk kultur. Galärvarvskyrkogården rymmer stoften av flera
tusen till den svenska marinen knutna personer av olika kategorier. Här vila sålunda i kronans jord under lummig grönska över tjugo amiraler, ett stort antal högre och lägre officerare
men även långa rader av underofficerare, underbefäl, hantverkare av olika slag, båtsmän m. fl.
sida vid sida. I forna tider fördes deras stoft ofta från Karl Johans kyrka, där högtidlig militärbegravning förrättats, med färja från Skeppsholmen till Djurg årdssidan. Galärvarvskyrkogården
undergick 1935 en grundlig restaurering. Ett ståtligt monument kröner den mot sjösidan belägna
kullen, som redan är fullbelagd med små urngravar. Ett större monumentalkors pryder på
kyrkogården den grav, där flertalet av offren från den stora jagarolyckan 1941 vid Hårsfjärden
vilar. Liksom i äldre tider jordas emellertid flertalet av flottans folk på andra kyrkogårdar.

MARINPRÄSTERSKAPETS VERKSAMHET UNDER 1800-TALET.
Vårt lands sedan det ödesdigra finska kriget och dess efterdyningar långa, orubbade fredstid har beträffande det militära prästerskapets insatser inneburit en stark reduktion av dess
under allvarstider helt naturligt framträdande roll. Vad flottan beträffar har, som ovan framhållits, själavården så gott som uteslutande varit anförtrodd åt de marina församlingarnas
präster. Den siste marinprästen under krigiska förhållanden bevistade krigshandlingarna 1818
vid den norrländska kusten.
Endast ett fåtal gånger ha fartygspräster befunnit sig ombord på svenska örlogsmän under
deras långfärder utanför våra farvatten. 1823 medföljde emellertid regementspastorn och kyrkoherden i Skeppsholms församling Anders Wijkander som »ambassadpredikanb vid expeditionen till Liibeck i maj och juni för att hämta, som han skriver, »den utkorade kronprinsessan»
(Josephine, kronprins askars [I] gemål). Vid fregatten Eugenies världsomsegling 1851-53 var
pastorn i S :ta Clara i Stockholm Samuel Benjamin Penten kallad till fartygspräst. Även på
fregatten Norrköpings långfärd till Amerika tjänstgjorde en civil präst, nämligen pastor Lars

Johan Govenius från Örebro. På den omtalade jordomseglingen. som fregatten Vanadis utförde
åren 1883-85 med prins Oskar (Bernadotte) ombord, deltog även en prästman. Det var komministern i Storkyrkan Immanuel Kiellman-Göransson, som på egen begäran fick tjänstgöra
som fartygspastor, den siste på 1800-talet. I likhet med sina företrädare har han efterlämnat
en längre beskrivning, ännu i manuskript, över sin långfärd. Något starkare intryck av betydelsen av deras insatser lämna icke dessa beskrivningar, vilka dock ge någon inblick i livet
ombord och vittna om att fartygsprästen kunnat verksamt biträda vid informationen om de
länders kulturella och historiska förhållanden, som svensk örlogspersonal besökte. Man har
emellertid rätt att förutsätta, att deras närvaro ombord givit dem möjlighet att öva ett gott
inflytande och att utöver den samvetsgrant iakttagna gudstjänstliga rutinen stå särskilt man-
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skapet till personalvårdande tjänst vid många tillfällen. Ett
och annat vemodigt minne har i deras beskrivningar dröjt
sig kvar från tillfällen, då något dödsfall med stoftets sänkande i havet ägt rum eller då fartygsprästen i främmande
hamn kunnat samla såväl fartygsbesättningen som utlandssvenskar till någon högtid ombord. Det dröjde, som nämnts,
ända in på 1920-talet, innan någon prästman medföljde på
svenska örlogsfartyg. På ärkebiskop Söderbloms initiativ förordnades numera chefspastorn vid marinen Bengt Wallman
som fartygspastor på Fylgias långfärd 1924-25. Ännu några
fartygspastorer ha innehaft dylikt förordnande.
Till sjöss ha på flottans fartyg korum och gudstjänst
reglementsenligt förrättats, ej sällan av fartygscheferna själva
eller av prästmän på tillfälliga besök. Drottning Victoria,
som ägnade även denna angelägenhet ombord på örlogsfartygen sitt varma intresse, lät 1917 utarbeta en gudstjänstbok, som hon personligen tillägnade svenska flottan.
Denna handbok med korta predikningar har rätt mycket
använts.

Sveriges siste skeppspräst under 1800talet, komministern i Storkyrkan lmmanuel Kiel/man-Göransson.

Vid örlogsstationerna ha korum och militärgudstjänster mer eller mindre regelbundet anordnats i det fria eller i kyrkan. Prästerskapets tjänster ha företrädesvis tagits i anspråk vid
de söndagliga gudstjänsterna. De traditionella »kyrkoparademas påginge under hela 1800-talet och upphörde 1919 för att ersättas av några större militärgudstjänster med tillträde för
personalens familjer och anhöriga. Förhållandena variera något vid de olika stationerna. Vid
Stockholms örlogsstation har under senare tid varje lördag före veckoarbetets avslutning hållits korum eller en större stationsgudstjänst i kyrkan eller utomhus, varvid hela personalen
beordrats närvara.
Prästerskapet har även haft lämpliga uppgifter att ägna sig åt vid stationernas sjukvårdsanordningar samt de örlogs- och soldathem, som finnas på platsen. I Stockholm har örlogsstationens behov av ett fritidshem i sin mån tillgodosetts av det genom enskilda donationer 1907
grundade Drottning Victorias örlogshem. Detta hem, vilket även den nuvarande kronprinsessan
Louise ägnat stort intresse, har nyligen kunnat vidga sin verksamhet och genom offentliga anslag, donationer och en omfattande insamling satts i stånd att förvärva en större fastighet på
Blasieholmen. I detta större örlogshem har även ett av marinlottorna provisoriskt ordnat marinhem för permittenter vid flottan och kustartilleriet kunnat beredas stadigvarande utrymme. I
Karlskrona stå liknande planer inför sitt förverkligande.
Av obestridlig betydelse för den andliga vården vid örlogsstationerna är fortfarande som
tidigare att hela deras personal är knuten till egna kyrkoförsamlingar, i vilka även dess familjer och tjänstefolk äro kyrkoskrivna. Marinprästerna här äga ständiga tillfällen till kontakt
med sin av ett enhetligt yrkes förhållanden och inställning präglade menighet vid allehanda
förrättningar, såsom barndop, konfirmation, bröllop, begravningar samt vid ofta förekommande
solenna minnestillfällen. Den kärlek till fosterland och fosterbygd, den känsla för offervilja
och endräkt, plikt och ära, som de gamla marina reglementena gärna sökte högtidliga ord för,
ha varit ledtrådar även i den religiösa förkunnelse, som flottans präster haft att frambära inför ung och gammal.
68.

sv. F. H. III
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Korum ombord (d kanonbdten Skagul) vid mobiliseringen 1914.

Vid örlogsstationerna ha helt naturligt utbildats högtidliga traditioner, som präglas av känslan för värdet av sammanhållning inom personalen och vittna om en vacker pietet för andliga
och moraliska värden. Man kan erinra om de många högtider, som ägnats fosterländska minnen
och firandet av de stora kyrkliga helgerna. Här bilda de båda örlogsstationernas tempel en
medelpunkt. Minnes- och själaringningen - ofta rundligt tilltagen - från den kvarvarande
över 200-åriga klockstapeln i Karlskrona har sänt sin kloekeklang över det marina sjöfolkets
helg och söcken. Med stor högtidlighet begås Gustav II Adolfs och Karl XII:s minnesdagar.
På Skeppsholmen leva några särskilt tilltalande traditioner. Det är t. ex. den ståtliga nyårsreveljen, varmed flottans musikkår sedan åtskilliga mansåldrar under vaktparadliknande former blåser in det nya året, företrädd av fackelbärande blåjackor och efterföljd av stora skaror
folk, som stämt möte för att hälsa varandra vid årets första gryning. Efter denna revelj samlas alla till högtidlig nyårsotta i kyrkan. Det är vidare friIuftsgudstjänsten Kristi himmelsfärdsdagsmorgon på kyrkbacken med flottans musikkår uppe i tornet. Många söndagsmorgnar har
korumpsalmens och militärmusikens toner ljudit över holmarna, strömmen och staden. Månget
korum på Kastellholmens krön utgör för personalen ett oförgätligt minne.

DEN MARINA SJÄLAVARDSORGANISATIONENS AKTUELLA SITUATION.
De alltmera tillspetsade politiska förhållandena i världen frammanade mot slutet av 1930talet en grundlig omprövning och djupgående nybyggnad av hela det svenska försvarsväsendet mot bakgrunden aven ny fosterländsk endräktskänsla och medborgerlig ansvarsanda. Till
den andliga vården knötos nu en hel del sociala, kulturella och personalvårdande uppgifter.
Genom kungl. brev 2/6 1939 uppkom såsom högsta instans för personalvården vid försvarsmakten ett »Centralr åd för religiös och kulturell verksamhet», direkt sorterande under Kungl.
Maj:t. Den andliga vårdens företrädare är här » fältprosten . , vilkens post sålunda återuppli-
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vats. Den 1925 upphävda, gamla regementspastorsinstitutionen har ersatts
aven omfattande organisation för den
andliga vården under såväl freds- som
krigstid. Prästerskåpet hämtas mestadels från de yngre prästmännens led
och anställes för kortare perioder. Efter världskrigets utbrott har dessutom
en vida större organisation trätt i funktion för att betjäna krigsmakten under
dess förstärkta försvarsberedskap. Sålunda har ett betydande antal präster
och predikanter fr ån såväl kyrkan som
de fria religiösa sammanslutningarna
varit inkallade. 1941 utvidgades led ningen av den andliga vården genom
tillsättande av chefspastorer för de olika
försvarsgrenarna.

Stationsgudstjänst - för personalen vid Stockholms örlogsstation
- en söndagsmorgon pd krönet av Kastellholmen (fotot är taget
vid pdskhelgen 1941).

För flottans vidkommande ha utöver de ordinarie prästerna vid örlogsstationerna under fredstid tillkommit
ett antal marinpastorer. Nya poster ha
sålunda skapats för marindistrikten,
kustflottan och sjökrigsskolan. Anslag
är beviljat för en fartygspastorsbeställning under långresa. Under den förstärkta försvarsberedskapen har ett
stort antal marinpräster och predikanter varit verksamma på fartyg, vid förKarlskrona (vdKorum d kaserngdrden vid Sjömansskolan
ren
1945).
läggningar och krigssjukhus. Dessa
marinpräster bära under tjänstgöring
marinofficers uniform utan gradbeteckning men med ett förgyllt strålkors på
underärm och axelklaffar. De äga officers tjänsteställning intill kommendör- '
kaptens. Rätt utförliga instruktioner
äro utfärdade för tjänstgöringen och
inspektionen.
Den marina själavårdspersonalen
har fått vida mer omfattande uppgifter
än förut. Sålunda förutsättes ett intimt
samarbete med de ävenledes nytillkomna organen för den allmänna personalvården. Men även uppgiften att ombeKorum pd Märsgarn för personalen vid Kustflottan (vid pingsthelgen 1942).
sörja enskild själavård och »f ör detta
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Till vänster Skeppsholmskyrkans kalk, paten och oblatask av förgyllt silver, skänkta av Karl XIV Johan . Till hö ger ett gammalt garnityr kommunionkärl i sammetsfodrat träschatull, troligen använt av skeppsprästen pd expeditioner och sjötdg.

ändamål flitigt umgås med såväl manskap som befäl» betonas. Ett brett utrymme är sålunda
lämnat den unge marinprästen att deltaga i verksamheten för tillgodoseendet av personalens
kulturella, sociala, musikaliska, idrottsliga m. fl. intressen. Särskilt närliggande äro hans insatser vid sjukhus och sjukstugor, varvid han såsom förtrogen med personalen kan vara dess synpunkter och önskemål till gagn. - Det kan i detta sammanhang också framhållas, att vid den
nyligen framlagda planen på ett för ofredstid avsett militärt krigsgravväsen även marinprästen
tilldelats viktiga uppgifter. - Där särskilda anordningar finnas för den marina personalens nytta
och trevnad under fritid, såsom samlingslokaler, läsrum m. m. har han möjlighet att i samarbete med dessas föreståndare, personalvårdsorganisationen i övrigt, marinlottor och frivilliga
krafter göra sin insats.
Av största betydelse är till sist, att denna nya organisation för den andliga vården vid försvarsväsendet i vårt land även för den svenska marinens del i stor utsträckning satts i funktion under det stora världskrigets även för vårt land ödesmättade tider. Den har sålunda
redan ställts inför många uppgifter och möjligheter, som direkt motsvara dem, för vilkas skull
den tillkommit.

Marinpastor i uniform.
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IDROTTEN INOlVI SVENSKA FLOTTAN

lott ans idrott är ungefär jämngammal med idrottsrörelsen över huvud taget i vårt land,
d. v. s. inte stort mer än ett halvt sekel. Flottans män ha vid sina färder till främmande
lund alltid haft blicken öppen för nya ideer. Det är därför naturligt, att intresset för den idrotts-
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rörelse, som i slutet av 1800-talet växte fram i England m. fl. länder, även skulle spridas till
vår flotta. Tidigt insåg man, att idrotten utgjorde ett gott medel att fostra sunda och härdade
sjömän och krigsmän och att den därför kunde bli av största värde, då det gällde att under
påfrestande förhållanden hålla personalen i fysisk och psykisk trim. I det följande skall i
korthet lämnas en återblick på idrottens utveckling inom flottan samt en skildring av några
av de otaliga segrar som flottans idrottsmän under årens lopp tillkämpat sig till heder för sig
själva och sitt vapen. Idrottens utveckling kan i stort sett indelas i två skeden, det första
fr ån omkring 1890 till 1920 och det andra från 1920 fram till våra dagar.

HUR FLOTTANS IDROTTSORGANISATION BYGGTS UPP.
Perioden 1890-1920. Under de första årtiondena - genombrottsåren - möttes idrotten
ofta av tvekan och misstro. En viss motsättning kunde även konstateras mellan idrotten och
gymnastiken, som jämte rodden tidigare varit den helt dominerande motionsformen vid flottan.
Att springa omkring barbent och »bära sej åt» tyckte många var både löjligt och opassande.
Idrotten ansågs på vissa håll vara mera till skada än till nytta för tjänsten, och likhetstecken
sattes t. o. m. mellan idrott och cirkuskonster. Den tidens sed att avbilda idrottsmän, liksom
atleter och akrobater i martialisk pose med hela bröstet fullt av medaljer, förklarar kanske i
viss mån denna inställning. Idrotten var ännu en specialitet förbehållen ett fåtal »fa ntaster s ,
Parollen »Idrott åt varje man . hägrade ännu i ett disigt fjärran.

Men idrotten mötte också tidigt förståelse i flottan och fick snart hängivna utövare. Dess
kärna var sund, och det som är sunt dör icke. År 1891 bildades Flottans idrottsförening i
Stockholm, och därmed var den första grunden lagd till en fast organisation av flottans idrott.
Karlskrona följde märkligt nog inte exemplet förrän så sent som 1925.
Verksamheten vid Flottans IF i Stockholm var i början skäligen primitiv. Av gulnade protokoll kan utläsas, att de idrotter som de första åren utövades utgjordes av •lekar, pärk, stav-
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språng, kapplöpningar och schnitzeljakh under vår och höst, samt gymnastik, fäktning, »kälkbacksåkning - samt skridsko- och skidåkning under vintern. Ar 1892 vittnar inköpet aven fot boll och ett »krock etspeb om att idrotten redan gjort ytterligare landvinningar.

Vinteridrotterna dominerade i början. Skridskobana och kälkbacke anordnades vid Skeppsholmen, och flottans idrottsmän utmärkte sig i många tävlingar med civila föreningar både i
backhoppning och i hastighetsåkning på skridsko. Bandysporten fick också tidigt en framskjuten
plats på programmet. Det var huvudsakligen vid sjökrigsskolan, som detta spel utövades, och
minnet av kadettlaget i bandy från omkring 1910 lever än i dag.
Sjökrigsskolan utgjorde över huvud taget högborgen för flottans idrott under seklets första
decennier. Det idrottsintresse och den idrottskunskap, som där grundlades, kom efter hand, via
de utexaminerade officerarna, hela flottan till godo .
Tävlingar i militär gymnastik anordnades första gången av flottan år 1909. Härigenom
gavs upphov till dylika tävlingar i större skala mellan garnisonsförbanden i Stockholm, i regel
anordnade av »Militär idrott •.
Idrottens utvecklingskurva, som varit i långsamt men jämnt stigande fram till 1912, då
den ytterligare stimulerades av Stockholmsolympiaden, sjönk betänkligt under världskriget 1914
- 18. Detta hade sin naturliga förklaring i att den omfattande neutralitetsvakten under krigsåren tog personalens tid och krafter i anspråk i sådan utsträckning, att föga intresse blev
över för idrott.
Perioden efter 1920. Efter kriget stegrades idrottsintresset åter vid flottan i snabb takt, och
under 1920-talet fick idrotten sitt definitiva genombrott. Då vanns den position, som sedermera utbyggts och framgångsrikt hävdats. Idrotten blev en tjänstegren och placerades jämsides med gymnastiken på utbildningsprogrammet. Idrotten skulle inte längre vara exklusiv
och »stjärnbetonad s, den skulle genomsyra personalens djupa led. • Varje sjöman en idrottsman' blev målet.
Vad som väsentligt banade väg för den storartade utveckling, som nu följde, var införandet
av masstävlingarna. Dylika anordnades som poäng- och korrespondenstävlingar mellan olika
idrottsförband och idrottsenheter. Början gjordes med skeppsgossekårerna i Marstrand och
Karlskrona, men snart spred sig massidrotten till sjömanskårernas korprals- och rekrytskolor
och till kustflottan. Den drivande kraften i detta skede av idrottens utveckling var dåvarande
kaptenen 'Wahlström, banbrytaren och grundaren av flottans idrott i modern tid.
Wahlström hade bland mycket annat äran av handbollsspelets införande i flottan. Han insåg redan omkring 1910, då handbollsreglerna kommo till Sverige från USA, att detta snabba
och härdande spel lämpade sig utmärkt som inomhusidrott för flottans personal särskilt under
vintrarna. Ar 1924 demonstrerades handbollen första gången i Stockholm av ett skeppsgosseIag.
Sedan blev det örlogsstationerna, som togo hand om spelets vidare öden.
Även andra idrotter upptogos omkring år 1924 på flottans tränings- och tävlingsprogram,
bl. a. boxning och bajonettfäktning, båda goda krigsmannaidrotter. I den senare grenen vann
flottan under 1920-talet en rad vackra segrar över de segervana infanteristerna från garnisonsförbanden i Stockholm.
År 1926 utgavs flottans första idrottsinstruktion. Den gav stadga åt organisation och tävlingar. År 1935 följdes den av nu gällande idrottsinstruktion, som gjordes gemensam för hela
marinen. Därmed var ett första steg taget till samordnande av flottans och kustartilleriets idrott.
Ett av de värdefullaste resultaten av 1926 års idrottsinstruktion var införandet av idrottsårsmötena i marinstaben. Vid dessa årsmöten, som alltsedan 1927 avhållits varje år utom
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krigsåret

1939,

ha

idrottsofficerarna

vid samtliga förband fått tillfälle att
sammanträffa och diskutera större
idrottsfrågor av gemensamt intresse.
Härigenom har kontinuitet i utvecklingen skapats. Från år 1930 ha även
kustartilleriofficerare deltagit i överläggningarna ehuru utan rösträtt. Ar
1941, i samband med den nya försvarsordningen, togs dock steget fullt
ut, flottans och kustartilleriets idrott

Emblem för marinens idrottsförband: flottan (till vänster; blått

samordnades, och idrottsårsmötet blev och gult), sjökrigsskolan (i mitten; bldtt) och kustartilleriet (rött).
gemensamt för hela marinen.
Genom de protokoll, som nu (1945) i snart två decenniers tid förts vid årsmötena, har en
god överblick erhållits över idrottens utveckling under denna tid. En granskning visar, att
vissa större svårlösta frågor envist återkommit år efter år, såsom simhallsfrågan i Karlskrona,
frågan om personalens idrottsbeklädnad, om utbildningen av idrottsinstruktörer och om tjänsteresa till vissa idrottstävlingar m. m. Men segt och ihärdigt ha också svårigheterna övervunnits.
Samtliga de ovan nämnda frågorna ha nu liksom andra lösts, och det är otvivelaktigt, att de
sakkunniga uttalanden och förslag som årligen framförts av representanterna för idrottsårsmötena i avgörande grad bidragit härtill.
Karlskrona vackra simhall stod 1939 klar - tolv år efter det frågan första gången upptogs
av årsmötet. Ytterligare tre-fyra simhallar stå nu närmast på önskelistan: vid nya sjökrigsskolan vid Näsby, H årsfjärden. Nya varvet i Göteborg och iFårösund.
Ar 1930 infördes idrottsbeklädnaden i manskapets beklädnadsstat
vid flottan. Representationsdräkter, komponerade av respektive idrottsförband, användes till år 1942, då nya prydliga och enhetliga emblem
och idrottsdräkter fastställdes av chefen för marinen för flottans och
kustartilleriets större idrottsförband samt sjökrigsskolan.
Utbildningen av gymnastik- och idrottsofficerare bedrevs vid Gymnastiska centralinstitutet (GCI) ända fram till 1936, då en särskild
gymnastik- och idrottsskola för försvarsväsendet (GIS) för första gången
anordnades. Behovet av idrottsledare har ständigt växt, men nya officerare ha icke alltid kunnat planmässigt kommenderas till GCI. På grund
härav ha de officerare, som valt gymnastiktjänst, ofta fått tjänstgöra

Flottmästerskapstecknet
m/32 (ovan) och marinmästerskapstecknet m142,
bägge utförda av Metall fabriksaktiebolaget c. c.
Sporrong & Co.

onormalt mycket i land och gått miste om den mera meriterande sjötjänstgöringen. GCI-utbildningen blev därför omkring 1930 mindre
populär. Detta missförhållande har dock 1936 avhjälpts. Genom att
minst tre officerare från vardera flottan och kustartilleriet numera årligen kommenderas till GIS har garanti skapats för en jämn omsättning
inom idrottsofficerarnas betydelsefulla kategori. Den icke mindre viktiga utbildningen av underbefäl m. fl. till biträdande idrottsledare och
instruktörer har på senare år anordnats vid gemensamma specialkurser
i Stockholm.
Sedan 1927 har årsmötet varje år uppgjort en tävlingsplan, med
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Prisutdelning pd Hdrsfjärdens vackra idrottsplats efter kustflottans drliga sommartälJlingar.

bestämmelser för de större gemensamma tävlingar som skulle anordnas påföljande år. Den
första planen (1928) omfattade följande imponerande rad av tävlingar: 1) signalering mellan
stationernas korpralskolor, korrespondenstävling; 2) inomhusidrott mellan stationernas korpralskolor, korrespondenstävling; 3) inomhusidrott mellan örlogsstationerna, korrespondenstävling;
4) handboll mellan örlogsstationerna; 5) boxning, lagtävling mellan örlogsstationerna; 6) prisskjutning med karbin, korrespondenstävling mellan samtliga förband; 7) duellskjutning med

tjänstepistol, korrespondenstävling mellan samtliga förband; 8) allmän idrott mellan skeppsgossekårerna; 9) kapprodd mellan skeppsgosseavdelningen och »af Chapman»; 10) lawn-tennis,
individuell tävling; 11) sjömilitär fyrkamp för officerare och vederlikar.
Sedermera har tävlingsplanen årligen omarbetats med ledning av utvecklingen och erfarenheterna. Fyrkampen växlade t. ex. länge mellan tre- och femkamp, men stadgade sig så småningom vid den senare. År 1931 anordnades för första gången flottmästerskap på försök i
inomhusidrott. Försöket slog väl ut, och påföljande år infördes mästerskap även i handboll,
boxning, fäktning och simning. Sistnämnda år instiftades även ett särskilt flottmästerskapstecken. Brottning upptogs på tävlingsplanen 1936, och påföljande år infördes flottrnästerskap
även i denna gren. År 1938 beslöt årsmötet stryka inomhusidrotten från programmet, sedan
mästerskapen under en följd av år dominerats av ett fåtal specialister och avhållits med mycket ringa deltagarantal. I stället tillkom 1940 en mästerskapstävling i fri idrott, vilken på försök anordnades gemensamt med kustartilleriet.
En tendens till avslappning av intresset för de årligen återkommande flottrnästerskapen hade
förmärkts åren före andra världskrigets utbrott. Slentrianens spöke hotade underminera flottans
traditionsrika tävlingar. Det var tydligt, att det behövdes nytt blod i idrottsrörelsen och ny
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Kronprinsessan förrättar ofta prisutdelningen efter . sin egen> stora kapprodd vid kustflottan. Här. överlämnar hon
1945 segrarpriset till slyraren i • Drottning Viet arias . bdt.

l kapprodden pd Hdrsfjärden om kronprinsessans pokal deltar ibland ett dussintal tiohuggare frdn pansarskeppen.

stimulans i form av hård konkurrens med andra förband än »de gamla vanliga ). S å väcktes
förslaget att definitivt slå samman flottans och kustartilleriets idrott och ordna gemensamma
marinmästerskapstävlingar. Så skedde också år 1942, och 1944 hade marinens tävlingsplan följande utseende:
1) Marinmästerskap i handboll; 2) marinmästerskap i boxning; 3) marinmästerskap i brott-

ning; 4) prisskjutning med karbin, korrespondenstävling för flottan; 5) duellskjutning med
tjänstepistol, korrespondenstävling för marinen; 6) marinmästerskap i värjfäktning; 7) marin69. Sv. F. II. III
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mästerskap i fälttävlan; 8) marinmästerskap i sitnidrott; 9) marinmästerskap i sjömilitär femkamp; 10) tävling i båtrodd (lO-huggare) mellan marinens idrottsförband; 11) marinmästerskap i tennis; 12) marinmästerskap i skjutning med gevär; 13) marinmästerskap i fri idrott;
14) marinmästerskap i orienteringslöpning.
Det är ingen tvekan om att icke införandet av marinmästerskap var ett mycket gott drag.
Den gamla, hederliga rivaliteten mellan flottan och kustartilleriet har på så sätt kommit till
nytta och utgör nu en välgörande stimulans för träningsintensiteten och tävlingsintresset, till
fördel för alla parter. 1942 upphävdes flottrnästerskapen, liksom det tidigare flottmästerskapstecknet, och infördes i stället ett marinmästerskapstecken i form aven silverplakett.
Förutom de centralt organiserade tävlingarna vid flottan ha de olika idrottsförbanden regelbundet anordnat egna tävlingar. Särskilt framträdande ha de tävlingar varit, som anordnas i
stor skala vid kustflottan varje vår, sommar och höst. Tävlingarna omfatta bl. a. fotboll, terränglöpning, dragkamp, simning, rodd och segling samt specialidrotter såsom laddövning och
tävlingssignalering. Bland de traditionella roddtävlingarna märkes främst kapprodden mellan
pansarskeppens livbåtsbesättningar om Kronprinsessans pokal på två distansminuters bana, samt
den s. k. enhetsrodden, där varje enhet ställer upp fem lag (officerare, underofficerare, däcksfolk, eldare och ekonomister) . Deltagarantalet i den sistnämnda jättetävlingen uppgår ofta till
500-600 man. En bidragande orsak till den livaktiga och värdefulla idrott, som ständigt utövas vid kustflottan, är de idrottsanläggningar som skapats för denna, såsom idrottsplatsen,
badstun och nu senast skjutbanan på Vitsgarn samt sporthallen vid Vitså.
Den förmedlande länken mellan idrottsrnötena har sedan år 1926 utgjorts av marinstabens
idrottsofficer, vilken förestår MS idrottsdetalj och bl. a. är flottans representant i Sveriges militära idrottsförbund. Marinstabens idrottsofficer (MS IdrO) har i regel ensam fått tjänstgöra
som »verkställande utskott» vid genomförandet av de beslut som fattas vid årsmötena. Ar 1941
beslöts därför föreslå tillsättandet av ett marinens idrottsutskott, bestående av representanter
från vissa marinens förband och med uppgift att vid behov handlägga för marinen gemensamma större idrottsärenden.
Genom idrottsofficerens försorg har sedan 1927 utgivits Idrottsmeddelanden från marinstaben
(fr. o. m. 1942 från chefen för marinen) över uppnådda tävlingsresultat m. m. Dessa utgöra
jämte de rekordtabeller, som årligen uppgöras i marinstaben, en god statistik över idrottens
utveckling inom flottan.
Utan ordnad ekonomi ingen ordnad idrott. Eftersom idrott är tjänst bör den bekostas av
statsmedel. Det insåg man tidigt vid flottan. Sedan år 1927 utverkas därför årligen särskilda

idrottsanslag till förbanden från övningsanslaget. Idrottsanslagen äro enligt staten avsedda för
»anordnande av föreläsningar och idrottsövningar samt anskaffning av Idrottsmateriel s. varjämte de »jämväl må användas till idrottsresor, priser och anställning av instruktörer o. dyl. ».
De ha på 15 år vuxit från 11,500 till 68,750 kr., vilket är en god värdemätare både på hur
flottans idrott successivt svällt ut och på hur idrottens behov tillmötesgås med glädjande vidsynthet och förståelse.

NAGRA BLAD UR FLOTTANS IDROTTSHISTORlA.
Flottans idrott har ett gott namn både i Sverige och utlandet. Det är våra idrottsmän, som
genom sina otaliga segrar och genom sitt föredömliga uppträdande såväl på som utom idrottsbanan skapat detta namn. De äro kända för framåtanda och segervilja, för seghet, oräddhet
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och »fair play», En bok kunde fyllas av de idrottsbragder, varmed flottans pojkar av alla
grader och åldrar hedrat sitt vapen under årens lopp. Här kan endast antydas ett fåtal.
Rodden är som gammal vikingaidrott förtjänt av att nämnas först. En av flottans största
roddsegrar vanns av Drottning Victoria dr 1923 i Rosyth i samband med kronprinsparets förmälning. Större delen av Home Fleet, som bl. a. bestod av nio slagskepp, låg då samlad på
redden jämte de tre svenska pansarskeppen. Engelsmännen hade utmanat svenskarna i kapprodd, och det hade bestämts, att rodden skulle gå över en två distansminuter lång bana och
att varje engelskt slagskepp och svenskt pansarskepp skulle ställa upp två lag, det ena i engelsk
och det andra i svensk båt. En imponerande rad av 24 båtar låg alltså tävlingsda gen på startlinjen, dit de svenska lagen till engelsmännens förvåning själva rott upp, medan de engelska
besättningarna bogserades av • tuggar». Engelsmännens bästa lag var slagskeppet Valiants, som
rodde i egen båt och hade av ödet lottats bredvid det svenska favoritlaget ytterst på en flygeln.
- Så gick då startskottet. Drottning Yictorias lag, som rodde i engelsk båt, kastade sig omedelbart fram och tog ledningen med en båtlängd. Med rasande fart forsade de 24 båtarna mot
målet. Flaggor och brokiga vimplar lyste, och 132 par åror piskade vattnet. Det var en grann
syn, och hejaropen från linjen av slagskepp längs banan voro öronbedövande. Valiants besättning arbetade förtvivlat, stimulerad av de taktfasta hejningarna, men Drottning Victorias pojkar, som rodde sammanbitet och med våldsam kraft i sin till synes sävliga takt, släppte ingen
förbi och vann en överlägsen och oerhört bejublad seger. På andra plats kom Valiant tätt
följd av Sveriges l:a lag i svensk båt. Alla de 6 svenska lagen kommo före de 9 engelska
lag som rodde i svenska båtar. - Det mottagande, som sedan bestods den segrande båtbesättningen på det engelska flaggskeppet Queen Elizabeth, var överväldigande. Pojkarna fingo gå
en och en över styrbords fallrep, där engelska officerare stodo som fallrepspojkar. För varje
man •blåstes över », och vid fallrepet stod den engelske amiralen och skakade hand med dem.
Segerlaget fick sedan mottaga ett engelskt pund per man i belöning, och till chefen för kustflottan överlämnades en praktfull silverpokal med inskription »for annual competition in
the fleet ».
Ytterligare några av de större roddsegrarna må antydas. År 1930 besökte Oscar II Reykjavik i samband med det isländska alltingets 1,000-årsjubileum. Där lågo representanter för de
nordiska ländernas flottor, ett franskt slagskepp, ett portugisiskt fartyg och det engelska slagskeppet Rodney, som påstods ha ett av engelska flottans bästa roddarlag, med särskild ambition
att utkräva revansch på svenskarna. Oscar Il såg obetydlig ut bredvid sin väldige granne,
men i rodden fällde andra faktorer utslaget. Där VUlU10 både kadetterna och matroserna från
det svenska pansarskeppet efter sisumättad rodd bejublade segrar.
Ur sjökadetternas imponerande rad av ärofulla roddsegrar kan följande episod nämnas, såsom ett föredömligt exempel på snabb uppfattning och .sportmanskap " Det var år 1925 på
Guernsey i Engelska kanalen. Den traditionella utmaningen i rodd hade kommit, och tävlingen
gick av stapeln i engelska giggar med fem roddare jämte styrare i vardera. Kampen blev mycket hård, och de två bästa lagen, ett svenskt och ett engelskt, lågo länge jämsides. Så plötsligt bröt en av de engelska roddarna sin åra. Inga reservåror medfördes. För att inte tynga
sin båt hoppade han då överbord, och besättningen fortsatte med bara fyra man i laget. Episoden observerades genast i det svenska laget. Motsvarande man där kastade då genast sin
åra i sjön och hoppade själv på huvudet efter. Lagen voro åter jämnspelta. Rodden fortsatte
och resulterade i seger för det decimerade svenska laget, varpå de båda »överbor dg ångna»
plockades upp och vederbörligen avhurrades.
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Starbdtseglingarna äro mycket populära bland flottans folk.

Denna vackra tävlingsbild togs i augusti 1943.

Flottans roddidrott har dock inte alltid noterat segrar. En och annan gång ha våra pojkar
som naturligt är fått bita i nederlagets sura äpple. Som vanligt har släkten därvid varit värst.
Norrmän och finnar ha vi inte alltid lyckats komma till rätta med. Så var det t. ex. 1928 på
Baggensfjärden, då ett finskt lag från I1marinen segrade, och 1931 på Stockholms ström, då
ett norskt lag från Tordenskjold vann en knapp poängseger. Värst var det dock 1938, då ett
italienskt lag från de kadettfartyg, som då besökte Sverige, lyckades besegra kustflottans bästa
lag på »hemmaplans - på själva Hårsfjärden. Men nederlag äro bra ibland, om de tagas på
rätta sättet och sporra till nya ansträngningar. Det är ingen överdrift att påstå, att rodden i
flottan gått tillbaka på senare år. Neutralitetsvakten har sin andel däri, motoriseringen och
bristen på internationell konkurrens likaså. Det är i medvetandet härom, som beslut fattats år
1942 om införande aven för marinen gemensam årlig roddtävling i lO-huggare, första gången
anordnad på försök 1943.
Slutligen några ord om en helt ny gren av flottans roddidrott, rodd i inriggade fyror. Förslag om att anskaffa ett antal inriggare och att upptaga denna tävlingsform på flottans tävlingsprogram framfördes år 1939 vid idrottsårsmötet. En båt hade tidigare funnits i Karlskrona, och
på senare år har inköpts ett antal inriggare både i Stockholm och Karlskrona. Stockholms
örlogsstation har redan kommit bra igång och noterat flera vackra segrar. År 1941 vann t. ex.
flottan den klassiska distanskapprodden Vaxholm-8tockholm, t. o. m. på ny rekordtid, och
1942 erövrade flottan sitt första svenska mästerskap i rodd med inriggad fyra. Fördelen med
denna roddform är främst, att den öppnar vägen för kontakt och tävlingsutbyte med den civila
roddsporten.
Seglingen inom flottan har liksom rodden sekelgamla traditioner, men bristen på lämplig
båtmateriel har icke möjliggjort det stimulerande tävlingsutbyte inom och utom landet, som
karakteriserat rodden. Karlskrona båteskader, som 1941 fyllde 75 år, har med en traditionskärlek och energi, som står över allt beröm, verkat för segelsportens popularisering i örlogsstaden. Båtmaterielen består av gamla barkar och linjeskeppsbåtar, av vilka några äro närmare 100 år gamla och som ha så olika seglingsegenskaper, att koefficientberäkning alltid måste
användas vid de traditionella poängseglingar, som varje säsong anordnas.
År 1935 inleddes ett nytt skede i segelsportens historia vid flottan. Ett lag frän flottan deltog nämligen då i de starbdtskappseglingar, som för första gången anordnades i Kiel. Tävling-
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arna upprepades sedan varje år t. o. m.
år 1939. Sverige representerades tre år
av dåvarande kapten Rosenberg, som
både 1935 och 1936 tog l:a poängpris
och 1939 placerade sig på 3 :e plats
bland 11 nationer. Dessa framgångar
utgjorde upptakten till anskaffning av
starbåtar för svenska flottan. Ett par
inköptes av sjökrigsskolan, och 1941
byggdes av statsmedel en första serie
på fem båtar. Det räcker visserligen
icke långt, men grunden är därmed
lagd och fortsättning följer. Kustflottan deltog år 1943 i Kungl. Svenska
Segel Sällskapets tävlingar på Kanholmsfjärden och stod samma år som
anordnare av seglingarna om starbåtsmästerskap å Mysingsfjärden.

Ett par situationsbilder (underst utspark, s. k. klunga) [rån [lottans rugbymatcher.

Flottans handbolls/ag ha alltsedan
spelets tillkomst tillhört eliten. Fram
till 1930 dominerade de eftertryckligt
både i militära och civila tävlingar.
Allt eftersom spelet populariserades i
landet, skärptes dock konkurrensen.
Allsvenska serien startade år 1934 med
lag från Flottans IF i Stockholm och
Karlskrona som självskrivna deltagare.
År 1937 vann flottan sin hittills största handbollstriumf, då Stockholm och
Karlskrona placerade sig på 1:a, respektive 2:a plats i elitserien. - Det
första internationella handbollsutbytet
för Sveriges vidkommande ägde rum
1932, då det österrikiska laget WienerAthletik-Sportclub gästade Stockholm.
Flottan segrade då efter en mycket
spännande match.
Otaliga vänskapsmatcher i fotboll
ha spelats av lag från flottans fartyg
i främmande hamnar, i regel med föga
framgång på grund av obefintliga träningsmöjligheter ombord. Vid utländska örlogsbesök i Sverige har det
brukat gå bättre. Några märkligare
sensationer finnes dock ej att notera

Dragkamp är en traditionsrik kämpaidrott in?m [lottan . Foto 1930.

Ett 1500-meters heat gdr ut i ltdrd lart vid [lottmåsterskapen i [ri
idrott 1936.
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från dessa matcher. Flottans största framgång hittills i fotboll torde vara Karlskronaflottans
segerrika marsch till finalen i 1942 års militära fotbollsmästerskap.
I anslutning till de mera traditionella handbolls- och fotbollsspelen synas några ord
böra nämnas även om rugbyspelet, eftersom flottan i viss mån varit banbrytande även vid
detta spels införande i Sverige. År 1931, då ett par engelska kryssare besökte Stockholm,
arrangerade Flottans IF en rugbymatch på Stadion mellan lag fr ån de båda kryssarna i samband med en del andra tävlingar. Avsikten var att göra propaganda för rugbyn, och detta
torde också ha lyckats. Intresset växte snabbt och redan 1932, då en engelsk flottilj åter be sökte Stockholm, spelade flottan sin första match mot ett utländskt lag. Det blev massor med
stryk förstås, men början var gjord, och i kamp mot svenska rugbyklubbar har flottan sedan
dess hävdat sig väl. Vid ett par långresor i Medelhavet 1932-34 spelades ett flertal rugbymatcher med växlande framgång. Sedermera har intresset tynat av på grund av svårigheten
att kombinera träning och sjötjänstgöring, men år 1942 tog spelet åter fart i Stockholm, och
det är att hoppas, att det skall vinna ökad spridning inom hela marinen.
Boxningen inom flottan har alltsedan dess införande dominerats ganska eftertryckligt av
Karlskronas »hardhitters». Flottans boxare äro kända för hårdhet och fram åtanda samt för
sitt stilfulla uppträdande i ringen.
Flottan har haft många goda representanter i inomhusidrott, däribland prins Bertil. Flottmästerskapen i utomhusidrott ha under en följd av år avhållits på kustflottans idylliska idrottsplats vid Hårsfjärden med trevlig stämning och relativt goda resultat. Sedan marinmästerskapen infördes har standarden snabbt stigit.
Att en sjöman kan simma anses allmänt vara en självklar sak. Så är dock tyvärr
icke alltid fallet. Möjligheterna att ombord bedriva ordnad simundervisning äro heller icke
stora. Tillkomsten av Karlskrona simhall var ur denna synpunkt oerhört värdefull. I Stockholm fyller t. v. Forsgrenska badet på Söder samma funktion. En kraftig höjning av simstandarden i flottan har på senare år kunnat konstateras. Det är resultatet dels aven på
bred front upplagd utbildning av siminstruktörer och dels av det stimulerande inflytande som
vissa elitsimmare inom marinen utövat på intresset för simidrott.
En »historisk fäktning » vann flottan år 1938, då konungens vandringspris i värjfäktning
för officerslag, den s. k. »Kungakannan s . erövrades av ett lag från kustflottan, bestående av
kaptenerna Hedberg och Reinius samt löjtnant Fahlman. Tävlingen har nära 30-åriga traditioner och utformar sig årligen till en gigantisk kamp mellan Sveriges yppersta fäktare.
År 1927 tävlades för första gången om det av konungen skänkta vandringspriset i sjömili-

tär mångkamp. Följande officerare ha sedan dess erövrat den ståtliga guldpokalen : 1927 löjtnant Oxenstierna, 1928 löjtnant Lindfeldt, 1929 och 1930 löjtnant Oxenstierna, 1931 ingen tävling, 1932 fänrik Cervell, 1933 löjtnant Hedberg, 1934 fänrik Rudling, 1935 löjtnant Cervell,
1936 löjtnant Lind af Hageby, 1937 och 1938 fänrik F ahlman, 1939 kapten Oxenstierna, 1940
löjtnant Sammuli, 1941 fänrik Bernström, 1942 löjtnant Åhlund, 1943 löjtnant Rollof.
Även i modern femkamp ha flottans officerare gjort sig gällande. Den som visade vägen
i detta ståtliga militära kraftprov, var Johan Gabriel Oxenstierna, flottans i särklass mest ryktbare idrottsman. Oxenstierna började relativt sent ägna sig åt idrott, men genom en sagolik
energi och träningsflit arbetade han sig snabbt upp i eliten. Varje ledig stund av tjänstgöringen i land eller ombord ägnades åt femkampsträning, och resultatet uteblev icke heller. Två
uttagningar höllos våren 1932 i modern femkamp till den stundande olympiaden i Los Angeles. Oxenstierna vann båda och blev jämte Thofelt och Lindman uttagen att representera Sve-
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rige i Olympiaden. - I den olympiska tävlingen startade ett 50-tal av världens bästa femkampare. Oxenstierna lyckades bra i ridningen och utomordentligt i duellskjutningen men misslyckades delvis i fäktningen och åkte betänkligt ned i protokollet. Det såg dystert ut för gamla
Sverige, eftersom Thofelt hade haft otur i ridningen, och Lindman hade skjutit under sin vanliga form. I simningen tog det dock upp sig, sedan samtliga tre svenskar efter mycket goda
simningar placerat sig bland de främsta. Ännu ledde dock amerikanen Mayo tävlingen, och
pressen vädrade före sista grenen, terränglöpningen, sensation. Skulle Sveriges stolta segerrad
äntligen brytas? De flesta voro övertygade om att amerikanen, som var god löpare, skulle
kunna behålla sitt försprång. Men de hade inte räknat med det svenska vikingablodet. Svenskarna överträffade sig själva. Oxenstierna sprang som i trance, tog ut sig helt och nådde utmärkt tid. Protokollen sammanräknades under stor spänning, och resultatet utropades: Olympiasegrare: Oxenstierna, Sverige! Därmed hade för första gången en sjöofficer skrivit ett blad i
Sveriges olympiska idrottshistoria.
Flottans idrott står år 1945 på sund bas. Den fostrar härdade, stridsdugliga män till våra
skepp, och ledningens förståelse för idrottens militära värde är stor och rotfast. Standarden
är hög inom flertalet tävlingsidrotter, och intresset för motionsidrott i stor skala är i stadigt
stigande.

S purt, vid en roddtävlan pd Hdrsfiärden om Kronprinsessans pokal.
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DEN MODERNA
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AVIGERINGSKONSTEN

1898 utkom första upplagan av dåvarande kaptenen vid flottan H. Wrangels »L ärobok

navigation), som då även började användas vid sjökrigs- och navigationsskolorna.
Läroboken hade Sumners metod som grundval för den astronomiska ortbestämningen. I andra
upplagan, som utkom 1910, behandlades höjdmetoden, som 1875 publicerats i Frankrike av
amiral de Saint-Hilaire. Han använder vid beräkning av den astronomiska ortlinjens bestämningspunkt såväl räknad latitud som longitud, varigenom Sumners latituds- och longitudsmetod ersättes aven och samma metod. Höjdmetoden kan under alla förhållanden användas
oberoende av himlakroppens läge i förhållande till meridianen. Metoden innebär en beräkning
av ortlinjens kortaste avstånd från fartygets räknade ställe. Genom en höjdobservation erhålles
himlakroppens sanna höjd, d. v. s. dess avstånd från horisonten. Höjdens fyllnad till 90
grader - zenitavståndet - blir lika med fartygets avstånd från himlakroppens projektionspunkt på jorden. För fartygets räknade ställe beräknas en s. k. räknad höjd, vars fyllnad till
90 grader - zenitavståndet - blir lika med det räknade ställets avstånd från samma projektionspunkt. Skillnaden mellan dessa avstånd, d. v. s. höjdskillnaden, anger bestämningspunktens avstånd från det räknade stället. I sjökortet avsättes denna skillnad, uttryckt i distansminuter från det räknade stället i riktning mot himlakroppen, om den sanna höjden är större
än den beräknade, men i motsatt riktning från himlakroppen, om den räknade höjden är störst.
I sträckans ändpunkt - bestämningspunkten - uppdrages ortlinjen vinkelrätt mot den i
kortet dragna linjen. En jämförelse mellan höjdmetoden och Sumners metod visar, att i den
förra metoden bestämningspunkten är skärningspunkt mellan två linjer, som i alla tänkbara
fall skära varandra under en rät vinkel. Detta inträffar vid användning av Sumners metod
endast i särskilda fall, nämligen då himlakroppen är i nord, syd, ost eller väst. Genom
höjdmetoden blir därför bestämningspunkten i allmänhet noggrannare bestämd än genom Sumners metod.
För en snabb och bekväm beräkning av ortlinjens kortaste avstånd från fartygets räknade
ställe eller från ett till detta närbeläget ställe ha en mängd s. k. höjdtabeller utgivits. De grunda
sig i allmänhet på att den astronomiska ortlinjens läge på jorden är bestämt av himlakroppens
höjd, deklination och timvinkel i Greenwich, helt oberoende av fartygets räknade ställe, som
bestämmes aven stundom felaktig kurs på kompassen och distans enligt loggen. Den räknade
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l styrIlyllen pd jagaren Gäv/e, med rorsman och roderstyrman samt kort för bestickföringen.

Av instrument ser
man för om rorsmannen te/emotor för styrmaskinen, magnetkompass med sjerer, gyro-dollerkompass, där över
roderskval/ra och pd sidorna s/agtä/jare. l bakgrunden till Ilöger fartangivaren.

höjden kan därför hänföras till ett antaget ställe, som dock bör ligga i närheten av det räknade.

I detta fall angiver således ovannämnda höjdskillnad ortlinjens kortaste avstånd från

detta antagna ställe. De av svenska navigatörer mest använda höjdtabellerna äro:

s Nautiska

tabeller» av Kungl. marinförvaltningen, )Altitude or position line tables» av Ball, )Altitude and
azimuth tubless av Aquino samt »Praktiska navigeringstabellers av C. G. A. Arvidson. De finnas beskrivna i andra upplagan av »Lärohok i navigation) av S. Ulff och J. Stefenson, som
utkom 1937. Första upplagan av sistnämnda lärobok -

av S. Ulff och Y. Naumann -

ut-

kom 1926 och ersatte då den Wrangelska läroboken av 1910 vid sjökrigsskolan. Vid rikets
navigationsskolor ersattes Wrangels lärobok först 1931 med »Lärobok i navigation) av E. Kinberg och C. G. A. Arvidson.
Av den astronomiska navigationens hjälpmedel ha kronometern och sextanten ytterligare
förbättrats. Räkneapparater för mekaniskt utförande av räkning med logaritmer eller med
höjdtabeller vid den astronomiska ortbestämningen ha konstruerats. Den schweizisk-franske fysikern C. E. Guillaume uppfann vid sekelskiftet nickelstållegeringarna invar med 36 Ofo nickel
och elinvar, en invar närstående legering hållande 12 Ofo krom, vilka på grund av sin obetydliga längdutvidgning vid temperaturvariationer spela en viktig roll bl. a. inom urfabrikationen.
Kronometerdragningens variation kan undvikas genom att tillverka kronometerspiralen av elinvar; dess av temperaturen oberoende elasticitet har gjort den svåra kompenseringen av oron
överflödig. Orons kompensationsskikt av stål och mässing har ersatts med invar. Sextantens
avläsning har i avsevärd grad underlättats genom användning av gradering i helgrader samt
70.

Sv . f . H. llJ
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Till vänster: Modern sextant med trumavläsning, fabrikat Plath, Hamburg. Konstruktionen medger en säker av läsning pd 0,1 utan användande av förstoringsglas eller mikrometerskala och innebar ett betydande framsteg i
sextantens utvecklingshistoria. - Till höger: Höjdobservation pd solen med trumsextant av modern konstruktion .

mikrometerhjul för avläsning av minut och bråkdel därav. För observation under mörker eller
tjocka förses sextanten med konstgjord horisont av libellanordning med elektrisk belysning,
varvid prismakikare användes i stället för tub. Sextantens speglar inkapslas och tillslutas hermetiskt för skydd mot saltvatten.
Under 1880-talet började man bland förbättrade navigationsinstrument använda även Thomsonkompassen. Luftkompasser med modern nålanordning å skivan och av hög kvalitet tillverkas numera av svenska firmor: Hammar i Göteborg och Lyth i Stockholm. Den av Francis
Crow 1813 uppfunna vätskekompassen infördes efter förbättringar av bl. a. Dent och Ritchie
1888 på torpedbåtar och torpedjagare. Den visade sig lugn med bibehållen känslighet vid
skjutning och under de skakningar i fartygsskrovet, som uppträda vid höga farter. Genom
lämplig nålanordning har vätskekompassen kunnat kompenseras med tillfredsställande resultat. Flytdosan har temperaturkompenserats - i Sverige genom patent Lemeke -, varigenom
vid extrema temperaturer skivans tryck på stiftet kan hållas konstant. Under de sista årtiondena har vätskekompassen nått en sådan fulländning i fr åga om känslighet, att den i många
fartyg fullständigt ersatt luftkompassen. Expansionsrummets anordning har förbättrats, så att
uppkomst av luftblåsor vid glaset förhindras. Kompasskivan tillverkas genom en fotografisk
process, varigenom vätskans kemiska inverkan på rosen alldeles upphäves, och vätskan själv
blir klar och ofärgad. I den s. k . I dead-beat » - vätskekompassen - uppfunnen av doktor
Bennet i England och Engström i Sverige - har användningen av korta koboltstålnålar med
stort magnetiskt moment samt radiella tr ådar på underkant av skivan fullständigt undanröjt
all möjlighet till obehöriga svängningar av skivan. Om skivan deflekteras 45 grader, återvänder den till noll på 11 sek., svänger ut 9 grader och återvänder till vila inom 35 sek. Ofta
användes i samband med »dead-beab-kompassen förstorad vertikal avläsning av kursen, varvid den belysta bilden av skivan och styrstrecket kan inställas i jämnhöjd med rorsmannens
synfält. Den förstorade skivan kan avläsas på 1/2 grad på ända till två meters avstånd, vilket
är av stor betydelse för förhindrande av parallaxfel, när rorsmannen står långt ifrån nakterhuset.
Då de omgivande stålmassorna nedsätta magnetkompassens riktkraft och förhindra en tillfredsställande kompensering eller i andra särskilda fall, då magnetkompassen icke är lämplig
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Till uånsier: Magnetkompass med förstoringsglas samt kompensatorer (sfererna); därölJer dotterkompass till
gyrokompassen; till höger i förgrunden te1emotor till styrmaskin (foto ombord d jagaren Giiule). - Till höger: En
modern kronometer (alJ fabrikat lJan der Voodt-Cornel). Sjöhistoriska museet, Stockholm.

vid navigering, har gyrokompassen kommit till användning. Gyrokompassens riktkraft är omkring 30 gånger större än magnetkompassens och oberoende av jord- och fartygsmagnetismen.
Dess stora riktkraft möjliggör elektrisk anordning för överförande av kursregistrering från en
centralanläggning - moderkompassen - till dotterkompasser på olika ställen i fartyget; vidare
för automatisk styrning och i förbindelse med elektrisk loggapparat för automatisk registrering
av kurser och distanser i sjökortet.
Den första användbara gyrokompassen konstruerades efter tioårigt hårt arbete 1908 av Dr.
Anschiitz-Kaernpfe i Miinchen. Dessförinnan hade gyrokompasser, som dock ej kommo till
praktisk användning, konstruerats av den nyssnämnde 1900 och av van der Bos 1885. Elmer
A. Sperry i New York gjorde 1911 sina första försök med en gyrokompass dels å ångaren
Princess Ann på resor mellan New York och Norfolk, dels å Förenta Staternas fartyg Delaware. Ar 1913 hopsattes den första Sperry-kompassen i England i telegrafingenjör S. G. Browns
verkstad. S. G. Brown började tillverkning av gyrokompasser 1920. En gyrokompass av detta
slag installerades 1925 i pansarkryssaren Fylgia. Ar 1912 konstruerade Anschiitz & Co. en gyrokompass försedd med tre rotorer, den s. k. 3-gyrokompassen, och efter 1917 en förbättrad
typ, där hela kompassen är innesluten i ett lufttätt hölje, evakuerat och fyllt med vätgas.
Anschiitz- och Brownkompasserna ha litet gyrohjul, roterande med stor hastighet. Sperrykompassen har tungt hjul med en lägre hastighet. Gyrohuset uppbäres av ett ringsystem, som
liknar den kardanska, upphängningen aven magnetkompass med den skillnaden, att systemets
plan är vertikalt och ej horisontellt. Genom en elektrisk motoranordning tvingas kompassskivans nord-sydlinje att noggrant och kontinuerligt följa rotoraxelns rörelse. På Sperrykompassen finnes en särskild anordning för automatisk rättelse av fartfelet och det hos denna kompass på grund av dess säregna dämpningsanordning uppträdande s. k. latituds- eller dämpningsfelet. Gyrokompassen användes numera i de flesta örlogsfartyg, i synnerhet i undervattensbåtar samt i många handelsfartyg.
Med 1880-talet började utvecklingen efter hand av olika logg- och lodapparater. Omkring
sekelskiftet förbättrades Walkers relingslogg genom en elektrisk inrättning för överföring av
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Till vänster: Elektriskt loggregister (d jagaren Gävle), placerat i navigeringshytten.
brikat Atlas) i jagaren Gävles navigeringshytt.

Till höger: Ekolod (fa-

distansavläsning till karthytt eller kommandobrygga. Ofta släpar rotatorn vid sidan av fartyget
i en utriggare med utväxling till bryggan. Indikatorn kan då placeras på bryggan, och distansavläsningen göras där.
Ar 1882 installerades å fregatten Vanadis den första tryckloggen. Den bestod av ett i bottenbordläggningen utstickande rör, vari vattnet inträngde. Fartströmmen påverkade en flottör i
rörets översta vertikala del, som medelst en tråd över ett hjul rörde en tyngd, vilken på en
skala angav farten.
Den av A.-B. Logg omkring 1920 konstruerade Sal-loggen möjliggör en mycket noggrann
fart- och distansbestämning och installeras numera i de flesta större fartyg. På lämpligt
ställe i fartygsbottnen utmynnar ett s. k. statiskt rör med sin mynning i bottenplåtens plan.
Akter därom sticker pitotröret ut och sträcker sig cirka 6 dm. utanför bottenplåten. Pitotröret är på förkanten i nedre delen försett med en skopformad öppning. Båda rören förbindas
med var sitt rum i ett under vattenlinjen beläget tryckkärl. Rummens skiljovägg består aven
elastisk bälg, som uppbär en tryckstång med en kontaktklyka och är i jämvikt, då ingen
fart göres, emedan det hydrostatiska trycket då i båda rummen är lika stort. Då fartyget får
fart ökas trycket i pitotrummet, vari pitotröret mynnar in, med farttrycket, medan trycket i det statiska rummet, vari statiska röret mynnar, blir oförändrat. Kontaktklykan föres
akteröver och sluter en ström, varigenom en elektromagnet påverkas, som drager klykan föröver. Denna stannar i jämvikt, då farttryckets moment blir lika med magnetens motmoment.
Varje ändring av farttrycket kommer att störa denna jämvikt. Härvid ökas eller minskas
strömmen genom magnetlindningarna och fart- och distansangivarens indikeringsanordningar.
Lord Kelvins år 1880 patenterade lodapparat användes sedan den tiden ännu i svenska fartyg. Lodlinan utgöres aven smäcker, dubbelslagen galvaniserad stålwire av 300-500
m. längd. Linan motstår en dragning av över 200 kg. per mm". Lodet, vars vikt är cirka 15
kg., är fast förenat med en järnstång och har formen av ett vanligt djuplod. Ett i ena ändan
tillslutet glasrör, s. k. Thomsonrör, som på insidan är antingen rödfärgat med silverkromat
eller etsat, insättes före lodningen med den öppna ändan nedåt i en behållare, som är fastsatt
på lodet eller den lina, som förenar lodet med stålwiren. Vid 16 knops fart kan man loda upp
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Till vänster: Pejlinstrument d kommandobryggan (d jagaren Gävle); närmast under syne.~ en roderskuallra. Till höger: Radio/lyften med radiopejlapparaten (d jagaren Gävle) .

till 100 famnar. Linan upprullas på en linvals av plåt, som är försedd med avtagbara vevar,
broms- och visarinrättning. Visaren anger längden av den utlupna linan, som, om fartyget har
stor fart, vida överstiger djupet, vilket erhålles genom att på en skala uppmäta längden av
den luftpelare. som sammanpressats i röret. Det inträngande saltvattnet bleker nämligen kromatet, så att det antar en gulaktig färg. Om röret är etsat, blir det blankt vid vätningen. Den
del av röret, vari luften sammanpressats, förblir oförändrad.
Den moderna navigationen har fått utomordentliga hjälpmedel tack vare radioteknikens
snabba utveckling under de senaste å r tiondena. Maxwells elektromagnetiska teori av 1873 och
Hertz' undersökning av elektriska oscillatorer och därav uppväckta elektromagnetiska vågor
omkring 1890 ledde till Marconis experiment med trådlös telegrafi 1896. Marconi lyckades
den 12 december 1901 erhålla trådlös förbindelse över nordatlanten mellan Cornwall och New
Foundland, och 1902 kunde man på den amerikanska ångaren Philadelphia upprätthålla trådlös förbindelse med orter på ett avstånd av 700 mil under dager och 2,000 mil under mörker.
Ett fartyg - i hamn eller till sjöss - kan numera med en radiomottagare erhålla uppgift
om Greenwich medeltid flera gånger om dygnet. Tidsignaler utsändas från en mängd radiotelegrafstationer jorden runt. Förteckningar över stationerna med utförliga uppgifter om tidsignalernas art utges av de större sjöfartsländerna. Härigenom kan kronometerns stånd och
dagliga dragning ständigt kontrolleras, samt en säkrare longitudsbestämning erhållas. Teckensändningar fr ån s. k. radiofyrar medgiver radiopejling av dessa, varigenom en mycket noggrann ortbestämning vid angöring av land kan ske. Därvid sammanställes ofta radiopejlingen
med lodning, varvid ekolodet vunnit allt större användning.
Ekolodning är en under de senaste årtiondena utvecklad enkel och bekväm lodningsmetod,
varigenom lodning kan ske utan lina och lod. Ett ljud alstrat vid eller nära vattenytan fortplantar sig i vattnet i alla riktningar med en hastighet av c:a 1,500 m. i sekunden. Det utsända ljudet återkastas av havsbottnen, och ekot kan iakttagas med en lämplig mottagare.
Ljudsändaren kan å fartyget vara en knallpatron som exploderar, varvid mottagaren är en
vanlig kolkornsmikrofon. Anordning av detta slag har använts på äldre ekolodtyp av Behms
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konstruktion. Ljudet kan också utsändas med slagsändare, bestående aven hammare, som
genom slag mot en stålmembran medelst en elektromagnetisk fjäderanordning frambringar
skarpa ljud. Mottagaren, som i detta fall är placerad 15 m. från sändaren, är även här en
mikrofon av ovannämnda slag. Alstras ljudet aven s. k . tonsändare genom svängningar av
en membran i det korta luftgapet mellan tvenne elektromagneter med 525-periodig växelström,
erhålles en ton med frekvensen 1,050 per sek. Mottagaren är då av elektromagnetisk eller
elektrodynamisk typ. Djupet erhålles genom uppmätning av det ytterst korta tidsförloppet mel lan sändning och ekots mottagning. Korttidsmätaren kan vara av olika konstruktion: en roterande spegel belyst aven glödlampa, som vid ekots ankomst häftigt oscillerar, så att en annars
jämn ljusstrimma gör en hakformig avvikning på skalan, där djupet avläses; neonljusrör, som
lyser upp på skalan vid ekots ankomst; elektrokemisk eller mekanisk registrering av bottenkonturerna. Behm började i Wien 1912 sina försök att konstruera ekolodet. Den första fullbordade apparaten för praktiskt bruk färdigställdes år 1919. Behm-Echolot-Gesellschaft grundades i Kiel 1920. Senare tillverkade bl. a. Atlaswerke de tyska ekoloden. Av samma art är
det av firman Henry Hughes & Son i London tillverkade British admiralty echo sounder.
Vid navigering utanför Skagen m åste hänsyn tagas till tidvattnet icke allenast vid gång
och ur hamn utan även till sjöss för reduktion av lodskotten till lägsta vattenstånd, för vilket djupen i sjökorten oftast äro angivna. Airy har sammanställt en betydelsefull översikt av
tidvattens- och v ågteorien. i synnerhet för trånga farvatten. 1870 föreslog lord Kelvin, om nämnd i tidigare avsnitt, en analytisk metod för beräkning av tidvattensförutsägelser för de
olika hamnarna. Tidvattensfenomenet representeras i denna s. k. harmoniska analys av summan av ett antal enskilda vågor eller harmoniska svängningar. Observationerna, som ligga till
grund för beräkning av de enskilda svängningarna, de s. k. harmoniska konstanterna, ske i
de olika hamnarna automatiskt med en mareograf, ett instrument, som med en flottör registrerar tidvattensförloppet i hamnen. På lord Kelvins förslag 1872 konstruerades räknemaskiner
för beräkning av uppgifterna till tidvattenstabellerna. Sådana eller maskiner av liknande slag
användes nu i sjöfartsländerna och ha i hög grad nedbringat behövlig personal och arbetstid.
Av svenska navigatörer användes vanligen engelska och tyska tidvattenstabeller.
En maritim konferens sammanträdde på Förenta Staternas initiativ i Bryssel 1853 och
uppdrog enhetliga riktlinjer för anställandet av meteorologiska observationer på fartyg. Konferensens sammankallande var till stor del en följd av Maurys, den moderna nautiska meteorologiens grundläggare, outtröttliga arbete. En andra dylik konferens sammanträdde i London 1874. För Sveri~es del blev den närmaste följden inrättandet av Nautisk-meteorologiska
byrdn i Stockholm. Den löd under sjöförsvarsdepartementet och leddes aven styrelse bestå-

ende av chefen för Sjökarteverket, föreståndaren för Meteorologiska centralanstalten och dess
egen föreståndare, som var byråns ende tjänsteman ända till den 1907-12 företagna omorganisationen. Byråns ursprungliga uppgift var att insamla och bearbeta meteorologiska observationer enligt internationell överenskommelse. Därefter insändas observationerna, som erhållits
från svenska fartyg och fyrplatser, till meteorologiska anstalten i Utrecht, där de jämte sådana,
som erhållits från andra europeiska fartyg, sammanställdes till olika publikationer för att gagna
sjöfarten. Den å r 1901 genom direktionen för Göteborgs navigationsskola anordnade kontrollen av fartygslanternor övertogs 1 april 1909 av staten och anförtroddes åt byrån, som upprättade kontrollstationer i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Stockholm och Kalmar. Sju år därefter påbjöds i lag, att lanternor, kompasser och en del andra nautiska instrument skulle för ses med certifikat, som utvisade deras egenskaper. Nämnda kontroll jämte den av byrån be-
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Kortldda d kommandobryggan (d jagaren Gävle) för bestick/öringen.

drivna jordmagnetiska undersökningen övertogs, då byrån den 1 juli 1922 upphörde, av Sjökarteverket. Byråns nautisk-meteorologiska verksamhet har övergått till Statens meteorologisklujdroqraiiska anstalt med en militärmeteorologisk avdelning, å vilken, förutom byrådirektör
och föreståndare, arbeta miltärmeteorologer och assistenter.
Sjökarteverket övertog 1 oktober 1920 från Lotsstyrelsen redigeringen av veckotidskriften
»Underrättelser för sjöfarande», vilken innehåller uppgifter om intagandet eller utläggandet av
ljud- och lysbojar eller andra förändringar rörande fyrarna och övriga säkerhetsanstalter för
sjöfarten. Verket lyder under försvarsdepartementet och ledes aven överdirektör och chef under
en styrelse, bestående bl. a. av chefen för marinstaben, verkchefen samt representanter för geologisk undersökning samt handeln och sjöfarten. Sjökarteverket är indelat i en sjökortsavdelning, en sjömätningsavdelning, en avdelning för nautiska publikationer, en instrumentkontrollavdelning och en jordmagnetisk avdelning samt omhänderhar även flottans speciella militärkartografi. Chefskapet över var och en av avdelningarna handhaves aven akademiskt utbildad
förste aktuarie eller i vissa av avdelningarna en sjöofficer. Nautiska publikationer utgöras av
sjökort, seglingsbeskrivningar o. d. Själva sjömätningen ombesörjes av sjömätningssektionen,
vars chef är sjöofficer. De vid mätningen använda fartygen bemannas i stor utsträckning med
från flottan kommenderad personal. Ar 1943 har verket sju större fartyg och å tt a för mätning
inomskärs konstruerade motorbåtar. Den mätningstekniska utrustningen har särskilt under den
senaste tio årsperioden väsentligt förbättrats. Man behöver blott nämna ekolodet, som förenklat
arbetet i hög grad. Under å r 1942 sysselsattes 27 sjömätningsförrättare, och besättningen på
fartygen uppgick under säsongen till 200 man. Det uppmätta området uppgick till 250 km".
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Till vänster: Sjömätningsfartyget Gustaf af Klint; deplacement 650 ton ocli längd 47 m. - Till höger: En av
Sjökarteverkets mindre, med ekolod utrustade mätningsbdtar, som kartlägga sjöbottnens höjder och dalar med
täta lodskott.

Verket erhöll det första moderna för utsjölodning avsedda fartyget 1941. Detta, som har ett
deplacement av 650 ton, erhöll namnet Gustav af Klint, ett namn, som för tanken på de män,
som betytt så mycket för det svenska sjökarteväsendet. Andra mindre sjömätningsfartyg bära
namnen Johan Nordenanekar (210 ton) och Peter Gedda (135 ton). Kanonbåten Svensksund,
415 ton, har överförts till sjökarteverket och 1942 ombyggts för sin nya verksamhet. Över våra
kuster finnas numera noggrant utförda sjökort.
Den 15 februari 1881 utfärdades en ny förordning för Lotsverket. Denna var i kraft ehuru sedan dess flera gånger kompletterad och förändrad i vissa delar - ända till den 1
juli 1937, då den nuvarande förordningen, som i väsentlig grad bygger på den föregående, tillkom. Genom den sistnämnda lotsstadgan avskaffades det sedan 1667 införda lotstvånget. Innebörden av lotsfriheten är den, att om befälhavaren anser sig kunna framföra fartyget med
den vanliga besättningen utan att anlita lotsbiträde, behöver han icke tillkalla lots eller erlägga lotsavgift, s. k. lotspenning. Vid avgiftens utmätande beaktas icke blott lotsledens längd
och övriga beskaffenhet utan även fartygets dräktighet och dess egenskap av inhemskt, främmande eller kronofartyg.
Farledernas utprickning sker numera enligt Lotsstyrelsens kungörelse av den 23 mars 1886.
De i densamma uppräknade farlederna ha erhållit en viss i nord, syd, ost eller väst angiven
huvudriktning. Således behöver man ej under gång i en sådan led ständigt rådfråga sjökortet.
I öppna havet fritt liggande grund utprickas självständigt. De svenska inomskärsprickarna äro
av tre huvudslag: slät-, kvast- eller rusk- samt kryssprickar. Utomskärs utgöras de av s. k.
remmare. Samtliga nu nämnda prickar äro förankrade till skillnad från de fasta sjömärkena,
som utgöras av st ångmärken. kummel, båkar samt fyrar.
Ar 1882 förändrades lotsområdets indelning. De båda lotsdistrikten avskaffades och deras
chefer ersattes med en lotsinspektör. Fördelningarnas antal blev åtta. Verkchefens titel är
sedan 1888 generallotsdirektör. Tio år senare avskaffades lotsinspektörsbefattningen, och från
och med 1905 är riket indelat i : Övre norra, Nedre norra, Mellersta, Östra, Södra och Västra
lotsdistrikten. Lotskaptenen är distriktschef med en lotslöjtnant som ställföreträdare. Från den
1 juli 1920 lyder Lotsverket under Handelsdepartementet. Ar 1945 ändrades titeln lotskapten
till lotsdirektör och lotslöjtnant till lotsinspektör.
Under de senaste 60 åren har fyrväsendet genomgått en storartad utveckling. Många svenska ingenjörer ha gjort betydande insatser. Det von Otterska systemet förbättrades av den
s. k . intermittentfyrens skapare, fyringenjören P . W. Lyth, och fyringenjören L. F. Lindberg
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Till vänster: En modern svensk fyr, Eggegrund, uppförd 1933, med maskinrummet hopbyggt med fyren; den
tillbyggdes 1938 med en komplett radiofyr. - Till höger: Vdrt modernaste fyrskepp, Sydostbrotten, byggt 1934-,
längd 34-,4 m., utrustat med /yrapparat, reseruljus, luft- och radiomistsignal och radiofyr.

Till vänster: Aga pendelljus, insatt

en modern fyrskeppslanternin. - l mitten: Helautomatisk roterande f yrapparat. - Till höger: Riktad radiofyr.

uppfann rotatorn, vilken brukas vid de inomskärs belägna fyrarna, de s. k. ledfyrarna. Den
mest framstående fyrkonstruktören i världen torde vara nobelpristagaren m. m. d:r N. G. Dalen
(1869-1937). Den av honom konstruerade Aga-fyren, som tillverkas av A.-B. Gas-Ackumulator, är mycket driftsäker och kan lämnas utan tillsyn i över ett års tid. Fyrarna överses dock
minst en gång om året, varvid de målas, och bränslet, den s. k. acetylengasen, kompletteras.
Den första Agafyren, Gåsfetens fyr utanför Ronneby, kom i bruk den 1 juli 1904. Den visade
fast vitt sken med öppen låga. Vid Trädgårdsgrundet söder om Kalmar utlades ungefär samtidigt
den första Agalysbojen. Aret därefter konstruerades Dalens magnetiska klippapparat, som
gjorde det möjligt att variera eller som facktermen lyder karakterisera fyrljuset. Den togs i
bruk den 1 april 1906 vid Gåsfetens fyr. Lysbojen Yttre Stengrund i Kalmarsund blev rikets
11. Sv. F. H. III
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första klippljusboj. Ar 1907 uppfanns solventilen, som vid dagningen släcker men vid skymningen tänder fyren. Denna genialiska uppfinning användes första gången den 26 juni 1907
vid Furuholmens fyr i Stockholms skärgård. Två år senare var den s. k. Dalenblandaren
färdig. Härigenom blandades gasen med luft. Genom samtliga nu nämnda uppfinningar nedbringas gasåtgången till endast några få procent av vad som eljest skulle erfordras, och ombyte av bränslebehållare behöver ej ske förrän efter flera månader eller t. o. m. år. Vid Skoghalls fyr i Vänern togs den automatiska utväxlaren av glödnätet - vilket avser att öka lysvidden särskilt hos de ute i havsbandet belägna fyrarna, de s. k. angöringsfyrarna - i bruk
år 1917. Härigenom kunde man inskränka fyrbevakningen till ett minimum.
Aga-fyren kan, trots dess geniala konstruktion, ej betjäna sjöfarten i osiktbart väder. Genom
tillkomsten av den oriktade eller cirkulära radiofyren blev detta möjligt. Dessa fyrar, vilka
först kommo i bruk år 1927 vid Finngrundet och Vinga, äro anlagda både i land och på
fyrskepp. De oriktade fyrarna sända sina radiosignaler å t alla håll med oförändrad styrka.
Sveriges första riktade radiofyr, utmärkande infartsleden genom Öregrundsgrepen. anlades år
1938 och trädde i funktion den 1 november samma år. Radiofyrarnas signaler utsändas dag
och natt. De riktade radiofyrarna ligga alltid i land och vägleda sjöfarten i trängre farleder.
Uppgifter om fyrar, fyrskepp och radiofyrar i Sverige finnas i »Svensk fyrlista». Sverige har
f. n. nära 1850 fyrar och övriga ljusanordningar, avsedda att vägleda sjöfarten. Radiofyrarnas antal är 22, varav fem äro riktade.
Under den allra senaste tiden har en ökad kunskap om de ultrakorta vågornas utbredningssätt över jordytan och i atmosfären samt genom vatten och dimma möjliggjort uppfinningar
av utomordentlig betydelse för sjöfarten. Ekoradion torde vara den mest betydelsefulla av
dessa. Den användes för pejling på kortare avstånd, i allmänhet mindre än 15 km. Man
använder en vridbar riktantenn för såväl sändning som mottagning och arbetar med ultrakorta vågor av mindre än en meters våglängd. Natteffekten har ingen inverkan på dessa vågor, ty de reflekteras icke mot jonosfären. Vanligen användes impulsmodulerad signal, som
giver lättare indikering. Sändaren utsänder omkring tiotusen impulser per sekund och dessa
återkomma efter reflexen, om något föremål finnes i vågens riktning. Beroende på avståndet
bliva dessa ekon fördröjda. Mottagaren ombesörjer indikering av impulsekot, varvid ett katodstrålerör användes, på vars skärm avståndet till föremålet direkt avläses. Bäringen erhålles av riktantennsystemets vridningsvinkel i förhållande till fartygets stävriktning. Genom
ekoradion kan man under mörker och tjocka bestämma fartygets läge i förhållande till andra
fartyg, en höglänt kust, isberg, fyrskepp, bojar o. s. v. Positionsbestämning med en noggrannhet av + 5 grader i bäring och med + 100 meter i avstånd är möjlig. Noggrannheten är
givetvis beroende av antennsystemets placering och höjdläge å fartyget samt av sändareffekten. Det är alltid möjligt att överbygga ett område ända intill horisonten.
Sjömätningsfarlyg, som vid upptagning av lodlinjer i kustvatten äro mycket beroende av
väl definierade punkter i land, använda ekoradio för deras pejling. Vid marinen användes
ekoradio för inriktning av det rörliga tunga artilleriet och av luftvärnsartilleriet. Därvid användas fasta riktantennsystem. som utsända svepande strålknippen. Med hjälp av dessa upp söker mottagaren automatiskt bäringen till närliggande fartyg, ävensom elevationsvinkeln av
flygplan i luften. Ekoradio finnes på pansarskeppen av »Sveriges-typ och på jagare.
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SJÖRUSTNINGAR OCH EXPEDITIONER
FRÅN 1880 FRAM TILL ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT

iksom under tiden före 1880 voro flottans fartyg även under slutet av seklet rustade huvudsakligen endast under sommaren, varvid de antingen ingingo i den »eskader» (ibland benämnd ) avdelning) ), skjutskole- eller minavdelning, som sammandrogs så gott som varje år,

L

eller avsågos för utbildning av sjökadetter, exercisskolornas manskap eller skeppsgossar. Därjämte rustades en del fartyg för diverse speciella ändamål, bl. a. sjömätning.

UTVECKLINGEN 1880-1905.

Eskadern (från 1896 kusteskadern) bestod av ett växlande antal pansarskepp (1:a kl. pansarbåtar), när sådana tillkommo, monitorer samt torpedkryssare, kanonbåtar och torpedbåtar (i
början kallade minbåtar) . Den utförde under sommarmånaderna artilleri- och torpedskjutnlngar, evolutioner, bevaknings- och rekognosceringsövningar samt som avslutning krigsövningar.
Dessa övningar försiggingo nästan uteslutande i våra kustfarvatten. Den inom flottan numera
synnerligen välkända Hårsfjärden i Stockholms södra skärgård »uppfannss år 1889 som övningsplats, i det att eskadern då låg där en längre tid för utförande av diverse skjutningar, om den
också icke kom till ett mera organiserat utnyttjande förrän 1903.
I skjutskoleavdelningen, vilken intill 1904 var förlagd till Bollösund i Karlskrona skärgård,
ingingo som regel ett skolfartyg (f. d. linjeskeppet Stockholm), två kanonbåtar samt från 1892
en torpedbåt. År 1903 ingick även pansarbåten Thule i avdelningen. Efter detta år organiserades skjutskola inom den s. k. kusteskadern. Övningarna bedrevos i stort sett efter samma
linjer som nu, d. v. s. med gradvis stegring av svårigheterna från förberedande övningar och
riktövningar till skjutningar med tubkanon och pjäsens egen ammunition.

lIfinavdelningens övningar bedrevos intill 1895 omväxlande i Stockholms och Karlskrona
skärgårdar. Som logementsfartyg tjänstgjorde därvid en f. d. fregatt eller korvett. Övningarna
omfattade utläggning och hemtagning av minor, utbojning, kabelutläggning och klargöring av
tändstationer, ävensom signalering och telegrafering samt b åttjänst. Minavdelningen uppdelades
sedermera på en avdelning för torped- och tillfälliga minspärrningsövningar och en för mineringsövningar vid minposition. Härur utvecklade sig en torpedskola och en mineringsskola,
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En alltigenom saklig men samtidigt livfull bild av flottans taktiska uppträdande vid tiden för sekelskiftet har
Herman af Sillen lämnat i sin monumentala duk »Esk adern gdr till anfall », d vilken man ser pansarbdtarna Svea,
Göta och Thule samt ett antal kanon- och torpedbåtar, frdn 1897. - Sjöhistoriska museet, Stockholm.

under försommaren förlagda till omväxlande Stockholms eller Karlskrona skärgårdar eller
bådadera.
Sjökadetternas utbildning skedde under åren 1881-87 och 1894-1900 på korvetten Saga,
åren 1888-93 på fregatten Vanadis samt åren 1901-05 på korvetten Freja. Dessutom var från
1886 under någon månad utbildningen lagd på en kanonbåt och fr ån 1892 samtidigt på en
torpedbåt. Under dessa expeditioner övades huvudsakligen segelmanövrer, artilleriskjutning,
skärgårdsnavigering, landstigning och sjömätning.
För övningar med exercisskolornas manskap och den värvade stammen seglade under tiden
fram till 1895 en av eller båda korvetterna Norrköping och Eugenie samt fregatten Vanadis.

Skeppsgossarna utbildades på en skeppsgosseavdelning. I denna ingingo till att börja med
briggarna Gladan, Falken, Skirner och Snappopp. Från år 1897 seglade det fullriggade övningsfartyget Najaden under tre år tillsammans med Gladan och Falken. Slutligen färdigställdes våren 1900 Najadens systerfartyg Jarratnas, och under sommaren detta år bestod avdelningen av
endast dessa två skepp. Under åren 1901-05 seglade Najaden och Jarramas tillsammans med
endera Falken eller Gladan.
Under vintern utsändes endast någon korvett eller fregatt på expedition till hamnar vid
Medelhavet eller i Västindien, Nord- eller Sydamerika, Väst- eller Sydafrika, samt en kanonbåt för övervakning av fisket på västkusten, fr å n 1891 Svensksund. För långresorna avsågos
omväxlande fregatten Vanadis eller korvetterna Balder, Freja och Saga. Vanadis företog en
världsomsegling under åren 1883-85, liksom Eugenie 32 år tidigare passerande Magallanes'
sund från ost till väst, delvis dock med tillhjälp av sin ångmaskin.
Här beskrivna ordning för rustningar och expeditioner frångicks år 1885 med anledning av
då uppkommen spänning mellan England och Ryssland. Redan under april och maj rustades
fem monitorer, sju kanonbåtar, tre torpedbåtar, en fregatt och en korvett, vilka sammanfördes
till en eskader. Denna förlades i maj till Fårösund, där även ett detachement ur Göta artilleriregemente underställdes högste befälhavaren. S å småningom förflyttades eskadern till Bottniska viken och Stockholms skärgård, där eskaderövningarna avslutades den 10-11 juli med
en 24 timmars »simulacres (krigsövning), varefter eskadern upplöstes.
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Ar 1887 övades värnpliktiga för
första gången ombord, 40 dagar på
logementsfartyg. Under 1895 års
övningar ingingo de värnpliktiga i
stridsfartygens besättningar. Resultatet ansågs mycket tillfredsställande.
- Från 1898 rustades på försomrarna
två beväringsavdelningar, senare benämnda beväringseskadrar, en i Karlskrona och en i Stockholm, avsedda
för övningar med de värnpliktiga, dessas samövande med stammen samt
för skjut- och signalskola. Dessa be väringseskadrar uppgingo på högsommaren i dels kusteskadern och dels en
likaledes för eskaderövningar avsedd
stockholmsavdelning. fr ån början av
1900-talet

benämnd

Fregatten Vanadis på världsomseglingen (1883-85). Oljemd/ning
av Herman af Sillen 1890. Privat ägo (tandläkare E. Åkerlund,
Stockholm).

Stockholrnseska-

dern, vilken huvudsakligen omfattade
monitorer och kanonbåtar. Båda eskadrarna avslutade vanligen sin verksam het med krigsövningar årligen i september månad. Sedan de värnpliktigas
övningstid 1901 utsträckts till 300 da gar, rustades från 1902 några pansarbåtar och logementsfartyg tidigt på
nyåret, icke långt därefter redan på
hösten och förlades till kaj, bildande
Karlskrona och Stockholms beväringsavdelningar. På våren uppgingo dessa
i beväringseskadrarna.

Pansarbdtar under nattlig övning i skärgdrden 1907. Oljemålning
av Herman af Sillen. Privat ägo (d :r H. Grönvall, Kristianstad).

Ar 1904 tillkom en inspektör av
flottans övningar till sjöss, tillika högste befälhavare över den sommartid
rustade kusteskadern (sedermera kustflottan).
Kanonbåtarna Urd och Verdande
överförde å r 1882 personal och ma teriel till Spetsbergen för därvarande
svenska meteorologiska observationsstation.
P åföljande år avhämtades
stationens personal och materiel av

Ovningsskjutning mot ballongmdl (i förgrunden pansarbåt och
torpedbåt). Oljemd/ning av Herman af Sillen. Privat ägo (kapten
Th . A:son Iohnson, Stocksund).

Urd. - Svensksund överförde under försommaren 1897 överingenjören S. A. Andråe och hans
medhjälpare till Danskön vid Spetsbergen, där den allmänt bekanta ballongexpeditionen startade den 11 juli.
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Svenska eskadern till ankars pd Älvsborgsfjorden 1905.

UNIONSUPPLÖSNINGEN 1905.
På våren 1905 skedde de vanliga fartygsrustningarna, bl. a. av kusteskadern, vars övningar
påginge till juni månads utgång, då eskadern upplöstes och fartygen återginge till sina stationer. Ett nytt skede av utbildningen skulle taga sin början, då nya värnpliktiga inryckte till
tjänstgöring. Med dessa och stampersonalen skulle en ny kusteskader och dessutom en Stockholmseskader bemannas. Händelserna i Norge föranledde emellertid ändringar i den uppgjorda
planen. De redan utbildade värnpliktiga kvarhöllos på respektive fartyg. Stockholmseskadern
inställdes. Sjökrigsskoleavdelningen, Freja och Saga, på kryssning i norra Atlanten samt skeppsgosseavdelningen hemkallades. Besättningarna på segelfartygen embarkerade på en del stridsfartyg, vilka sedermera ingingo i kusteskadern. Snart var eskadern, sammanlagt 17 fartyg, åter
samlad i Karlskrona i avvaktan på händelsernas utveckling. Den beordrades inom kort till
västkusten, under det att på ostkusten kvarlämnades endast en mindre sjöstyrka.
Händelserna utvecklade sig emellertid ganska långsamt, och flottans roll blev att vakta och
avvakta. Energiska övningar påginge ständigt, och på nätterna hölls skarp bevakning. Under
tiden anlände förstärkningar, så att antalet stridsfartyg i början av september hade vuxit till
40, nämligen åtta 1:a kl. pansarbåtar, fyra torpedkryssare, två jagare, tjugofyra torpedbåtar,
en monitor och en ubåt. En så stor sjöstyrka hade icke varit samlad i Sverige sedan Gustav
III:s dagar.
Under det kritiska skedet av Karlstadsförhandlingarna fick eskadern order att förflytta sig
närmare gränsen mot Norge. Kriget kunde då stå för dörren efter en nittioårig fred. Emellertid gåvo de norska underhandlarna efter för de svenska villkoren för unionens upplösning.
Kusteskaderns närvaro på västkusten inverkade högst betydligt på utgången och därmed också
på fredens bevarande - härpå tydde bl. a. statsrådet J. Lövlands uttalande i norska stortinget den 7 oktober 1905. Omedelbart efter förhandlingarnas avslutande i Karlstad drogos
alla fartygen tillbaka till Göteborg, och sedan riksdag och storting godkänt överenskommelserna, återvände fartygen till sina stationer. Högste befälhavarens flagga nedhalades den 16
oktober, varvid eskadern upplöstes.
Under oroligheterna i Ryssland år 1905 sändes torpedkryssaren Ornen till Riga och Psilander till S:t Petersburg för att skydda därvarande svenska undersåtar.
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Till vänster: Svenska flaggan hissas för första gången på ubåten Valen i Spetia 1909. Victoria avlägger efter hemkomsten ett besök ombord i Valen.

Till höger: drottning

UTVECKLINGEN 1906-14.
Åren fram till 1914 hade övningarna till sjöss, räknat för ett övningsår från höst till höst,
ungefär följande förlopp. På hösten gick omväxlande pansarbåten Dristigheten, Oscar Il eller
pansarkryssaren Fylgia ut på sex månaders långresa, samtidigt med att Svensksund eller annat
fartyg befann sig på västkusten för fiskeriövervakning. Stockholms och Karlskrona beväringsavdelningar, senare kallade rekrytavdelningar, förlades stillaliggande till örlogsstationerna till
april.

På stationerna voro under vintern dessutom (från omkring 1910) ordnade en torped-

beredskap och en ubåtsberedskap för att öva på stationen tjänstgörande, för torpedfartyg respektive ubåtar avsedd personal. På våren sammandrogs kusteskadern, anordnades skjut-, signaloch maskinskolor samt samövningar.

Kusteskadern bestod därvid i stort sett av sex pansar-

båtar, några torpedkryssare och jagare samt ett antal torpedbåtar. Under vårmånaderna voro
även sammandragna en torpedskoleavdelning, en undervattenskolavdelning och en mineringsskola (denna fortsatte över sommaren). Omkring 1 juli sammandrogos dessa styrkor till kustflottan för samövningar, tillämpningsövningar och krigsövningar till början av september, då
en »speciell skjutskola» följde under två månader på en mindre skolavdelning.
Oberoende av kustflottan övades sjökadetterna på en eller två sjökrigsskoleavdelningar. Däri
ingick Fylgia jämte något pansarskepp samt ett omväxlande antal kanonbåtar, torpedkryssare
och torpedbåtar. Skeppsgossarna övades på en eller två avdelningar, i vilka ingingo omväxlande Najaden, Jarramas, Gladan och Falken jämte en del andra fartyg.
Den i Italien byggda ubåten Valens hemfärd från Spezia till Stockholm år 1909 var för
sin tid en liten bedrift i sitt slag. Den nära 4,000 distansminuter långa sträckan tillryggalades
under tiden 30 juli-4 oktober.

Under färden över Nordsjön havererade under hårt väder

styrinrättningen, varför ubåten måste anlöpa Ijmuiden för reparation. Yalen hade därvid haft
bistånd aven holländsk fiskesmack.

Ägarna till denna framställde ersättningsanspråk, vadan

tre holländska rättstjänare vid tidpunkten för Valens avgång gingo ombord och förklarade,
att de å holländska regeringens vägnar skulle lägga beslag på ubåten. Efter något parlamenterande lyckades fartygschefen få dem att avlägsna sig. Sedan holländska regeringen genom
militärbefälhavaren framfört sin ursäkt över

det skedda missförståndet, avgick Valen till

Sverige.
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Under Balkankriget 1912-13 var kustflottan sammandragen även en del av vintern, och
dessutom voro rustade en Göteborgsavdelning och en Öresundsav delning, vilka bestodo av
monitorer, torpedkryssare, torpedbåtar och ubåtar. »Vinterkustflottans baserad på Karlskrona
skärgård, utgjordes av sex pansarskepp, pansarkryssaren Fylgia, två torpedkryssare, fyra
jagare samt 13 torpedbåtar. Sedermera tillkom Svensksund med anledning av önskemålet
om isbrytare vid kustflottan. Intensiva övningar utfördes, allt i syfte att skapa högsta möjliga krigsberedskap. Sålunda företogos artilleri- och torpedskjutningar, evolutioner och bevakningsövningar samt minsvepnings- och krigsövningar. På jagarna och i ännu högre grad på
torpedbåtarna var kylan särskilt under januari mycket påfrestande för besättningarna. Den
11 februari utgingo Fylgia, Psilander och torpedbåtarna ur kustflottan, varvid en del av de
senare bildade torpedberedskap vid Karlskrona station och Fylgia avgick till västkusten samt
därifrån vidare på en kryssning i norra Atlanten. Den 28 februari upplöstes kustflottan.
De flesta fartygen fortsatte emellertid sina övningar under andra befälhavare.
Den 22 augusti 1913 ägde en kollision rum mellan pansarskeppet Oden och kanonbåten
Urd vid övningstorpedskjutning i Öresund, varvid Oden på grund av felbedömning av läget
rammade Urd, som var m ålfartyg. Efter 15 minuter sjönk Urd, sedan besättningen räddats
över på Oden. - Under samövningar med Stockholms torped- och ubåtsberedskaper den 28
januari 1914 grundstötte pansarskeppet Tapperheten och havererade strax utanför Sandhamn.
Bärgningen av fartyget fullbordades den 22 juli. Krigsutbrottet påskyndade reparationen, som
var slutförd den 3 oktober samma år.

NEUTRALITETSVAKTEN 1914-18.
Under juli månad 1914 var den rustade delen av kustflottan
holms skärgård. På grund av de spända förhållandena mot slutet
mindre del av kustflottan till norrlandskusten, medan huvudstyrkan
gård. På expedition till utrikes ort varande fartyg återkallades och

sammandragen till Stockav månaden avdelades en
kvarlåg i Stockholms skärreparations- och översyns-

arbeten på fartyg påskyndades.
Vid krigsutbrottet utfärdade Kungl. Maj:t neutralitetskungörelse och i anslutning härtill instruktioner för befälhavarna för flottans stridskrafter. Den 3 augusti utfärdades mobiliseringsorder för flottan, vilkens förnämsta uppgift nu var dels att utgöra ett verksamt hot mot varje
makt, som kunde mot vår vilja försöka draga oss in i kriget, dels att längs våra vidsträckta
kuster uppfylla de förpliktelser, som jämlikt internationella överenskommelser åvila en neutral stats sjömakt. Allt eftersom mobiliseringen fortskred, förstärktes flottan med nyrustade
eller förhyrda fartyg, vilka senare användes som hjälpfartyg. Kustflottan fördelades till de viktigaste områdena av ostkusten och lokala sjöstyrkor till olika delar av kusterna i övrigt. Till
de centrala delarna av ostkusten samlades sålunda efter hand nio pansarskepp, en pansarkryssare, åtta jagare, tre torpedkryssare, trettiofem torpedbåtar jämte ett antal ubåtar och trängfartyg. Krigsdugligheten uppdrevs genom omsorgsfulla övningar och i slutet av september kunde
högste befälhavaren över kustflottan, viceamiralen W. Dyrssen, rapportera till konungen, att
samtliga rustade fartyg kunde anses besitta erforderlig grad av krigsberedskap.

Hösten 1914. Kustflottan kvarlåg i Stockholms skärgård och övningar till sjöss företegos
ofta. Med den utveckling, som krigsläget till sjöss inom kort antog, minskades den till norrlandskusten detacherade styrkan. Göteborgsavdelningen, som upprätthöll neutralitetsvakten på
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Kunglig flagg, enligt en akvarell frdn 1815.
Marinstabens bibliotek, Stockholm.

Marina befäls- och särtecken efter 1814.
Främst bland befälstecknen står, i en klass för sig, den kungliga flagg med
kunglig vimpel över, som föres på svenskt örlogsfartyg, vard H. M. Konungen
embarkerat. Detta befälstecken har under här föreliggande period ej undergått
annan förändring än att under unionstiden det stora riksvapnet varit ersatt
med de förenade rikenas vapen.
Befälstecknen i övrigt, särskilt de högsta, förete däremot länge och väl
bilden av både tvära och överraskande språng. Efter att 1836 hava infört blå
kulor i örlogsflaggans gula kryss för utmärkande av de olika flaggmansgraderna, var man sålunda redan 1844 färdig med att komponera en högst
säregen, krysstecknad flaggtyp, däri en av de hittillsvarande huvudfärgerna,
den gula, ersatts med röd - allt förmodligen för att hårmedelst söka skapa
enhetlighet på detta område inom de förenade rikenas mariner. Efter nya tio
år kasserades emellertid denna traditionslösa typ, och man nöjde sig tills
vidare med att för flaggmännen föreskriva förande t av den vanliga svenska
örlogsflaggan utan några som helst emblem, varvid för gradernas särskiljande
man hår, liksom under närmast föregående skede, hissade amirals flagga på
stortoppen. viceamirals på för- och konteramirals på krysstoppen.
Aven lägre sjöstyrkebefälhavares befälstecken hade här i större eller
mindre grad fått följa med i svängen,. endast den enkla örlogsvimpeln hade
i stort sett lämnats i fred.
Det var först genom bestämmelserna i 1875 års sjötjänstgöringsreglemente,
som förhållandena härutinnan bleuo nöjaktigt stabiliserade. Från de riktlinjer, som då uppdrogos hava sedermera endast smärre avvikelser vidtagits,
detta såsom en följd av unionsupplösningen samt tillkomsten av nya befälsinstanser. Ocl: ingen kan säga annat än att våra nuvarande tecken äro både
prydliga och praktiska.
Som en egendomlighet må nämnas att underoflicersgaljadeten i väl 150 år
oförändrad hade bibehållit sitt utseende, då 1931 den förändrades från helblå
till gul och blå.

BEFÄLSTECKEN JÄMLIKT GENERALORDER AV 21 NOV. 1815
ÖRLOGSFLOTTAN.

Överste

Flaggman

Regementsofficer

Annan officer

Underofficer

.tnm.. Amiral förde sin flagg på stortoppen. viceamiral på förloppen och konteramiral på krysstoppen.

ARMENS FLOTTA.

Överste

Major

Överstelöjtnant

Divisionschef

Annan officer

.-lnm.: Underofficer förde samma blå galjadet som likställd "id örlogsflottan.

BEFÄLSTECKEN JÄMLIKT SALUTREGLEMENTE AV 27 AUG. 1836

Avdelnings (bataljons-) chef

Amiral

Annan officer

Eskaderchef
ej flaggman

Underofficer

Anm.: l. General- och övernm lra l förde på slortoppen svensk örlogsflagg med vimpel under.

2. Viceamiral förde två blå kulor i del gula krysset och konteramiral en.

BEFÄLSTECKEN JÄMLIKT SALUTREGLEMENTE AV 25 OKT. 1844

Flaggman

Eskaderchef
ej flaggman

Avdelnings [bataljons-) chef

Anm.: Amiral förde sin flagg på
stortoppen, viceamiral-på förtoppen
och konteramiral på krysstoppen.

Annan officer

Underofficer

BEFÄLSTECKEN JÄMLIKT GENERALORDER AV 29 MARS 1854

Avdelningschef
Flaggman

Eskaderchef
ej flaggman

Annan officer

Bataljonschef

Underofficer

Anm.: l. Amiral förde sin flagg på stortoppen. viceamiral på förtoppen och konteramiral på krysstoppen.
2. Fr. o. m. 1858 förde chefen för sjöförsvarsdepartementet befälstecken i likhet med amiral.

BEFÄLSTECKEN JÄMLIKT SJÖTJÄNSTGÖRINGSREGLEMENTET AV 1875

Chefen för sjöförsvarsdepartementet

Amiral

Chefen för förv. av sjöärendena (marinförv.)

Annan officer
Avdelningschef
Eskaderchef
ej flaggman
Underofficer
Anm.: l. Viceamiral förde två stjärnor i del undre blå fället och konteramiral en. - 2. Chefens för marinförvallningen flagga, som väl snarare f A betraktas som ett särtecken, indrogs vid sekelslutet. Vid samma tid
övergick den kluvna örlogsstanderten att bliva kommendörs befälstecken och avdelningschefstecknet upphörde all vara befälstecken. - 3. Chefen för flottans militärpersonal förde minst viceamirals befälstecken.
- 4. Militär- och varvschef som ej var flaggman förde inom egen stalion eskaderchefs standert. 5.
Unionstecknet ersalles 1905 med ett blått (resp. blått och gull) fäll samtidigt varmed kommandostavar
och stjärnor uppflyllades i detta fält.

BEFÄLSTECKEN JÄMLIKT REGLEMENTE FÖR MARINEN 1931

Amiral

Chefen för försvarsdepartementet

Annan officer
Kommendör

Underofficer
och flaggkorpral

,tnm.: 1. Chefens för försvarsdepartementets nagga är befälstecken endast då nämnda chef utövar befälet över
marinen.
2. Överbefälhavaren .I ör sedan 1942 amirals nagga.
3. Viceamiral för två stjärnor i det övre blå fältet invid stången och konteramiral en .
4. Örlogsstanderten erhöll 1927 sitt här ovan angivna utseende.

SÄRTECKEN JÄMLIKT REGLEMENTE FÖR MARINEN 1931

Äldste befälhavare

Divisionschef
av lägre grad än kommendör

Avdelningschef
av lägre grad än kommendör

Flottiljchef
av lägre grad än kommendör

Anm.: Avdelningschefstecknet användes under tiden 1909-27 jämväl som flottiljchefstecken.

Kustflottans pansarbåtar under gång i Stockholms skärgård ett av de första krigsåren. (Fotot är ett av dc allra
äldsta fotografier, som tagits i vårt land från ett marinflygplan.)

västkusten, förstärktes i stället med ett antal småfartyg, vilka här voro särskilt erforderliga
för att patrullera mellan svenska och danska kusten.
Sedan det visat sig, att de oss omgivande stormakterna respekterade vår neutralitet, minskades under senare hälften av oktober de lokala försvarskrafterna väsentligt, varvid en del
äldre, svaga och mindre sjödugliga fartyg avrustades.
I början av november organiserades en till Karlskrona förlagd övningseskader för utbildning av värnpliktiga. Torpedberedskaper anordnades i Stockholms skärgård och i Karlskrona
samt ubåtsberedskap i Karlskrona.
1915. Kustflottan uppehöll sig alltjämt i eller i närheten av Stockholms skärgård. Lätta
fartyg bevakade ostkusten från iskanten i norr till Ölands södra udde samt Gotlands kuster.
Till Karlskrona förlagda, lätta fartyg bevakade kuststräckan Ölands södra udde-Sölvesborg.
Bevakningen i Öresund hade i början av kriget utförts av från kustflottan tillfälligt avdelade
fartyg, men i mitten av februari förlades hit en torpedkryssare och två divisioner torpedbåtar,
vilka fartyg från den 1 mars sammanfördes till Öresundsavdelningen.
Under våren och sommaren 1915 disponerades flottan i ungefärlig likhet med hösten 1914.
För att hindra engelska ubåtar från att inkomma i Östersjön utlade tyska sjöstridskrafter den
24 september en minspärr i Öresund, vilket gjorde Öresundsavdelningens tjänst mycket ansträngande. Göteborgsavdelningen, som under sensommaren blivit ytterligare förstärkt, uppehöll neutralitetsvakten norr om Falkenberg. Den 24 oktober besköt en tysk armerad trålare
av misstag i rådande nervösa stämning svenska ubåten Valen i övervattensläge på svenskt vatten. Därvid sårades dödligt en underofficer. Ä ven åtskilliga andra fall av neutralitetskränkning
förekommo. Drivande minor förorsakade mycket extraarbete.
1916. På grund av de ovanligt svåra isförhållandena i Stockholms skärgård förflyttades
flottans huvudstyrka på nyåret till Karlskrona. Patrulleringen fortsatte, där isförhållandena
så medgåvo och där det visade sig erforderligt. Denna ihållande tjänst under vinterns otjän72.

s.. r.

H. fil
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Frdn mobiliseringen 1914: ombordtagning av modernt artilleri (till vänster); «divisioner» ombord d kanonbdten
Skagul (till höger).

Den 2 juli 1915 rdkade tyska minfartyget Albatross i strid med ryska kryssare ost om Gotland, varefter Albatross
- hjälplöst llavererad - styrde in mot svenska landet och sattes pd grund vid Kuppen. Aven sedan fartyget kommit in pd svenskt territorialvatten, fortsattes beskjutningen [rån rysk sida, varvid projektiler t. o. m. gingo över
svenskt land . Svenska örlogsfartyg sändes snabbt till platsen. Fotot visar Albatross pd grund o cli svenska jagare.
Foto i Sjöhistoriska museets arkiv.

liga väderlek var för såväl personal som materiel ansträngande och slitande. På västkusten
hade omständigheterna framtvingat ökad verksamhet av svenska flottans fartyg. Från februari
månad och under våren var en division pansarskepp förlagd till västkusten, samtidigt som
regelbunden patrullering anordnades i kustfarvattnen därstädes. Under vintern voro en del
fartyg i de olika sjöstyrkorna avrustade dels av ekonomiska hänsyn, dels för översyn.
Kustflottan, vilken samtidigt med isarnas uppbrott flyttades tillbaka till Stockholms skärgård, ökades med nyrustade fartyg. Patrulltjänsten längs ostkusten upprätthölls av tre torpedkryssare, två jagardivisioner, två flottiljer torpedbåtar, ett minfartyg m. fl. smärre fartyg.
Vissa förband måste under våren och sommaren samtidigt bedriva skolutbildning av besättningarna och upprätthålla neutralitetsbevakningen. Den 1 juli efterträddes vice amiral W.
Dyrssen som högste befälhavare över kustflottan av konteramiral C. A. Ehrensvärd.
Intill den 1 augusti avpatrullerades hela ostkusten var eller varannan dag. I många fall
inväntade emellertid handelsfartygen icke patrullfartygens avgång utan gingo på egen hand,
vilket medförde flera neutralitetskränkningar från krigförande örlogsfartygs sida. För att handelsfartygen i större utsträckning skulle begagna sig av skyddet av svensk örlogseskort, offentliggjordes en plan för regelbundna eskorter från Luleå till Kalmarsund fr. o. m. den 1 augusti.
Dessa pågingo under hösten, så länge isförhållandena medgåvo regelbunden sjöfart.
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Pd detta foto frdn kustflottan 1916 ser man i bakgrunden Oscar Il och Mode, i förgrunden Vale, Vidar och Ragnar; längst t. v. skymtar lIIagne.

För att erhålla kontroll över sjöfarten längs sydkusten samt för att minska anledningarna
till neutralitetskränkningar lät Kungl. Maj:t i juli minera Kogrundsrännan i Öresund, där
genomfart tilläts endast för vissa svenska fartyg. Bevakning av rännan samt visitering och
minlotsning verkställdes genom flottans och lotsverkets försorg.
1917. Kustflottans huvudstyrka förflyttades i januari liksom föregående år till Karlskrona,
varvid dock ett mindre antal fartyg kvarlämnades i Stockholms skärgård. I Öresund voro isförhållandena under tiden februari-mars så svåra, att sjöfarten för en tid omöjliggjordes. Då
isarna bröto upp, återvände kustflottan, vilken förstärkts med nyrustade fartyg, till Stockholms
skärgård. I Bottniska viken samt längs kusten i övrigt återtogs den vanliga neutralitetshevakningen. En torpedbåtsflottilj, en kanonbåt, fyra jagare och en del vedettbåtar patrullerade
Norrlandskusten, varjämte en ' s.' k. mineringsdivision ombesörjde bevakningen av Öregrunds
skärgård och Ålands hav.
På grund av den tilltagande bristen på bränsle och smörjoljor blev det nödvändigt att avsevärt minska örlogsfartygens gångtider. Detta medförde dels en mindre inskränkning av
patrullverksamheten, dels en avsevärd minskning av övningarna under gång, vilket synnerligen ogynnsamt inverkade på krigsberedskapen och stridsdugligheten, så mycket mera som
möjligheterna till samövningar i större förband redan tidigare voro i hög grad inskränkta
till följd av den splittring av sjöstridskrafterna, som det direkta neutralitetsskyddet nödvändiggjorde.
Alltifrån den 1 juni och fram mot slutet av oktober utförde flottans bevakningsfartyg varannandags-eskorter på kuststräckan Luleå-Stockholms skärgård. Söder om Stockholms skärgård, där ett antal jagare och torpedbåtar patrullerade sträckan Landsort-Kalmarsund samt
Gotlandskusten, lämnades intill den 13 juli eskort, endast då så erfordrades. Efter denna tid
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lIfinförstöringsarbetet under krigsdren ocli dr en närmast efter kriget var mycket omfattande. Dessa bägge fotogra fier - sprängning aven drivande mina (till höger) ocli studium av ilandförd, desarmerad mina - härröra [rån
respektive 1915 och 1916.

avgingo regelbundna, tillkännagivna eskorter en gång i veckan från Landsort, varvid flottans
till Karlskrona, Öresund och västkusten avdelade sjöstyrkor följde handelsfartygen runt Sveriges kust upp till norska gränsen. Den effektiva bevakningen runt våra kuster under sommaren medförde, att endast ett fåtal neutralitetskränkningar förekommo.
Den 23 juni 1917 grundstötte torpedkryssaren Klas Uggla utanför Härnösands skärgård,
där fartyget en tid efteråt under svår storm blev vrak: - Flottan tillfördes emellertid en avsevärd förstärkning, i det att pansarskeppet Sverige påbörjade sin första expedition för att
på senhösten ingå i kustflottan som flaggskepp.
Under hösten 1917 fortgick eskorteringen på Norrlandskusten, så länge isförhållandena
medgåvo, och på sträckan Landsort-norska gränsen ända in på 1918.
1918. Av ekonomiska skäl och med hänsyn till krigsläget avrustades ett avsevärt antal
fartyg under vintern 1918. Kustflottans huvudstyrka förlades i januari till Karlskrona. Kuststräckan Nynäshamn-norska gränsen bevakades alltjämt av lätta fartyg, tillhörande kustflottan, av fartyg underställda befälhavande amiralen i Karlskrona samt av Öresunds- och Göteborgsavdelningarna. Särskilt på västkusten förekommo många drivande minor, vilket krävde
ett ihållande minförstöringsarbete. I februari voro isför hållandena i Öresund och på västkusten så svåra, att både sjöfarten och patrulleringen måste inställas. På ostkusten blev det däremot, trots rådande isförhållanden, särskilt livligt med anledning av händelserna i Finland och
på Åland (Beträffande härav föranledda expeditioner till Mäntyluoto och Åland se sid. 574).
Under våren voro kustflottans lätta fartyg huvudsakligen förlagda till Karlskrona och avpatrullerade ostkusten söder om Landsort. Efterhand som isen bröt upp, utsträcktes neutralitetsvakten jämväl till Norrlandskusten. I slutet av april samlades kustflottan åter i Stockholms skärgård för neutralitetsvakt, övningar och yrkesskolor. Den nödtvungna sparsamheten
med bränsle och smörjmedel inverkade menligt på övningarnas effektivitet. Eskorter anordnades endast vid behov, men befälhavarna över de olika sjöstyrkorna fingo order att om möjligt tillmötesgå rederiernas framställningar om eskort. P å västkusten blevo under maj månad
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Pansarbdtarna Sverige och Oskar Il till ankars vid Arholma, på väg till Åland i februari 1918.

både Tysklands och Englands sjökrigsoperationer omfattande, framför
allt i fråga om mineringar, vilket i
förening med neutralitetskränkningar
i hög grad störde Sveriges intressen.
Huvuddelen av sjöstridskrafterna förflyttades därför till västkusten. Högste
befälhavaren över kustflottan lämnade
i slutet av maj Östersjön med ett stort
antal fartyg och övertog ledningen av
operationerna jämväl på västkusten
och i Öresund. I Östersjön kvarlämGöta kulsprutekompani debarkerar från pansarskeppet Sverige å

nades för fortsatt neutralitetsskydd,
isen vid Åland i februari 1918.
minförstöring samt övningar en division pansarskepp samt torpedkryssare, jagare, torpedbåtar, minsvepningsfartyg och ubåtar.
Därav voro några torpedbåtar förlagda till Norrlandskusten, där även pansarskeppen under
en längre tid uppehöllo sig. Patrullering och eskortering verkställdes vid behov, varjämte Gotland bevakades av dit förlagda fartyg. Ett ryskt minfält utanför Stockholms skärgård undanröjdes under juni av den förut till Åland förlagda mineringsdivisionen. Sedan tyska örlogsmän
börjat uppträda såväl i Ålands hav och Gävlebukten som vid smålandskusten, förstärktes bevakningen där.
Den svensk-tysk-finska kommission, som besiktigat de på Åland befintliga befästningarna,
hade därvid till sitt förfogande torpedkryssaren Psilander.
I Öresund förflöt våren-hösten utan större ingrepp i svenska intressen. Flera eskorter

ägde rum och bogsering lämnades fartyg i FalsterboIeden samt genom Kogrundsrännan.
Genom flottans försorg underrättades all nordgående sjöfart om befintligheten av de vid-
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sträckta mineringarna i Kattegatt. Enär dessa mineringar voro till stort förfång för det svenska utsjöfisket, igångsattes omfattande minsvepning. Till kustflottan, som under försommaren
förstärkts med den nybyggda jagaren Wrangel samt senare med ett antal ubåtar, måste därför
under sommaren även överföras ett stort antal för minsvepning lämpade fartyg från ostkusten. Medan de större örlogsfartygen jämte jagare m. fl. fartyg utförde neutralitetsbevakning
samt bedrevo övningar, insattes på västkusten alla för minsvepning lämpade fartyg på detta
arbete. Dessa erhöllo tillstånd att som baser begagna även danska hamnar (Skagen och Fredrikshamn) . Under minsvepningsarbete stötte ångfartyget Gunhild på en mina och sjönk vid
Herthas flak SSO Skagen, varvid fartygschefen jämte 16 man omkommo.
Under hösten reducerades väsentligt antalet rustade fartyg; bl. a. upplöstes i november
Göteborgsavdelningen. Fartygsrustningarna bibehöllos icke i större omfattning än som krävdes
för personalens utbildning och för upprätthållande av viss krigsberedskap. Sålunda var bl. a.
en sjöstyrka sammandragen i Stockholms skärgård med huvudsaklig uppgift att enligt vanligt
fredsövningsprogram uppdriva personalens yrkesskicklighet. På västkusten slutfördes minsvepningen inom de områden, som ansågos vara av särskild betydelse för fisket.
Med 1918 års utgång upphörde flottans mobilisering, varvid även Öresundsavdelningen
upplöstes. Till Öresund fördelade fartyg ställdes under direkt befäl av högste befälhavaren
över kustflottan.
Till den svenska neutralitetsvakten, som i november 1918 fullgjort sitt värv, riktade konungen
följande tack:
»T'ill flottans bemanning av alla grader.
Under mera än fyra års tid har flottan varit rustad och oavbrutet tagits i anspråk såväl till
värnande av rikets neutralitet genom noggrann bevakning av våra kuster som ock till sjöfartens
tryggande genom övervakande av handelsfartygens vägar. Därjämte har ett omfattande minsvepningsarbete bedrivits till säkerställande eller underlättande av det för hela vår folknäring
så viktiga utsjöfisket.
För all denna gagnerika verksamhet, för det plikttrogna och ofta med livsfara förenade
arbete, som under denna långa tid utförts av flottans personal och för den villighet, med vilken de personliga uppoffringar burits, som härmed varit förenade, uttalar jag nu, då neutralitetsvakten går till ända, mitt och hela svenska folkets varma tack.
Detta uttalande skall genom vederbörande befälhavares försorg meddelas underlydande
personal.
Stockholms slott den 16 nov. 1918.
GUSTAF».
Intill dess freden slöts, furmos på ost-, syd- och västkusten förband ur kustflottan, av sedda för neutralitetsskydd. I den mån omständigheterna det medg åvo, förstörde dessa förband minor samt skyddade sjöfarten och det betydelsefulla fisket.
Mäntyluotoexpeditionerna. Enär många svenskar i Finland under frihetskriget blivit försatta
nödläge, sändes under februari 1918 tre expeditioner från Sverige till finska farvatten för
att avhämta svenska, ävensom danska och norska undersåtar, vilka under dåvarande förhållanden önskade återvända till sina hemland. För ändamålet avsågos kanonbåten Svensksund samt
de förhyrda fartygen Isbrytaren II, Heimdal och Vineta. I de förhyrda fartygens besättningar
ingick beväpnat manskap från flottan. Den första expeditionen avgick den 1 februari från
Stockholm till Mäntyluoto, där de svenska flyktingarna skulle avhämtas. Utanför hamnin-
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loppet beskötos fartygen med artillerield av de röda i land. Sedan detta misstag uppklarats,
fortsatte fartygen in i hamnen, utom Svensksund. som kvarstannade vid inloppet. Fartygen
återvände efter två dagar till Sverige, medförande 427 passagerare. Den 10 februari avgingo
förutnämnda fartyg ånyo till Mäntyluoto, varvid 121 ryska emigranter jämte ett antal kurirer
medföljde från Stockholm. Fartygen återvände den 14 från Mäntyluoto, medförande 641 passagerare. Under den tredje expeditionen råkade fartygen ut för packis, varvid Yineta sprang
läck i isskruvningen och sjönk den 25, sedan ombordvarande räddats.
kommo till Stockholm den 4 mars, medförande 406 passagerare. expeditioner till Sverige överförts 1,474 personer.

Övriga fartyg åter-

I allt hade med dessa

Alandsexpeditionen 1918. Med anledning aven framställning från representanter för Ålands
befolkning om skydd emot befarade oroligheter från den ryska garnisonen beslöt Kungl. Maj:t
i februari 1918 att avhämta de svenska undersåtar och ålänningar, som önskade bliva överförda från Åland till Sverige. För denna expedition utsågos Isbrytaren I och ångfartyget
Runeberg samt som stöd för dessa pansarbåten Thor. Den 14 februari anlände fartygen till
Eckerö redd, varvid en del svenskar och ålänningar gingo ombord.
Till Åland anlände ungefär samtidigt en finsk skyddskår och en trupp rödgardister. Sedan
en del strider mellan dessa utkämpats, slöts under svensk bemedling ett fördrag om skyddskårens och rödgardisternas avtransport genom svensk försorg. Vidare träffades likaledes under
svensk bemedling en överenskommelse mellan representanter för Ålands befolkning och den
ryska garnisonen om avtransport av denna. För att upprätthålla ordning i samband härmed
överfördes till Åland ett detachement ur armen, tillsammans omkring 500 man, på kanonbåten
Svensksund samt tre förhyrda ångare. Efter ankomsten till Åland, där trupperna avlöste en
landstigningsstyrka ur flottan, var detachementet underställt högste befälhavaren över kustflottan. Denne hade redan den 20 februari med pansarskeppen Sverige och Oscar II anlänt
till Eckerö redd. - Den 25 kom en ny kontingent rödgardister till Åland men förmåddes efter
underhandlingar att avtåga.
Den 5 mars anlöpte en tysk eskader Eckerö redd för att använda åländskt territorium som
etappstation vid operationerna i Finland.
När förhållandena på Åland under mars blevo något lugnare, hemtransporterades en del av
det svenska detachementet med Sverige och Oskar II, vilken senare återvände till Mariehamn.
Förbindelsen i övrigt mellan Sverige och Åland upprätthölls av Svensksund samt en förhyrd
vedettbåt, till dess Sveabolaget så småningom återupptog trafiken på Mariehamn. - Sedan
samtliga svenska militära befälhavare på Åland anmält, att expeditionens ändamål kunde anses
fyllt, återfördes resten av detachementet under tiden 3-16 maj på svenska örlogsfartyg och
förhyrda handelsfartyg.
Sammanfattning av vissa erfarenheter och händelser. Under första världskrigets lopp bröto
olika krigförande makters örlogsfartyg upprepade gånger eller åtminstone försökte att bryta
mot de svenska neutralitetsbestämmelserna. Då svenska örlogsfartyg eller annan del av krigsmakten voro närvarande, bringades de dock att avstå härifrån. Då våra mindre örlogsfartyg
under sin patrulleringstjänst eller dylikt påträffade krigförande makters örlogsfartyg, voro de
i allmänhet underlägsna dessa. Vad som likväl förskaffade våra patrullfartyg respekt, kan
sägas till stor del ha varit de krigförandes vetskap om det stöd, som våra patrullfartyg kunde
påräkna gen?m tillvaron av stridsberedda, större sjöstyrkor.
De för det direkta neutralitetsskyddet använda fartygen måste alltid hålla en mycket hög
beredskap. För bevakningsfartyg i hamn innebar gångberedskapen under dager ofta ända ner
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till 15 minuters frist från erhållen order om avgång, vilken frist nattetid utsträcktes till

1/ 2

il.

1 timme. Under gång till sjöss höllo bevakningsfartygen hög stridsberedskap för att kunna
möta alla eventualiteter.
Var och en av flottans äldre jagare tillryggalade under tiden augusti 1914 t. o. m. 1917 års
utgång en sträcka av i genomsnitt 40,000 nautiska mil, motsvarande en väglängd av närmare
två gånger jordens omkrets. För torpedbåtarna var motsvarande sträcka i medeltal omkring
26,000 nautiska mil. Under tiden 1915-oktober 1918 eskorterades av svenska örlogsfartyg på
kuststräckan Luleå-norska gränsen 3,640 handelsfartyg av olika nationaliteter om ett sammanlagt bruttotonnage av 8,076,062 ton.
Bevakningstjänsten upprätthölls i allmänhet under så gott som alla väderleksförhållanden.
Därvid ersattes, då så lät sig göra, torpedbåtar under hårt väder av torpedkryssare och kanonbåtar. Torpedbåtar upprätthöllo likväl vid ett tillfälle patrulleringstjänst utanför Karlskrona,
då vindstyrkan vid Utlängan uppmättes till 36 sekundmeter. Det är tydligt, att tjänsten till
sjöss i sådant väder i hög grad frestade fartygsmaterielen och ställde stora krav på besättningarnas sjömanskap. Rapporter om under hårt väder inträffade haverier ingingo från såväl torpedkryssare och kanonbåtar som jagare och torpedbåtar. Sålunda blevo fyra av de nyare l:a
klass torpedbåtarna på västkusten 1915 brutna i däcket till följd av påfrestningar i sjön. Hösten
1917 sprungo på fyra andra av de nyare torpedbåtarna ett antal spant i förskeppet av samma
orsak. Genom inströmmande vatten inträffade ofta haverier å hjälpmaskiner på jagare och
torpedbåtar till följd av att fartygen i sjögång ledat sig så, att läckor uppstått. I intet fall
gick dock fartyg av denna anledning förlorat.

UTVECKLINGEN 1919-39.
Från och med år 1919 återtog flottans övningar till sjöss i allmänhet det utseende de hade
före världskriget (jfr sid. 566), ehuru kustflottans fartyg till att börja med i stor utsträckning
togos i anspråk för bevakning av minfält, minförstöring och minsvepning. Sålunda oskadliggjordes enbart 1919 över 800 minor. Övningarna förlades numera i långt högre grad än tidigare till sjöss och under så verklighetstrogna förhållanden som möjligt.
Av praktiska skäl sammanslogos år 1919 befattningarna »inspektör av flottans övningar till
sjöss» och »högste befälhavare över kustflottan» på så sätt, att den förra övergick i den senare,
som blev permanent, enär en kustflotta fanns rustad året om. Under vinterhalvåret var denna
dock av något mindre omfattning än under sommarhalvåret. Visserligen hade en kustflotta
redan under Balkankriget och världskriget hållits rustad även under vintern av utrikespolitiska
skäl, men hädanefter ingick den året om rustade kustflottan som ett led i flottans övnings- och
krigsberedskapsorganisation. Tidigare under vinterperioderna rustade sjöstyrkor hade varit skolbemannade. Numera blev den under vintern rustade delen av kustflottan, vintereskadern mohiliseringsbemannad. De ändringar i kustflottans övningsorganisation, vilka efter år 1919 ägde
rum, åsyftade att i möjligaste mån hålla de året om rustade, moderna fartygen mobiliseringsbemannade och att förenkla skolorganisationen till förmån för de operativa övningarna till sjöss.
Flottans övningsår. vilket började i november, uppdelades från år 1925 i stort sett på föl jande sätt. Under tiden november-april bedrevos inom vintereskadern övningar huvudsakligen
fartygs. och förbandsvis, varjämte en del skolor och kurser påginge. Fartygen voro därvid
som regel baserade i Karlskrona. Vintereskadern uppgick under senare hälften av april till sammans med en del nyrustade fartyg i kustflottan. På denna pågingo fram emot midsom-
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Fylgia passerar Kielkanalen i november 1919.

martiden torped-, ubåts- och minskolor samt övningar fartygs- och förbandsvis. Efter midsommar, under de s. k. tillämpningsövningarna, utförde samtliga förband i kustflottan tillsammans taktiska och operativa övningar, huvudsakligen i Östersjön med basering i Stockholms
skärgård. Ibland besökte kustflottan under denna period någon utländsk hamn vid Östersjön
eller Nordsjön. I augusti vidtog den s. k. höstskjutskolan, då huvudvikten var lagd på utbildningen i skjut-, signal- och maskinskolorna, vilka voro samlade till Hårsfjärden i Stockholms
skärgård. Eleverna av olika kategorier voro därvid embarkerade å de fartyg, på vilka de under
kommande övningsår skulle kvarstå, varigenom besättningarna kunde samövas i samband med
pågående yrkesutbildning. - Ar 1931 ändrades benämningen »h ögste befälhavaren över kustflottan » till »chefen för kustflottan »,
Ar 1933 ändrades organisationsplanen. För de till hösten samlade yrkesskolorna avdelades
helt vissa fartyg, skolavdelningen, varigenom kustflottans övriga fartyg kunde, befriade från
elever, fortsätta stridsutbildningen och utföra operativa övningar. Efter år 1925 vidtogos även
andra organisatoriskt sett mindre synliga åtgärder för att höja fartygens strids- och kustflottans krigsberedskap. Bl. a. förlades de olika förbandens övningar under vårskolperioden till
samma områden, varigenom förbanden kunde understödja varandra för m ålgång. bogsering
o. s. v. Vidare utvecklades kustflottans operativa övningar från att hava varit en serie taktiska
momentövningar utan direkt sammanhang till en följd av operativa övningar med gemensam
strategisk bakgrund.
Kustflottan hade under somrarna en år från år något växlande sammansättning, betingad
av dels fartygsbeståndet, dels övningsanslagens storlek och dels de strategiska och taktiska kraven, d. v. s. vilka operativa och taktiska moment som avsågos bliva föremål för övning. Varje
år ingick i kustflottan en division, som regel bestående av två av de tre pansarskeppen Sverige,
Gustaf V och Drottning Victoria, jämte ibland något äldre pansarskepp. Vissa år rustades även
en andra pansarskeppsdivision, bestående av äldre pansarskepp. Omkring pansarskeppen grupperade sig andra förband, bestående av kryssare, jagare, torpedbåtar (vedettbåtar) och ubåtar
jämte depåfartyg. Dessa förband benämndes allt efter sammansättningen division, flottilj eller
avdelning. Sålunda ingick i kustflottan, olika år från år, några av följande förband:
73. Sv. F. H. III
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Den 18 maj 1897 lämnade kanonbdten Svensksund, dtföljd av lastdngaren Virgo, Göteborgs hamn med Andreeexpeditionens deltagare och utrustning och 12 dagar senare var man framme i Spetsbergen (till vänster). Trettiotre dr senare - i september mdnad 1990 - hämtade den i tjänst alltjämt varande kanonbdten Svensksund i
Tromsö de dit förda, pd Vitön funna kvarlevorna av Andree·expeditionen och dess män. Fotot till höger av
kanonbdten med de blomsterhöljda kistorna ombord togs under hemfärden i Karlskrona.

Torped (vedett-) båts- eller jaktflottilj
(senare benämnd ubåtsjaktavdelning),
bestående aven torpedkryssare och ett
par torped (vedett-) båtsdivisioner;
Kryssardivision. bestående av några
torpedkryssare ;
Spaningsavdelning, bestående aven
kryssare (Klas Fleming, Gotland) eller
ett äldre pansarskepp jämte en eller två
jagardivisioner;
Over kryssaren Gotlands ldngfärd vintern 1998-99, som sträckte
sig till Buenos Aires i Sydamerika och pd dterresan tangerade
Afrika (Dakar), präglades vid hemkomsten denna medalj.

Ubåtsflottilj eller -avdelning, bestående av depåfartyg (Svea, Blenda) och
ett par ubåtsdivisioner.

Divisionerna bestodo som regel av två eller tre fartyg, torped- (vedett-) båtsdivisionerna dock
ibland av ända till sex fartyg.
Från och med år 1925 var även ett flygförband tilldelat kustflottan.
Förutom kustflottan rustades under somrarna en sjökrigsskoleavdelning (augusti-oktober).
ett antal skeppsgossefartyg (maj-september) samt fartyg för sjömätning och militärledsarbeten.
Under vintern bibehölls vissa delar av kustflottan rustade, i huvudsak pansarskeppen och
ett växlande antal jagare och ubåtar, samt icke ingående i kustflottan dessutom ett fartyg för
expedition till avlägsna farvatten och (fram till år 1934) kanonbåten Svensksund för övervakning av vinterfisket på västkusten.
Sjökadetterna utbildades under vår och sommar på något eller några fartyg i kustflottan,
omväxlande Fylgia, Oscar Il, Manligheten, Tapperheten, Aran och Gotland, under hösten på
sjökrigsskoleavdelningen, vilken var sammansatt av kanonbåtar eller torpedkryssare jämte torped(vedett-) båtar. Under vintern utbildades yngsta kursen (aspiranterna) på långresefartyget,
under vintrarna 1919-29 samt 1930-32 Fylgia, 1929-30 och 1934-35 Oscar Il, 1933-34
Gustaf V (Fylgia kunde denna vinter icke rustas på grund av otillräckligt övningsanslag) samt
1935-39 Gotland. Under vinterresorna besöktes hamnar vid Nordsjön och Atlanten samt om -
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Tud pansarbdtsdiuisioner ur kustflottan under ett av första uärldskrigets tidigare dr.

växlande vid Medelhavet och Indiska oceanen, eller i Nord- eller Sydamerika. -

Reservkadet-

ternas utbildning under somrarna skedde på olika fartyg i kustflottan, mestadels torpedkryssare och torped (vedett -)båtar.
Varje sommar till och med 1938, då skeppsgosseinstitutionen upphörde, övades skeppsgossarna under tiden maj-september på övningsfartyget af Chapman (1924-33, 1936 och 1937),
Najaden och Jarramas t. o. m. 1938 samt Gladan eller Falken t. o. m. 1924. Av dessa seglade
af Chapman för sig och gjorde som regel en långfärd till atlanthamnar. De övriga höllo till i

hemmafarvattnen, varvid en god del av sommaren tillbringades under övningar i Öresund.
I september 1930 avhämtade Svensksund i Tromsö kistorna med kvarlevorna av de tre
deltagarna i den olyckliga Andree-expeditionen 1897 och förde dem under från alla håll visade
vackra hedersbetygelser till Stockholm, dit ankomsten skedde den 5 oktober.

NEUTRALITETSVAKTEN 1939-45.
1939. Vid krigsutbrottet i september 1939 befann sig flottan i början av ett utvecklingsskede, som var följden av 1936 års försvarsbeslut. En del nya fartygstyper hade just blivit
införlivade med flottan, bl. a. de större och mindre minsveparna. Enär behovet framför allt
av lätta fartyg var trängande för neutralitetsvakttjänsten, påskyndades byggandet av sådana
fartyg och en hel del nya minsvepare förutom andra fartyg tillfördes också sjöstyrkorna under
krigets första år. Då den förstärkta försvarsberedskapen intogs i september 1939, innehade
kustflottan en mycket hög krigsberedskap, emedan den just slutfört de vanliga s. k. tillämpnings-
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-l september 1939 begärde Sep, den första av de tre polska ubdtar,
som omhändertagas i Sverige, att [å gd in till Nynäshamn, vilket
beviljades. Därifrdn fördes ubdten till Stavsnäs för att desarmeras. Fotot togs i Stavsnäs den 17 september.

övningarna under sommaren. Den hade
då förstärkts med nyutrustade fartyg
och första försvarsberedskapsdagen,
den 3 september, rapporterades kustflottan stridsberedd. Samtidigt organiserades vid marindistrikten lokals tyrkor, vilka som regel bestodo av äldre
örlogsfartyg samt hjälpfartyg, d. v. s.
förhyrda handels- och fiskefartyg, som
försågos med utrustning och bestyckning: För att snabbast möjligt uppdriva krigsberedskapen igångsattes intensiva övningar, allt eftersom fartygen och förbanden sattes i tjänst. Lik-

som under världskriget 1914-18 blev
det även nu flottans uppgift att till
sjoss upprätthålla vår neutralitet, denna gång dock tillsammans med flygvapnet. Redan den
2 september hade lätta fartyg påbörjat patrullering längs kusterna.
Genom flottans försorg omhändertogos och desarmerades tre polska ubåtar, Sep, Rys och
Zbik, vilka under slutet av september 1939 efter varandra inkommo på svenskt territorialvatten vid Landsort, respektive Sandhamn.
Bland flottans uppgifter för neutralitetsvakten ingick framför allt skyddet av sjöfarten, vilket som regel endast utsträcktes till svenskt territorialvatten. På västkusten gjordes dock ett
undantag, nämligen då jagaren Nordenskjöld och en hjälpkryssare i början av september 1940
konvojerade tankångaren Sveadrott från Nordsjön in till Göteborg. På ostkusten skyddades tidvis trafiken mellan Gotland och fastlandet med konvojering. För skyddet av den inom territorialvattnet framgående sjöfarten ordnades eskortering i december 1939 i Ålands hav och i etapper från Stockholms skärgård till norska gränsen, på grund av bristen på eskortfartyg dock
icke oftare än varannan dag.
1940. Under vintern 1940 voro isförhållandena synnerligen besvärande, varigenom dels

eskortplanen icke kunde följas, dels en mycket omfattande verksamhet framtvingades med
flottans isbrytande fartyg, framför allt Ymer och At/e. När isen gick upp i april, påbörjades
åter eskorteringen med daglig trafik i båda riktningarna och fortgick till fram emot sommaren, då den icke längre ansågs behövlig.
En märklig expedition gjorde de fyra från Italien inköpta jagarna Puke, Psilander, Romulus och Remus. Händelserna i april 1940 påskyndade deras avgång från Spezia. Hemfärden
tillsammans med det från Sverige utsända hjälpfartyget Patricia anträddes den 14 april. I
Lissabon anslöt sig tankfartyget Castor till eskadern. Den 19 juni anlände eskadern till Torshavn på Färöarna. Följande dag uppbringades de fyra jagarna till ankars av brittiska myndigheter och sjöstridskrafter. Efter ingripande av svenska regeringen släpptes emellertid fartygen och hemfärden kunde fortsättas. Därunder blevo jagarna av misstag bombarderade av
brittiska flygplan utanför norska kusten. Den 10 juli ankommo fartygen till Göteborg. Orsaken till den uppseendeväckande åtgärden att uppbringa svenska örlogsfartyg angavs vara den
brittiska regeringens fruktan för att fartygen skulle falla i tyska händer.
1941. Vintern 1941 blev betydligt strängare än den föregående, varför alla isbrytande far-
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Tankmotorfartyget Sveadrott konvojeras av jagaren Nordensk jöld och hjälpkryssaren .4 genom Skagerackspärren
i september 1940. Flygfotot togs pd ingdende till Göteborg.

De

Italien inköpta jagarna anlända till svensk hamn -

foto frdn inloppet till Göteborg den 10 juli

19·~0.

tyg å ter fingo tagas i anspråk för att nödtorftigt hålla igång handelssjöfarten. Efter iskampanjens slut voro förhållandena på Östersjön nästan som i fredstid. Men med krigsutbrottet Tyskland-Ryssland vid midsommar återupptogs eskorteringen fr ån Luleå i norr till Trelleborg i
söder. För underlättande av den svenska neutralitetsvaktens verksamhet utlades genom flottans
försorg minor utanför Ölands os tkust. Falsterbokanalens öppnande för trafik i augusti 1941
underlättade förbindelserna mellan ost - och västkusten, enär den besvärliga och farliga omvägen runt F alsterborev kunde undvikas. På grund av det skenbara lugn, som under hösten
1941 rådde på Östersjön, m inskades så småningom anslutningen till eskorterna, varför dessa
upphörde.
1942. Även den tredje krigsvintern blev under flera månader synnerligen betungande för
isbrytarna vid försöken att till det frysande landet införa bl. a. kolångare. - I juni 1942 blev
den svenska ångaren Ada Gorthon utan föregående varning torpederad aven ubåt på svenskt
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Till vänster en bild frdn sjöfartskontrollen i Stockholms södra skärgdrd: matroser gd ombord pd ett utländskt
handelsfartyg för bevakning. - Till höger: ett fartyg ur kustflottan räddar 194-4 baltiska flyktingar i sjönöd.

territorialvatten. Som följd härav kom eskorteringen åter omedelbart igång i Ålands hav och
på sträckan Stockholms skärgård-Trälleborg med daglig trafik i båda riktningarna. Trots
eskorteringen lyckades främmande ubåtar på ostkusten sänka ytterligare ett par fartyg inom
territorialvattnet. De eskorterande örlogsfartygen (jagare, vedettbåtar och minsvepare) gin go
härvid till motanfall med sjunkbomber. För underlättande av den svenska neutralitetsvaktens
verksamhet mot dessa närgångna ubåtar utlades minor i anslutning till svenskt territorialvatten på kuststräckan Arkösund-Ölands norra grund.
Eskorteringen upphörde i oktober. Därefter vidtog i stället patrullering av kuststräckorna
genom 4iustflottans och lokalstyrkornas försorg.
1943. Vintern detta år var betydligt mildare än de föregående krigsvintrarna, varför av
detta skäl inga större svårigheter förelåge att hålla sjöfarten i gång. Som följd härav blev
flottans verksamhet med patrullering längs kusterna av stor betydelse. De utrikespolitiska förhållandena gjorde verksamheten på västkusten särskilt krävande. Där inträffade också under
andra hälften av april två händelser, av vilka den ena, förlusten av ubåten Ulven utanför
St. Pölsan i Bohusläns skärgård, på grund av därmed förknippade omständigheterna i högsta
grad upprörde hela vårt folk. Den andra händelsen inträffade den 16 april, då ubåten Draken
blev beskjuten av ett tyskt handelsfartyg i neutralitetsleden utanför St. Pölsan. Inga skador
uppkommo, men händelsen föranledde protest i Berlin.
I övrigt fortgick under hela året flottans patrullering längs kusten utan mera anmärkningsvärda händelser.

1944-våren 1945. Den utrikespolitiska utvecklingen under 1944 medförde för vårt land
vissa förbättringar i det militärpolitiska läget, närmast så att den omedelbara faran för ett
tyskt anfall alltmer minskades. Dock aktualiserades nya faror och risker, men den sjökrig-
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En bild [rån [lottans eskortering av ilandeisIartyg i Ostersjän.

föring, man kunde hava väntat i Östersjön, uteblev nästan fullständigt. Första delen av året
blev därför för flottans del relativt lugn. Så småningom ökades den svenska beredskapen, bl. a.
i samband med den tyska transitotrafikens upphörande. Flottans verksamhet i form av patrullering och sjöfartskontroll intensifierades därvid. För underlättande av den svenska neutralitetsvaktens verksamhet utsträcktes i juni det område, inom vilket minor tidigare utlagts vid västkusten, även till yttre svenskt territorialvatten, varjämte ett antal fyrar släcktes.
I slutet av september beslöt Kungl. Maj:t att icke längre medgiva utländsk handelssjöfart i
svenskt territorialvatten i Bottniska viken och Östersjön. Kontrollen av detta förbud medförde
under den första tiden, intill dess denna handelssjöfart de facto upphört, en väsentligt utvidgad patrulleringsverksamhet för fartygen i kustflottan och lokalstyrkorna.
Under hösten och vintern omhändertogo patrullerande örlogsfartyg ofta i öppen sjö ett stort
antal företrädesvis baltiska flyktingar, vilka i småbåtar och under svåra väderleksförhållanden
sökte sig över till Sverige.
Den 24
, november sjönk efter explosion av torped eller mina gotlandsångaren Hansa i Östersjön, varvid ett SO-tal personer omkommo. Som följd härav återupptogs skyddet av gotlandstrafiken med lätta örlogsfartyg.

Januari-juni 1945. I januari återupptogs även eskorteringen av kusttrafiken. - Den 30
januari utsattes minsveparen Landsort för ett resultatlöst torpedanfall från en okänd ubåt.
- I april utsträcktes flottans verksamhet att omfatta skyddet av svenska fiskebåtar även
inom farvattnet söder om Blekinge ner mot Bornholm. Anledningen härtill var, att dessa vid
upprepade tillfällen blivit utsatta för övergrepp från tyska ubåtar. - Våren kännetecknades
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i övrigt aven viss beredskap inför de eventualiteter, som kunde vara att vänta i samband med
krigets synbarligen nära förestående avslutning.
Då vapenstilleståndet inträdde i maj, igångsattes så gott som omedelbart ett omfattande
minsvepningsarbete på såväl svenskt som internationellt vatten för att snarast bereda handelssjöfarten minfria vägar. - Samtidigt avrustades och återställdes till ägarna en del av de hjälpfartyg, som under beredskapstiden varit i flottans tjänst.
I och med att den förstärkta försvarsberedskapen upphörde med utgången av juni, övergick flottan till vanliga fredsövningar. Dock återstodo en hel del efterarbeten, huvudsakligen
minsvepning, innan denna övergång kunde anses fullständig.

Sammanfattning av vissa erfarenheter och händelser. Från september 1939 till och med
juni 1945 tillryggalade örlogsfartygen under gång för neutralitetsvakt (eskortering, patrullering,
sjöfartskontroll m. m.) en distans, som sammanlagt blir 3,351,000 nautiska mil eller c:a 155
gånger runt jorden vid ekvatorn. Under denna tid eskorterades c:a 16,000 handelsfartyg om
sammanlagt 33 miljoner bruttoregisterton en distans av 1,203,000 nautiska mil. Samtidigt oskadliggjordes 3,770 minor och 280 sprängbojar. Av dessa kom den ojämförligt största delen på
västkusten. Jämsides med neutralitetsvakttjänsten pågick intensiv utbildning av personalen på
fartygen och övningar för att bibehålla och höja fartygens strids- och sjöstyrkornas krigsberedskap. Upprepade brott och försök till brott mot vår neutralitet begingos av båda de krigförande parterna. Metoderna för krigföringen hade blivit betydligt mera hårdföra och hänsynslösa sedan det förra världskriget, varigenom flottans uppgift blev i viss mån allvarligare.
Allt eftersom nybyggda och inköpta fartyg färdigställdes, rustades de och ingingo i olika
sjöstyrkor. Sålunda tillkommo under åren 1939-45 minkryssaren Älvsnabben, 16 jagare, 12
torpedbåtar, 20 ubåtar, 14 större och 24 mindre minsvepare, depåfartyget Patricia samt trängfartygen Marieholm och Prins Carl. Tillskottet av lätta fartyg var särskilt värdefullt, enär just
dessa voro lämpliga att lösa de uppgifter i fråga om bevakning och sjöhandelsskydd, som under neutralitetsvakten ålades flottan.
Förutom beroende på beståndet varierade antalet rustade fartyg i första hand efter det för
tillfället rådande utrikespolitiska läget samt efter årstiden. Man sökte dessutom i största utsträckning begränsa rustningarnas storlek, bl. a. för att nedbringa inkallelserna av reserv- och
värnpliktig personal. Erforderlig översyn på fartygen tvingade också till en sådan begränsning.
Under de gångna krigsåren fick flottan emellertid även vidkännas flera allvarliga förluster
i såväl personal som materiel. Sålunda förolyckades på pansarskeppet Manligheten i december
1939 sex man och skadades elva vid bärgning av ett tyskt svep med spränggripare. vilka under
bärgningsarbetet exploderade. -

På pansarskeppet Gustaf V inträffade i juli 1940 en ångpanne-

explosion, varvid tio man dödades. -

Den hittills svåraste olyckan inträffade den 17 septem-

ber 1941 på H årsfjärden, då jagarna Göteborg, Klas Horn och Klas Uggla skadades genom
explosioner och sjönko. Av besättningarna dödades 33 man och skadades 17. Offrens antal
hade emellertid kunnat bliva avsevärt större, om icke hälften av besättningarna varit i land på

PLANSCH A III0TSTAENDE SIDA . Svenska flottans tvd mest tragiska och dystra minnen frdn beredskapsdren
under andra världskriget äro knutna till namnen Hdrsfjärden, där av alltjämt outredd anledning en ammunitionsexplosion den 17 september 1941 satte jagarna Klas Horn, Klas Uggla och Göteborg i brand, och ubdten
Ulven, som under övningar utanför Marstrand försvann den 15 april 1943 och efter ldngvariga intensiva men
länge resultatlösa spaningar med ett enormt uppbdd av fartyg, flyg och vetenskaplig expertis återfanns först den 5
maj, sprängd aven tysk mina pd svenskt vatten nordöst om skäret Stora Kämpen. IIIed Ulven töljde 33 man i
djupet; Hdrsfjärdsolyckan krävde som offer likaledes 33 döda samt 17 skadade.
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Överst: Hårsfjärdsolyckan den 17 sept. 1941 (Göteborg och Klas Horn sjunkna, Klas Uggla ännu
flytande). - Underst: Jordfästningen den l,. aug. 1943 på Nya varvet i Göteborg av Ulvenkatastrofens offer.

Vid ndgra tillfällen under kriget ha enheter ur kustflottan i Ostersjön fällt sjunkbomber mot neutralitetskränkande
främmande ubdtar i svenska vatten. (Fotot visar övning med sjunkbombfällning inomskärs).

permission. Fartygen bärgades sedermera, varvid det visade sig att Göteborg och Klas Horn
kunde repareras. - Olyckan föranledde långvariga utredningar och förhör vid krigsrätt, vilken
sommaren 1943 förklarade, att övervägande sannolikhet talade för uppsåtlig skadegörelse, emedan annan antaglig orsak icke kunde utpekas. Efter fortsatta förhör och praktiska försök avskrevs emellertid målet i januari 1945, enär någon verklig klarhet rörande orsaken icke kunde
vinnas. - I november 1941 minsprängdes en hjälpvedettbåt under .översynsarbeten vid den
svenska mineringen ost Öland. Olyckan krävde tio människoliv. Blott en man av besättningen
räddades och båten sprängdes i bitar. - Under förflyttning inomskärs i september 1942 blev
ubåten Sjöborren påseglad av ett handelsfartyg och sänkt, varvid en man av besättningen omkom. Ubåten blev sedermera bärgad och reparerad. - UIvenolyckan var den allt överskuggande händelsen inom flottan år 1943. Ubåten rapporterades den 16 april som saknad och
efterforskningar igångsattes så fort sig göra lät. För att söka rädda ubåtens besättning gjordes
ett fullkomligt uppbåd av fartyg och båtar samt experter av skilda slag. Efterforskningarna
voro emellertid i början förgäves och den 25 april måste man uppgiva förhoppningarna att
kunna bärga besättningen. Först efter tre veckors intensiv sökning återfanns ubåten på 52 meters djup omedelbart innanför svenska territorialvattengränsen. Åtgärder för ubåtens bärgning
vidtogos ofördröjligen. Efter ett synnerligen hårt arbete under krävande förhållanden kunde
Ulven den 20 juli lyftas och den 2 augusti tagas in i docka i Göteborg. Där konstaterades,
att dess undergång förorsakats av minsprängning. varvid de ombordvarande, sammanlagt 33
man, ljutit en ögonblicklig död. Omkring ett år senare resolverade krigsrätten i Göteborg
efter ingående utredning och långvariga förhör, att ubåten icke kunde anses hava förolyckats
74. Sv. F. H. III

585

till följd av fel eller försummelse från marinmyndigheternas sida. - I augusti 1943 kolliderade ubåten Illern vid norra inloppet till Kalmarsunds djupränna med M/s Birkaland, varvid
ubåten rammades och sjönk. En underofficer omkom. Ubåten bärgades sedermera. - I mars
1944 kantrade hjälpvedettbåten Isbjörn under en våldsam stormby mellan Oxelösund och Hävringe, varvid sju man omkommo. - I oktober 1944 minsprängdes en hjälpvedettbåt under
kontrollsvepning utanför Lysekil, varvid åtta man dödades. - I mars 1945 omkommo utanför
Hunnebostrand tre man, då en hjälpvedettbåt under bogsering av två tyska motorbåtar överraskades av hårt väder.
(jvningsexpeditioner. Sjökrigsskolans omorganisation samt den relativt stora ökningen av
aspirant- och kadettkurserna medförde från och med de första krigsåren, att väsentligt flera
fartyg än tidigare måste avses för deras utbildning till sjöss. Under vintrarna sammanfördes
aspiranterna på ett större fartyg, vilket med hänsyn till världsläget uppehöll sig endast i
hemmafarvattnen. Under somrarna övades kadetter och aspiranter på sjökrigsskoleavdelningen,
vilken var sammansatt av flera förband. Dessa utgjordes av dels större artillerifartyg, dels lätta
fartyg, varigenom utbildningen kunde bliva mångsidigare än förut.
Efter Sjömansskolans tillkomst hösten 1943 började från och med våren 1944 jungmännens utbildning ombord. För detta ändamål disponerades dels äldre artillerifartyg, dels sommartid även segelfartyg (Jarramas jämte några mindre fartyg).

LANGRESOR.
De regelbundet utgående långresorna med örlogsfartyg ha en viktig uppgift att fylla, icke
blott för fartygets besättning, därigenom att denna på ett utomordentligt sätt trimmas in ombord och får en sjövana, som icke lika lätt kan bibringas till sjöss i hemfarvattnen. De bidraga
även att göra Sverige, dess flagga, dess folk och dess produkter mera kända i de besökta länderna och giva impulser till att knyta och stärka affärsförbindelserna med dessa. De underlätta vidare det betydelsefulla arbetet att föra »svenskarna i förskingringen) samman med de
hemmaboende. Goda och dåliga intryck giva erfarenheter, som medföras hem. Sådana erfarenheter, rätt utnyttjade, äro vårt land och folk till stor nytta. - Kryssaren Gotlands långresa 1936-37 var mer än någon tidigare inriktad på befrämjande av de svenska handelsförbindelserna. Arbetet till handelns fromma i de olika hamnarna bedrevs efter en noga förberedd plan i enlighet med direktiv, som näringslivets organisationer lämnat. Kryssaren utgjorde
redan i sig själv god propaganda för den svenska industrien, vilken var väl representerad i
fartygets många olika anläggningar.
TAKTIle
Med den utveckling, som tekniken på alla områden undergått sedan 1880, är det endast
naturligt, att även sjötaktiken under samma tid undergick en kraftig utveckling. Dessutom
bidrogo härtill bl. a. erfarenheterna från sjöstriderna. Sålunda var det år 1866 utkämpade
slaget vid Lissa på sin tid stimulerande för rammtaktiken, vilken sedan inom alla örlogs-flott or efterlämnade spår vid fartygsbyggandet ända in i första världskrigets dagar. Ryskjapanska kriget påvisade bl. a. betydelsen av överlägsenhet i fart, som möjliggör val av tid
och plats för anfall etc. Erfarenheterna från det första världskriget voro framför allt den kraftiga ökningen av stridsavstånden samt torped- och ubåtsvapnens genombrott, vilket framtving-
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ade nya moment i taktiken. Vidare visade sig de dittills använda stela slaglinjerna ganska
ohanterliga. Under förflyttning till sjöss inom områden, där ub åtsanfall voro att förvänta, användes sicksackning. Rök- och dimbildningen blev ett taktiskt vapen av stor betydelse. Flygstridskrafterna blevo oskiljaktiga delar aven sjöstyrka och oumbärliga för dess ändamålsenliga
disponerande i taktiskt hänseende. Som följd av dessa erfarenheter uppstod en mera rörlig
taktik, där underlydande befälhavare lämnades betydligt större frihet i sina rörelser än tidigare. - Sedan 1920 har framför allt utvecklingen av flygvapnet utövat ett mycket starkt inflytande på den moderna taktiken, i det att detta vapen blivit ett även långt ut över havet
verksamt stridsinstrument. Det ersätter delvis den spaning, som lätta fartyg förut ensamma utfört vid en sjöstyrka. Dessutom kunna dess bomb- och torpedförband direkt samverka med
sjöstyrkan under en strid till sjöss genom anfall mot fiendens fartyg. Anfall från fientliga
flygförband tvinga fartygen inom en sjöstyrka till olika taktiska dispositioner. Under det sista
världskriget har tillkomsten och utvecklingen av vissa tekniska hjälpmedel, främst ekoradion,
lämnat taktiska erfarenheter av utomordentlig betydelse.

SIGNALERING.
Det förut omnämnda 1876 års signalsystem förblev i stort sett gällande till 1902, då en ny
»Signalbok för flottans fastställdes. Enligt denna infördes ett semaforsystem (två flaggor,
hållna i olika ställningar med armarna, angivande bokstäver och skiljetecken), som gav möjlighet att på små avstånd snabbt överbringa meddelanden. Detta system är fortfarande i bruk.
Under mörker användes glödlampor, upphängda vertikalt under varandra med rött eller ofärgat sken, betecknande kort, respektive lång teckendel i Morses system. Signaleringen kunde
även ske med blänkfyrar. I övrigt användes med smärre ändringar samma materiel och
system, som föreskrevs i 1876 å rs signalbok. Efter år 1902 fastställda signalböcker äro uppgjorda på grundval av teknikens utveckling och krigserfarenheter. Bl. a. har införts blinklanternor, medelst vilka signalering enligt Morses system kan utföras betydligt snabbare än
med föregående system.
Inom svenska flottan utfördes först vid eskaderövningarna år 1900 försök med den s. k.
telegraferingen utan tråd eller gnistsignaleringen. Allt efter som den tekniska apparaturen på
detta område utvecklades och visade sig funktionsduglig, fann detta förbindelsemedel en allt
större användning. Radiosignaleringen möjliggjorde överbringandet av meddelanden på allt
större avstånd och blev därigenom av mycket stor såväl strategisk som taktisk betydelse för
flottans operationer. Tack vare den snabbhet, varmed meddelanden kunna överbringas, har
radion övertagit mer och mer av signaleringen och är nu det obetingat viktigaste förbindelsemedlet till sjöss. Varje örlogsfartyg är numera också försett med mer eller mindre fullständig utrustning för sändning och mottagning.
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DET FRIVILLIGA FÖRSVARs,rÅSE

V

id sidan av den statliga försvarsmakten intager det frivilliga försvarsarbetet ett icke obetydligt rum i landets förmåga att försvara sig.

Liksom ett riksförsvar icke kan improviseras, så fordrar även det frivilliga försvarsarbetet
förberedelser och arbete på lång sikt. I vårt land har den frivilliga försvarstanken under de
senaste decennierna varit i stark utveckling, och ansvarskännande män och kvinnor samt starka
försvarssammanslutningar ha energiskt arbetat för densamma, även om under vissa tidsperioder leden glesnat och arbetet i många hänseenden varit rätt tröstlöst. Men med den nästan
lavinartat växande försvarsvilja, som grep svenska nationen inför andra världskriget, fick även
den frivilliga försvarsrörelsen vind i seglen. Under trycket av händelserna ute i världen har
det frivilliga försvarsarbetet organiserats och rekryterats i snabb takt, och hundratusentals män
och kvinnor äro nu inskrivna i olika sammanslutningar. En del av dessa medverka direkt i
försvarets tjänst, andra verka indirekt till försvarets nytta och popularisering. Här skall i korthet lämnas redogörelser för några frivilliga sammanslutningar, dels sådana som enbart eller
huvudsakligen avse sjöförsvaret och sjöväsendet, dels sådana som gälla försvaret i allmänhet.
Sveriges frivilliga motorbåtskår bildades år 1915. Den ledande tanken var, att kårens motorbåtar med egna besättningar skulle ställas i riksförsvarets tjänst vid krig för vissa militära
uppgifter såsom bevakningstjänst, transporttjänst o. s. v. Kårens ledning bestod aven kårstyrelse med säte i Stockholm och under denna ställdes flottiljstyreIser vid olika platser runt landets kuster, där frivilliga motorbåtsflottiljer bildades. Varje flottilj hade sitt lokala verksamhetsområde, där besättningarna ägde god skärgårds- och kustkännedom. Kåren var statligt
understödd och reglementet fastställt av Kungl. Maj:t. Exercis, handvapensskjutning, signalering, sjömanskap, båtrodd och b åtsegling. skärgårdsnavigering, minsvepning, ubåtsjakt m. fl.
ämnen voro upptagna i kursplanerna. Vid ett flertal tillfällen rustades kårens motorbåtar i
samband med kustflottans, kustartilleriets och armens övningar.
De frivilliga motorbåtsflottiljernas antal år 1939 var 14, nämligen Västernorrlands, Gävleborgs, Hoslagens. Stockholms, Södertörns, Sörmlands, Östergötlands, Norra Smålands, Gotlands,
Kalmarsunds, Karlskrona, Sydöstra Skånes, Öresunds och Göteborgs frivilliga motorbåtsflottiljer.
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I programmet för Sveriges frivilliga motorbdtskdrs utbildning ingingo även samövningar med flottans fatryg. Här
ses pd ett foto [rån tiden närmast före andra världskriget ndgra av kdrens bdtar förtöjda sida vid sida med enheter ur kustflottan.

Till vänster: Signalering under gdng med bdtar ur Sveriges frivilliga motorbdtskdr. - Till Ilöger: En bild frdn
sjöfartskontrollen vid Landsort 1940, till största delen verkställd av personal ur den [riuilliqa motorbdtskdren.
Här undersökes lastrummet pd ett utländskt fartyg.

Antalet aktiva medlemmar var år 1939 omkring 1,500, varav 200 officerare och 300 underbefäl. De övriga voro meniga.
De aktiva medlemmarna erhöllo tjänstegrader efter genomgångna kurser och utförd tjänstgöring. Tjänstegraderna voro furir, flaggkorpral, fänrik, löjtnant och kapten. Fredstjänstgöringen var lagd på frivilligt åtagande.
Den förstärkta försvarsberedskapen under andra världskriget ställde emellertid större fordringar på personalen än vad utbildningen under fred tidigare hade lämnat. Därför genomgick
kåren en genomgripande omorganisation, och den l november 1941 ombildades kåren till Sjöträmskåren. Kåren har härigenom blivit en militär kår tillhörande den reguljära försvarsmakten,
och den aktiva personalen utgöres av värnpliktiga och krigsfrivilliga vid flottan. Personalen har
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Till vänster: Sjövärnare vid sjöfartskontrollen gdr ombord d ell handelsfartyg. - Till höger: Plombering av
ammunitionsförrddet till en luftvärnsautomatkanon ombord d ett tyskt lzandelsfartyg.

gjort en betydande insats i försvarets tjänst. Tre
nya flottiljer hava tillkommit efter 1939, nämligen
Norrbottens, Västerbottens och Vänerns.
I samband med Sjövärnskåren kan nämnas en
verksamhet, som under de sista åren tagit fast form

Efter att i tre dr ha tillhört ndgon av kårens aspirantavdelningar fullgör sjövärnaren sin värnplikt
(450 dagar) vid flottan, där han utbildas till svepmatros. Efter värnpliktstjänstgöringen dterföres
han till Sjövärnskdren.

. f\

och som kommer att bliva av stor betydelse för den
maritimt intresserade ungdomen, nämligen Sveriges
scoutförbunds sjöscoutverksamlIet. Denna upptogs
inom Sveriges scoutförbund år 1912 och syftet är,
förutom verksamheten till sjöss, allmän karaktärsfostran till god medborgaranda. Verksamheten ledes aven sjöscoutsekreterare i förbundets högkvarter. Inträdesåldern är 12 år, och avsikten är att
sjöscouter vid 16 års ålder skola kunna övergå
sjövärnskårens aspirantavdelningar.
För att samordna sjöscouterna och sjövärnskårens aspiranter är grundat ett maritimt ungdoms-

råd, tillsatt av Kungl. Maj :t 1942.
Insikten om den finska Lotta Svärd-organisationens värde var upprinnelsen till en svensk lotta rörelse.
Denna hade förmånen att från början inordnas

1944-45 tillfördes Sjövärnskdren 5 st. patrullbdtar, utrustade för svepning av magnetminor
och bestyckade med 1 st. 20 mm. automatkanon.
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en statlig organisation, nämligen Sveriges landstormsföreningars centralförbund bildad 1912. Den
första landstormskvinnoföreningen tillkom i Stockholm år 1924. Rörelsen utvecklades snabbt och

SV 9 (Oresundsflotliljen)

Limhamn utanför Malmö: flottiljstationen (till vänster) ocli aspiranterna uppställda
framför densamma.

omfattade år 1942 100,000 kvinnor.

Lottarörelsen är en frivillig på opolitisk grund baserad

organisation. Lottornas förnämsta uppgift är tjänstgöring vid försvarets. olika grenar i krig,
vartill kommer viss understödsverksamhet. Från och med den 1 januari 1943 bildade lottorna
en självständig organisation, Riksförbundet Sveriges lottak årer, med egen överstyrelse.
I maj 1939 bildades den första marinlottaorganisationen, Stockholms marinlottakår, som
ingår i ovan nämnda lottaröreise. Därefter har marinlottakårer bildats i Göteborg, Malmö,
Norrköping, Karlskrona, Västervik och Vaxholm. Varje kår ledes av egen styrelse och dessa
ha gemensamma representanter med säte i överstyrelsen. I militärt avseende lyda marinlottorna under chefen för marinen. Huvuduppgiften är att vid krig ställa kvinnlig arbetskraft till
förfogande på de platser inom marinen, där kvinnorna kunna ersätta männen. Tjänsterna i
krig äro expeditionstjänst, sjukv årdstjänst. förplägnadstjänst, förbindelsetjänst och verkstads-

För Sjövärnskdrens aspiranter anordnas drligen en tävlingsvecka - 1943 i Marstrand, 1944 i Karls krona, 191,5 i
LilIsved - med tävlingar i segling, rodd, skytte, orientering m. fl. grenar för lag frdn hela landets flottiljer. Till
vänster: Stockholmsflolliljens segrande roddlag vid Stockholmsveckan 1945. Till höger: Förutvarande Chefen för
Marinen, amiral F. Tamm, utdelar priserna till sjövärnspojkarna vid Karlskronaveckan 1944. Här är det Södertörnsflotliljen, som erh åller vandringspriset i rodd.
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Sjöscoutorganisationen - som tar hand om pojkarna redan i 12-drsdldern - vill på ett tidigt stadium göra ung domen intresserad för sjölivet o cli ger en elementär utbildning i sjömanskap. Fotografierna visa till vänster sjö scouter under kappsegling i plymsnäckor; till höger matlagning pd en kurs för sjöscoutledare.

tjänst. Tjänstgöringsplatserna äro å sjukhus och sjukstugor, på militärapotek. vid förläggningar
i skärgården, vid sjömilitära staber, i telefonväxlar m. fl. platser. Marinlottorna ha i Stockholm, Karlskrona, Göteborg och Malmö upprättat marinhem, fristäder för sjömän på permission. Lottorna visa på ett föredömligt sätt vad svenska kvinnor i allvarstid kunna uträtta, och
organisationen vilar på fast grund med ett sammanlagt antal marinlottor av något över 4,000.

Föreningen Sveriges flotta intager en ledande ställning bland de frivilliga marina sammanslutningarna. Den bildades år 1906, men redan år 1902 hade dåvarande kronprinsessan Victoria
upptagit tanken att efter mönster av den tyska »Flottenverein» bilda en motsvarande svensk
försvarsförening. Ett upprop utfärdades av kronprinsessan och den 17 november 1906 bildades
under general Gadds ordförandeskap med stöd av ett 70-tal inflytelserika personer Föreningen
Sveriges flotta.
Föreningens ändamål är att oberoende av partihänsyn väcka, vårda och stärka svenska folkets insikt såväl om nödvändigheten aven stark örlogsflotta som om den stora nationella
betydelsen av svenska sjöfartens och sjöhandelns utveckling. Efter dessa riktlinjer har föreningen alltsedan stiftandet arbetat och utvecklats.
Många framstående män ha lett föreningens arbete såsom general Hemming Gadd (190614), general Gustaf Uggla (1914-24), generallöjtnant Herman Wrangel (1924-30), generallotsdirektör Erik Hägg (1930-38), generaldirektör Nils Wohlin (1938-41), generalkonsuln och
skeppsredaren Axel Ax:son Johnson (1941-44); ordförande är f. n. (1945) viceamiral F. Tamm.
Föreningen har i första hand bedrivit sin upplysningsverksamhet i det riksbekanta organet
»Sveriges flotta», intill år 1940 benämnd» Vår flotta».
Föreningen Sveriges flottas verksamhet har även omfattat många andra områden. Under
ett stort antal möten och sammanträden, främst anordnade av de olika lokalavdelningarna, har genom föredrag och film örlogs- och handelsflottornas verksamhet belysts. Vidare
har allmänheten under de av föreningen i samarbete med marina myndigheter anordnad t'
»örlogsdagarnas beretts tillfälle att få komma ombord och se våra örlogsfartyg samt följa
flottans övningar till sjöss. Slutligen har föreningen genom en omfattande förlagsverksamhet
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Till vänster: Invigning av marinlottor i Skeppsholmskqrkan iStacklIOlm. - Till höger: lIlarinlottor, utspisande
sjövärnspojkar (under kdrens Stockholmsvecka, i Lillsved, sommaren 1945).

Lottor i arbete: till vänster med iordningställande av förbandsmaterial, till höger i en telefonväxel.

med utgivandet av marinkalendern, minnesskrifter, broschyrer och bilder arbetat för att hålla
intresset för havet och försvarsviljan vid makt. Härtill har även bidragit utdelandet av utmärkelser såväl till marinens personal för välförhållande i tjänsten som till envar som oegennyttigt
arbetat för föreningens syften.
Föreningens intresse för ungdomen är mycket stort. I många av landets skolor har bildats
särskilda »marlnföreningar>, sammanslutna i Marinföreningarnas ungdomsförbund med Föreningen Sveriges flottas ungdomssekreterare som ledare och rådgivare.
Föreningen Sveriges flottas medlemsantal uppgick 1943 till omkring 10,000 personer.
Föreningen ledes aven överstyrelse i Stockholm med representanter från hela landet och är
övrigt uppdelad i 14 skilda lokalavdelningar med säte i första hand i våra främsta sjöstäder.
75. Sv. f. H. III
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Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar
grundades i Stockholm år 1894. Förbundets
ändamål är att väcka till liv insikten om nödvändigheten för Sverige att äga en stark flotta,
söka höja intresset därför och i övrigt arbeta
för sjöförsvarets bästa samt underhålla kärleken till och offervilligheten för fosterlandet.
För nämnda ändamål har förbundet nedlagt
ett betydande arbete på skilda områden. Med
förbundets stöd har sålunda ett flertal böcker
och skrifter utgivits, föredrag anordnats samt
filmer från sjöförsvarets olika verksamhetsområden upptagits och visats. Till manskap
vid kustflottan, sjökrigsskolan, örlogsstationerna, kustartilleriet m. fl. förband skänker
förbundet silverbägare för »nit och skicklighet i fosterlandets tjänst». Numera finnas
särskilda kvinnoförbund för Sveriges sjöförsvar i Göteborg och
Karlskrona, samarbetande med förbundet Stockholm.

Vid tioårsjubileet 1916 instiftade Föreningen Sveriges
Flotta en förtjänstmedalj, som kunde tilldelas medlem,
som inlagt stora förtjänster om föreningen och förut erhållit dess guldmärke. Medaljens ursprungliga utseende
framgdr av bilderna överst. 1945 fastställdes nya statuter
för medaljen; genom en ändring av dennas utseende önskade man ocksd hedra föreningens stiftarinna, drottning
Victoria. De nya statuterna gillades av Konungen, och
medaljen utdelas av föreningens överstyrelse efter
Konungens godkännande. Den tilldelas den , som länge
och framgdngsrikt verkat i föreningens tjänst eller som
vid särskilt tillfälle utfört en betydelsefull gärning till
gagn för föreningens syften, i guld till den , som utfört
ett mycket betydelsefullt arbete och en bestdende gärning
till gagn för föreningens syften. Medaljen är i 10:e storleken, krönt av kunglig krona; den bäres i bldgult band.

Föreningen flottans män bildades år 1935
Stockholm med ändamål att utgöra en föreningslänk mellan i tjänst varande och före
detta fast anställda och värnpliktiga vid flottan. Föreningen är en kamratsammanslutning, omfattande alla grader, och åtnjuter
stor popularitet. Föreningen utövar en viss
understödsverksamhet, men dess huvudsakliga uppgift är att genom fri och otvungen
samvaro befordra ett gott kamratskap och
vårda flottans traditioner. Lokalföreningar finnas i Eskilstuna, Jönköping, Malmö, Hälsingborg, Göteborg, Borås, Ängelholm, Karlskrona,
Norrköping, Västerås, Nynäshamn, Östersund,
Halmstad, Lysekil, Ystad och Visby. Medlemsantalet är 4,400.

Marinlitteraturföreningen avser att genom sjömilitär litteratur ge för marinen intresserade
personer saklig insikt i sjökrigets väsende, dess organisation, förvaltning o. s. v. Föreningen
har varit verksam alltsedan år 1904 och har intill år 1944 utsänt 45 olika arbeten, författade
av sjömilitära eller andra skriftställare.
Bland enskilda sammanslutningar, som arbeta för ungdomsutbildning till sjöss må följande nämnas.
Rydbergska stiftelsen har med stor framgång och alltsedan år 1848 bedrivit sjömansutbildning. Stiftelsens första fartyg var briggen Carl Johan, varefter följde i tur och ordning två
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Ovan: Svenska Seglarskolans havskryssare,
Kryssaren och Kaparen. - Overst till höger:
Abraham Rydberg, Rydbergska stiftelsens fyrmastade barkskepp, använt som skolskepp
1929-.42. - Därunder: Albatross, Brostriimskoncernens fyrmastade motorskonare, använd
vid kurser för befälselever vid handelsjlottan.

fullriggade, mindre skolskepp, båda benämnda Abraham Rydberg. Besättningen utgjordes av
ynglingar, som under 3 sommarmånader erhöllo sin första känning med havet under många
gånger angenäma, men även hårda sjöexpeditioner. Minnet från denna tid lever kvar i kamratföreningen Rydbergsgastarna. År 1927 såldes den då befintliga Abraham Rydberg, och verksamheten omlades. I stället för att bedriva sjömansutbildning för något 100-tal pojkar under
sommarperioden blev syftet en förberedande utbildning av handelsflottans befäl. Stiftelsen inköpte därför ett fyrmastat barkskepp, även detta döpt till Abraham Rydberg, som intill andra
världskriget bedrivit merkantil sjöfart mellan Europa och Australien. Elevantalet har varit 30
-40, och resans längd omkring ett år. Föreningen Rydbergsgastar har givit upphov till Nordeuropeiska skolskeppsmännens förbund stiftat år 1927 och utgjorde en sammanslutning av
skolskeppsmän inom handelsflottorna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. I
samband härmed kan nämnas att Broströmska koncernen i Göteborg år 1942 sjösatt ett vackert
motorskonertskepp, Albatross, vars främsta uppgift är att ombord bedriva förberedande praktiska kurser för befälselever vid handelsflottan.
Med klar insikt om sjömanskapens betydelse och nyttan av fostran till sjoss och i båt, bedriver Svenska seglarförbundet och till förbundet anslutna segelsällskap, av vilka Kungliga
Svenska Segel Sällskapet är det äldsta och Kungliga Göteborgs Segelsällskap ett av de äldre,
en betydelsefull juniorverksamhet. Segling fordrar vaket öga och säker hand, och dess betydelse för oss svenskar, som tillhöra en sjöfarande nation, kan ej underskattas. Det intresse,
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som de marina myndigheterna för närvarande nedlägga på denna sportgren, visar att ungdomen före militärtjänsten kan erhålla en grundläggande sjömansutbildning genom segelsport.
En omfattande segelsport bedrives ock av Svenska kryssarklubben.
Som exempel på motorklubbar kan nämnas Kungliga motorbåt klubben och dess volontäravdelning. Syftet är att hos medlemmarna väcka och underhålla intresset för motorb åtsv äsendet, motorbåtssporten och ett gott sjömanskap.
Det tomrum, som uppkom då Rydbergska stiftelsen upphörde med sina sommarseglingar.
upptogs av Svenska seglarskolan, dock i en annan form. Skolan upprättades för att genom
utbildning å seglande yachter verka för ungdomens fostran till sjöss. Lämpliga och moderna
fartyg anskaffades såsom de stora havskryssarna Kaparen, Kryssaren m. fl. År 1943 medverkade Svenska seglarskolan i av redarekretsar anordnad förberedande befälsutbildning för
handelsflottan.

Navigationssällskapet har till uppgift att verka för trafikkultur på sjon samt sprida kunskap i navigation, sjömanskap, författningskunskap, seglingsteori, motorkännedom och praktisk båtmanövrering. Sällskapet bildades i Stockholm år 1922 och har under de gångna 20
åren bedrivit en gagnelig verksamhet bland icke yrkesutbildade sk ärg årdsnavigat örer.
Förutom nämnda sammanslutningar, föreningar, kårer och övriga organ, som direkt
en
eller annan form gagna sjöförsvaret, finnes en grupp liknande organ, som ha till syfte att
stödja försvaret i dess helhet och därigenom även flottan. Hit hör det frivilliga skytteväsendet och hemvärnet, svenska röda korset och Sveriges riksförbund för civilt luftskydd - Riksluftskyddsförbundet,. hit hör också en rad föreningar: Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar, Riksförbundet för Sveriges försvar, Allmänna försvarsföreningen,
1939 års försvarsförbund, Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar och Kvinnoföreningarnas beredskapskommine.
För att centralisera det frivilliga försvarsarbetet bildades år 1940 Centralkommitten för det
frivilliga försvarsarbetet med uppgift att i samråd med de frivilliga försvarsorganisationerna
medverka till stärkandet av landets värnkraft. Centralkommitten består aven representant från
envar av de till densamma anslutna organisationerna, varjämte cheferna för försvarsstaben,
armen, marinen och flygvapnet vardera äga utse en representant. Verksamheten är i första hand
koncentrerad på upplysningar till allmänheten, dels om befintliga former för det frivilliga för svarsarbetet, dels huru olika medborgare med hänsyn till å ena sidan egna kvalifikationer och
å andra sidan behov av personalförstärkningar på skilda områden bäst kunna gagna det frivilliga försvaret.
Bakom centralkommitten står ett flertal av landets största organisationer. Det är betecknande för organisationen, att det ej endast är militära frivilliga sammanslutningar, som
äro anslutna, utan fastmer fackliga och andra organ såsom De anställdas centralorganisation
(Daco), Landsorganisationen (LO), Svenska arbetsgivareföreningen, Kooperativa förbundet m. fl.
Centralkommitten har allt mera blivit ett kontaktorgan mellan svenska folket och riksförsvaret.
PLANSCH Å MOTSTÅENDE SIDA. Till fromma för vdrt sjöförsvar och vdr sjöfart har föreningen Sveriges flotta
även bedrivit en omfattande trycksakspropaganda enligt mottot -En starkare sjömakt - ett starkare folk-o Ett
par av föreningens mdnga under drens lopp distribuerade affischer dterges här; den ena reklamerar för en av föreningens ungdomsdagar pd Skeppsholmen, där skolungdomen under sakkunnig ledning [år stifta bekantskap med
de olika enheterna i vdr örlogsflotta och [år en inblick i livet ombori och de resurser, som sidr vårt moderna sjöförsvar till buds.
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KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

K

ungl. Orlogsmannasällskapet är Sveriges äldsta krigsvetenskapliga samfund. Det står under
konungens beskydd och har till ändamål att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen, ävensom av sjöväsendet i allmänhet, och därigenom befrämja fäderneslandets nytta.
Det utgöres av förste hedersledamöter - medlemmar av konungahuset hedersledamöter,
arbetande ledamöter och korresponderande ledamöter. Arbetande ledamöter skola tillhöra marinen, och antalet sådana ledamöter i tjänst får icke överstiga sjuttiofem. Val till ledamot sker
genom ballotering med vita och svarta kulor. För att bli vald erfordras, att minst två tredjedelar av vid valet avgivna kulor äro vita. Sällskapets ämbetsmän äro ordförande, vice ordförande och sekreterare. Ordförande väljes för å r, vice ordförande för tre år och sekreterare
för obestämd tid. Sällskapets högtidsdag är den 15 november till minne av dagen för dess stiftande 1771. Ordinarie sammanträden h ållas en gång i vardera av månaderna januari, februari,
mars, april, oktober, november och december.
Verksamheten är fördelad på sju vetenskapsgrenar. För var och en av dessa väljes årligen
en föredragande ledamot med uppgift att inom vetenskapsgrenen följa sjökrigsvetenskapens
och sjöväsendets utveckling samt att vid ett ordinarie sammanträde avgiva en redogörelse
däröver. Tävlingsämnen uppställas årligen. Om tävlingsskrift anses vara förtjänt av pris, till delas författaren guld- eller silve rmedalj - eventuellt åtföljd av penningpris - eller erhåller
han »hedrande omnämnande».
Historik. Under vintern 1770-71 hade några officerare vid galärflottan i Stockholm vid flera
tillfällen sammanträffat för att diskutera tjänsteangelägenheter. Då dessa diskussioner visat sig
vara till både nytta och nöje, ansåg man önskligt att å teru pptaga dem följande vinter och att
därvid lämna ett större antal officerare tillfälle att deltaga. I detta syfte inbjöd kaptenlöjtnanten F. V. Leijonancker den 3 augusti 1771 kamraterna vid vapnet att sammanträffa för
bildandet aven förening med ändamål att arbeta för sjökrigsvetenskapens utveckling och för
att höja sina egna kunskaper i denna vetenskap. Dåvarande chefen för galärflottan, viceamiralen Kristoffer Falkengreen. visade stort intresse för planen och lämnade tillstånd till sam~ankomsten. Vid denna beslöts enhälligt bilda ett sällskap med nämnda syftemål, och en
kommitte utsågs för ärendets fortsatta behandling. I september samma år överlämnade kommitten förslag till stadgar och arbetsordning för det blivande samfundet, vars namn föreslogs
till »Örlogs-Manna-Sällskapets . Officerskåren sammankallades ånyo, antog de avgivna f örslagen och valde ledamöter i sällskapet. Bland dessa må nämnas - förutom initiativtagaren
Leijonancker - löjtnanten Otto Henrik Nordenskjöld, löjtnanten Johan Gustav Lagerbielke och
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löjtnanten Jakob Törning, vilka, jämte många sedermera tillkomna ledamöter, intaga bemärkta
rum i Sveriges sjökrigshistoria.
Enligt stadgarna skulle sällskapet bestå av tolv ledamöter, vilket antal kunde få ökas men
ej minskas. Det skulle styras aven preses och ombyte av preses ske varje halvår. Stadgarna
ha under årens lopp vid flera tillfällen undergått genomgripande förändringar. De nu gällande
äro av Kungl. Maj:t fastställda 1893.
Den 15 november 1771 hade Örlogsmannasällskapet sitt första sammanträde, varvid majoren Abraham von Stauden valdes till preses och löjtnanten O. H. Nordenskjöld till sekreterare.
Bland de många framstående sjömilitärer som sedermera fört ordförandeklubban ha amiralerna C. A. B. Gyllengranat, A. C. Sundin och F. W. von Otter längst innehaft presidiet.
Sällskapets första arbetsår utmärktes av stor arbetsglädje och iver, och sammanträden höllos i regel en gång i veckan. Då galärflottan 1777 omorganiserades och sammanslogs med
annens flotta, förflyttades emellertid åtskilliga ledamöter till Sveaborg eller Karlskrona, och
sällskapet var nära att gå sin upplösning till mötes. De få i Stockholm kvarvarande medlemmarna beslöto därför i mars 1778, att sällskapet skulle förlägga sin verksamhet till Karlskrona, där möjligheterna för dess fortbestånd och utveckling tedde sig gynnsammare än i
Stockholm. Det dröjde dock flera år, innan detta beslut omsattes i handling, och intill den
6 mars 1784 synes verksamheten ha helt legat nere. På O. H. Nordenskjölds initiativ sammanträdde sällskapet sagda dag i Stockholm, invalde nya ledamöter och ,vidtog förberedelser
för den beslutade förflyttningen till Karlskrona. Sista sammankomsten i Stockholm, varvid
Nordenskjöld valdes till preses, ägde rum 21/, 1784 och den första i Karlskrona 5/6 s. å.
Under några år framåt visades nu ny livaktighet. Det 1788 mellan Sverige och Ryssland
utbrutna kriget förorsakade emellertid ett nära tioårigt avbrott i verksamheten, och därunder
drabbades sällskapet av olyckan att vid den stora branden i Karlskrona 1790 få delar av sitt
bibliotek och andra tillhörigheter förstörda. Först på våren 1798 återupplivades sällskapet,
även denna gång genom beslutsamt ingripande av Nordenskjöld, numera viceamiral. Verksamheten återupptogs, nya medlemmar invaldes, och för första gången efter stiftandet utsågs
även en hedersledamot, nämligen skaparen av Gustav III:s flotta, Fredrik Henrik af Chapman. En annan världsberömd man, propellerns uppfinnare och «Monitors» konstruktör John
Ericsson, har samfundet även räknat som hedersledamot.
År 1805 tillförsäkrade Gustav IV Adolf sällskapet sitt beskydd samt tillät att det benämndes »Kongliga örlogsmannasällskapeh. Då Sverige nämnda år indrogs i det napoleonska kriget, kallades åtskilliga av ledamöterna ut i krigstjänst, och verksamheten upphörde i stort
sett. Kriget och den under åren 1808 och 1809 härjande svåra farsoten minskade starkt antalet medlemmar. I början av 1809 kunde dock de återstående samlas till session. Vid denna
kompletterades medlemsantalet, och till hedersledamot utsågs sedermera överamiralen Johan af
Puke. Han visade livligt intresse för sällskapet och uppmanade det att ägna sig åt arbeten
»av allmännare nytta för den aktiva sjötjänsten» och särskilt åt utarbetandet av ett sjöreglemente för örlogsflottan. Förslag till sådant reglemente avgavs också i sinom tid och kan,
ehuru det ej fastställdes, anses som det första resultatet av det praktiska arbete, tillkommande
en flottans stabsinstitution, som sällskapet sedermera vid sidan av sin vetenskapliga gärning
utövade under mer än åtta decennier. Bland det stora antal arbeten, som sällskapet på Kungl.
Maj:ts och marina myndigheters uppdrag eller på eget initiativ utförde under dessa årtionden,
märkas: förslag till fyranläggning på Utklipporna (1823), till sjöavlöningsreglemente (1825),
till undervisningsanstalt för sjökadetter (1839), till artilleriexercisreglemente (1841 och 1858),
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Orlogsmannasä/lskapets ledamotstecken (till vänster) ocli dess belöningsmedalj. museet, Stockholm.

till reglemente för flottans undervisningsverk (1842), till anordnande
vid rikets kuster av livräddningsstationer för skeppsbrutna (1853),
till sjötjänstgöringsreglemente (1873), till sjökrigshögskola (1874 och
1894) samt till astronomiskt och meteorologiskt observatorium i
Karlskrona (1877) . Dessutom utgavs i flera upplagor »Beskrivning
över fyrar, båkar och sjömärken å jordens kända kuster».
Uppmärksammade och vägande inlägg gjordes i de under 1830och 1840-talen vid riksdagarna och i tidningspressen pågående skarpa
meningsbytena rörande ordnandet av rikets sjöförsvar ävensom i det
under 1860-talet aktuella spörsmålet om den för flottan lämpligaste
pansarskeppstypen. Sällskapet visade sig då, liksom alltid, äga både

Efter exemplar d

Sjöll~storiska

Kungliga örlogsmannasä/lskapets exlibris, av Jacob Hägg.

vilja och förmåga att kämpa för sjövapnets vidmakthållande.
Sedan flottans stab 1896 erhållit fast organisation, upphörde på det hela taget sällskapets
arbeten i stabs- och förvaltningsärenden. Dess verksamhet under den följande tiden har i
stort sett varit av mera vetenskaplig art och huvudsakligen inriktats på redogörelser och föredrag i de olika vetenskapsgrenarna. Årsberättelser och anföranden, vilka innehålla rön och
förslag av särskild vikt, pläga insändas till vederbörande marina myndigheter.
För sammanträden och bibliotek disponerades i Stockholm en lokal på Skeppsholmen. Efter
flyttningen till Karlskrona ställde varvsamiralen därstädes rum till förfogande, och i dessa höllos sessionerna till 1821, då inflyttning skedde i en byggnad - nuvarande sjöofficersmässen
vid Amiralitetsslätten - som Kungl. Maj:t upplät till sällskapet, och i vilken dess sammanträden därefter hållits. Där har det även firat såväl sitt femtio- och hundraårs- som hundrafemtioårsjubileum, det sistnämnda i närvaro av konung Gustav V.
För sin ekonomi hade samfundet i början att lita allenast till gåvor, som tid efter annan
komma det till del. Under vissa perioder har ekonomien måst stärkas medelst av ledamöterna
erlagda årliga avgifter. Alltifrån 1826 ha emellertid statsmakterna beviljat ett årligt anslag till
verksamheten. Anslagets storlek har under årens lopp växlat och utgör nu 2,500 kronor.
Sällskapet äger en genom gåvor åstadkommen donationsfond, uppgående till c:a 30,000 kr.
Medaljer. Redan under Örlogsmannasällskapets första år präglade man en medalj (jetong),
avsedd att dels utdelas såsom belöning för utfört förtjänstfullt arbete, dels användas såsom medlemstecken. Medaljens åtsida är försedd med sällskapets valspråk »Med förstånd och styrka»
samt åtskilliga sinnebilder för sjövapnet. Den användes fortfarande i ursprunglig form.
Sällskapet har dessutom låtit prägla minnespenningar över tre om sjövapnet högt förtjänta
hedersledamöter, nämligen F. H. af Chapman, G. af mint och O. G. Nordensköld.
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Till konung Gustav V överlämnade sällskapet på hans SO-årsdag den
16 juni 1938 sitt ledamotstecken i guld.

Bibliotek och konstsamlingar. En av det nybildade Örlogsmannasällskapets första angelägenheter var att anskaffa ett sjömilitärt bibliotek.
Många ledamöter och även utomstående personer ha under årens lopp till
detta överlämnat gåvor av böcker, kartor m. m., och en ansenlig del av
boksamlingen, särskilt den äldre franska och engelska marinlitteraturen,
har tillkommit på detta sätt. Åtskilliga av de äldre arbetena torde numera
knappast kunna anskaffas, och deras antikvitetsvärde ökas ytterligare av
Tidskrifts i sjöväsendet emblem 1870-76,
komponerat av vapen,
ankare och flaggor.

de utsökt fina kopparstick, som finnas i flera av dem.
Boksamlingen omfattar över 7,000 band, varav omkring 500 ingå i det
s. k. Prins askars bibliotek, en gåva av Oskar II. Samlingens äldsta bok
torde vara »Den danske Seret», tryckt 1590, och av de märkligaste volymerna i övrigt må nämnas Chapmans världsberömda planschverk »Arch itectura navalis mercatoria »,
I den ganska rikhaltiga handskriftsamlingen är det äldsta manuskriptet
en förteckning i original över artilleriinventarier å flottans fartyg 1566.
Konstsamlingarna innehålla många (å tsk illiga i detta verk återgivna)
oljemålningar, kopparstick och litografier av stort värde, sällsynta gravyrer
och handteckningar, värderika konstruktionsritningar av bl. a. af Chapman
och John Ericsson jämte ett antal gipsmedaljonger, däribland några av Sergel. En mindre medaljsamling finnes ävenledes. Bibliotek och samlingar
omhänderhavas aven bland sällskapets ledamöter utsedd bibliotekarie.

Tidskrifts i sjöväsendet nuvarande em blem , en antik columna rost rata.

Tidskrift i sjöväsendet. År 1817 väcktes inom Kungl. Örlogsmannasällskapet förslag att utgiva en sjömilitär publikation. Förslaget förverkligades dock först 1835, då beslut fattades att utgiva »T idsk rift i sjöväsendet . ,
som blev Sveriges första nautiska tidskrift. Dess uppgift avsågs vara att

bland allmänheten sprida kännedom om sjövapnet och väcka intresse och sympati för detsamma.

Uppgiften har sedermera utvidgats till att omfatta marinen i dess helhet ävensom

handelssjöfarten. Första häftet distribuerades 1836, och t. o. m. 1849 utgåvos fyra häften årligen
med visst uppehåll åren 1844-46. Antalet har tid efter annan ökats och utgör nu tolv om året.
Tidskriftshäftenas titelblad pryddes 1870-76 av ett av vapen, ankare och flaggor sammanställt
emblem, därefter och alltjämt aven columna rostrata.
Tidskriftens förste redaktör var dåvarande överkommissarien, sedermera landshövdingen
Sven Gynther.

Redigeringen har sedermera i regel varit anförtrodd åt någon ledamot men

tidvis ombesörjts av ett redaktionsutskott och under några år utövats aven utom sällskapet
stående redaktör med biträde av dess ledamöter. Enligt sällskapets nu gällande stadgar skall
redaktör väljas bland ledamöterna.
Vid åtskilliga tillfällen ha ekonomiska svårigheter uppstått för tidskriftens utgivande och
fråga om dess nedläggande avhandlats. Sällskapet har dock alltid hållit fast vid sitt beslut att
utgiva tidskriften, och tack vare inflytande prenumerationsavgifter samt statens bidrag till
verksamheten har utgivandet kunnat fortgå.
Tidskriften har under sin mer än hundraåriga tillvaro innehållit en mångfald värdefulla
artiklar,
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som utgöra ett förträffligt material för forskningar på olika maritima områden.

ÖRLOGSFLOTTA OCH HANDELSFLOTTA

"Behovet aven örlogsflotta härleder sig ur tillvaron aven fredlig sjöfart, som i krig behöver väpnat skydd» - Dessa ofta citerade ord av den kände amerikanske sjökrigshistorikern amiral Mahan innehålla väl icke hela sanningen - ty varje land, som gränsar till
havet, måste vara berett att försvara även denna gräns mot anfall över sjön - men de giva
ett gott uttryck åt det oupplösliga sambandet mellan de båda flottorna.
Under fredstider glömmes lätt eller beaktas i varje fall icke tillräckligt detta samband. Handelsflottans fartyg färdas mellan hamnarna för att hämta eller avlämna sina passagerare och
laster; de äro kuggar i ett stort sjötransportmaskineri, vars syfte är att på snabbaste sätt och
till lägsta pris framforsla människor och varumängder. Örlogsfartygen färdas till sjöss endast
i övningssyfte eller för att »visa flaggan»; deras tillvaro har sin grund i en eventualitet, som
de, paradoxalt nog, skola bereda sig på, samtidigt som de genom sin beredskap böra medverka
till att den icke uppstår. Gemensamt förefaller vara blott elementet, som uppbär de båda flot tornas enheter, samt väder- och vindförhållanden, som icke taga hänsyn till fartygstyper eller
flaggans egenskap av tretungad eller tvärskuren.
Men om man närmare eftersinnar, skall man dock finna, att de båda flottorna även i freds lid ha mera gemensamt än själva miljön. Kronans skepp representera icke blott krigets eventualitet, de ingå icke blott i krigsmakten, utan de tillhöra även staten, och de utgöra i fredstid
ett uttryck för statens makt och vilja; de äro, varhelst de befinna sig - även i främmande
hamn - »flytande delar» av det svenska territoriet, vilka äro helt undantagna främmande staters jurisdiktion. Mot denna bakgrund framträder med full skärpa innebörden av den bestämmelse i nu gällande reglemente för marinen, som stadgar, att självständig befälhavare över
örlogsfartyg skall »söka skydda rikets handel och sjöfart samt såvitt sig göra låter förhindra,
att dess undersåtar eller egendom lida orätt eller skada ».
Sedan urminnes tider ha örlogsflottans och handelsflottans öden varit sammanflätade. Fordom var ock skillnaden mellan örlogs- och handelsfartyg ringa, om ens någon; under vikingatiden kunde nordmännens farkoster omväxlande brukas som köpmansskepp och stridsskepp,
och ej sällan hände det, framhåller Arnold Munthe, att skepp av detta senare slaget blevo äntrade och tagna av köpmansskepp, ty köpmannen var ofta själv en härdad viking. Ännu in på
70. Sv . F. H. III
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1800-talet kunde handelsfartyg, åtm instone på vissa router, ge intryck av örlogsfartyg ; det inträffade sålunda år 1804, att några brittiska ostindieskepp i kinesiska farvatten blott genom
sin storlek, sina många kanonportar och sina örlogsmässiga manövrer helt avskräckte en fransk
amiral från att anfalla dem med sin i själva verket betydligt överlägsna sjöstyrka. Det bör
kanske tilläggas, att Mahan, som berättar om denna episod, även uppger, att den franske
amiralen i fråga var av ett »försiktigt temperament».
Den förr obetydliga skillnaden mellan handelsfartyg och örlogsfartyg hade emellertid flera
konsekvenser. En av dem var, att handelsfartyg hastigt nog kunde utrustas för krigiskt bruk
mot sina likar, antingen för sjöröveri i obeslöjad form eller för handelskrig i statlig regi (åtminstone med hemstatens medgivande) under benämningen kaperi. På gränsen mellan sjöröveri
och kaperi -

dock med en betänklig dragning åt det förra -

stod den verksamhet, som under

åren 1523-26 utövades i Östersjön av Sören Norby, som kallade sig »de baltiska havens amiral » men ock »Guds vän och allas fiende » och som fann »sin lust och hälsa i att lukta och
röra i köpmännens kramkistor s. Gustav Vasa såg emellertid helt naturligt denna praktik med
mycket oblida ögon och vidtog omfattande åtgärder för att stäcka den, vilket givetvis icke
kunde ske utan att förstärka örlogsflottan. Härav föranleddes å andra sidan kostnader, vilka
-

jämsides med andra utgifter för statligt återuppbyggande och försvarets ordnande i allmän-

het under 1520- och 30-talen -

synes ha ingivit allmogen föreställningen, att den otillbörligt

betungades med skatter utöver vad som förr varit brukligt. Konungens uttalande härom i skrivelse till allmogen i december 1542 m å, i vad sjöförsvaret angår, här återges. Förr hölls, menade konungen, »ganska ringa folk, item en hop skärjeb åtar och annat prackeri, där varken
hjälp eller tröst med följde: vad gagn riket utav tolka gamle sedvaner hade, det give vi eder
själve till att betänke. Ja, dette är det gagn, som riket därutav hade. Först köpmännene, som
riket tillföra skulle salt, humla, kläde och andra nödtorfter till riksens uppehälle, bleve rövede
till skep och gods, folket kastades över bord och dränktes som hundar: efter alla gamle sedvaner skole räknes gode, tyckes oss likväl efter vårt förstånd denne icke vara mycket nyttig».
Sjöröveri i egentlig mening torde icke ha förekommit i våra farvatten sedan åtskilliga hundratal år. Men det har otvivelaktigt florerat annorstädes under 16-, 17- och 1800-talen, ja, i vissa
ostasiatiska farvatten ännu in i vår egen tid. Såsom utförligt framhållits i bd 2 (sid. 293 ff.}, ha
för svensk sjöfart sjörövarfartygen i Medelhavet under 1700-talet varit särskilt besvärande. I
marinens reglemente återfinnes alltjämt följande passus: »Bef älhavare, till vars kännedom kommit att fartyg övat sjöröveri, bör söka bemäktiga sig sjörövarfartyget samt överlämna det och
dess besättning till vederbörande myndighet».
Kaperi bedrevs av frivilligt utrustade privatfartyg (egentligen handelsfartyg), som med statligt bemyndigande togo del i fientligheterna, särskilt mot handelsfartyg, men på eget ansvar
och för egen räkning och som därvid i avseende på rätt till visitation och uppbringning, utom
vid konvoj, likställdes med örlogsfartyg. Först genom deklarationen i Paris år 1856 träffades
internationell överenskommelse, att »kaperiet är och förblir avskaffat ». Under århundraden dessFAKSIMIL VID DENNA SIDA. Redan innan det svenska kaperiet under stora nordiska kriget fått sin egentliga
organisation genom Karl Xll:s kaparreglemente av den 8 febr. 1715, hade kaperiet på västkusten fått en betydande omfattning, varom exempelvis den här återgivna specifikationen på 9 fartyg, utbjudna till försäljning å
offentlig auktion på Rådhuset i Göteborg den 29 januari 1711, lämnar en viss föreställning. Som man ser, rör
det sig uteslutande om danska fartyg; endast tre av dem - flöjtskeppen Konung David och Enigheten samt
Krejaren Kråkan - äro av större typ. - Kungliga biblioteket, Stockholm.
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Ar 1i94- ingingo (se bd Il, sid. 526) Sverige och Danmark ett förnyat neutralitetsförbund, enligt vilket de bägge länderna förbundo sig till gemensamma åtgärder för skyddet av sin neutrala sjöfart. Bl. a. utrustades en gemensam
sjöstyrka, som emellertid till största delen förblev stationerad i Öresund. Bilden visar den danska och den svenska eskadern till ankars pd Köpenhamns redd dr 1794- (i förgrunden Larujelinie, till höger i bakgrunden Holmen
med NyllOlms vakt och mastkranen). - Akuarelierad tuschteckning, signerad Lönning. Sjöfartsmuseet, Kronborg.

förinnan hade kaperiet emellertid utgjort ett svårt besvär, ja, man kan tryggt säga en plåga
för sjöfarten. Fiender emellan kunde - och måste - väl åtskilligt tolereras, men just därav, att genom kaperiet det enskilda vinstbegäret gavs fritt spelrum, föranleddes många oegentligheter och övergrepp vid utövandet av rätten att uppbringa även neutrala fartyg, om dessa
förde krigskontraband.
Även från svenska hamnar har kaperi under olika krigsperioder bedrivits såsom vällovlig
näring till fiendens förfång. Särskilt var så fallet på västkusten under stora nordiska kriget
från år 1710, ehuru det svenska kaperiet fick en verklig organisation först genom konung
Karl XII:s kaparreglemente av 8 februari 1715, och genom kungligt brev av 15 januari 1716
upprättades ett särskilt kaparekompani (bd 2, sid. 158).
Av långt mera framträdande betydelse var det emellertid i stort sett att kunna upprätthålla
den svenska sjöfarten under de tider, då Sverige var neutralt under de många sjökrigen på 16och 1700-talen samt 1800-talets första årtionden (Napoleonkrigen) . I alla dessa krig blev den
neutrala sjöhandeln utsatt för de krigförandes kontroll och ingripande, varom kanske icke så
mycket var att säga - men även hårda övergrepp, särskilt från kapare. Dessa krig medförde,
trots den av dem föranledda osäkerheten till sjöss, emellertid även högkonjunktursperioder för
de neutrala staternas sjöfart, i det att därvid behovet av fraktrum ökades liksom även efterfrågan på vissa varor, såsom skeppsbyggnadsförnödenheter (virke av olika slag, tjära, beck och
hampa samt i viss utsträckning järn och koppar), vilka särskilt exporterades av de nordiska
länderna. En viktig förutsättning för att den neutrala sjöfarten skulle kunna fortgå vid krig
mellan främmande makter var dock, att dess hemstat kunde bana väg för den förbi båda de
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krigförande parternas kaparfartyg och framtvinga en såväl godtagbar som städse likformigt iakttagen tillämpning av rätten till uppbringning av fartyg och laster.
Detta stöd och skydd för den egna sjö farten kunde beredas dels invid handelsfartygen genom deras inordnande i konvojer
o

under skydd av örlogsfartyg, dels - och mera
indirekt - genom traktater eller med deklarationer (dock stödda på vapenmakt) om den
egna uppfattningen av krigförandes och neutralas rättigheter i sjökrig.
En svensk konvojinrättning till sjöfartens
skydd vid krig mellan främmande makter
tillkom redan under det första engelsk-holländska sjökriget (1652-54), i det att år
1653 utfärdades ett plakat om anordnandet av
Det var under det första världskriget, som nationalitetsfärgerna första gdngen mdlades som neutralitetsbeteckning pd handelsfartygens skrov. (Förslaget härom hade
framställts av ddv. löjtnanten John Schiissler.) Här ses
den första dngaren med det svenska märket, sIs Anund
av Göteborg, i Göteborgs hamn.

konvojer mot :tde engelskes och holländares
molester och plundringar», varför närmare
redogjorts i bd 1, sid. 474 f.
Under 1690-talet nedsattes i Göteborg en
tillfällig organisation för konvojväsendets ord-

nande, men först år 1724 fick denna fastare form genom inrättande av konvojkommissariatet.
som ägde bestånd ända till år 1867. Medel till en konvojkassa erhölls genom det åtagande,
som det handlande borgerskapet i riket gjort år 1723 att utbetala en s. k. extra licensavgift å
alla i svenska hamnar inkommande eller utgående varor. Avgifterna bortföllo helt vid slutet
av 1860·talet, men konvojkassan äger bestånd ännu i dag, sedan 1835 under namnet handelsoch sjöfartsfonden.
Det skydd, som den svenska örlogsflottan kunnat bereda sjöfarten under såväl första
(1914-18) som andra (1939-45) världskriget, har varit av helt annan art än tidigare. Kaperiet
har visserligen numera upphört, och ur denna synpunkt har konvojering till avlägsnare farvatten icke längre varit erforderlig i samma mån som tidigare. Men å andra sidan ha de krigförande börjat tillämpa anfallsmetoder mot handelsfartygen - vilken flagg dessa än föra varigenom de likställas med fientliga örlogsfartyg: de beskjutas, torpederas eller bombas utan
hänsyn till nationalitet, last eller destination. Gentemot denna hänsynslösa handelskrigföring
skulle svenska örlogsfartyg ha kunnat ingripa till den svenska sjöfartens skydd endast genom
att sätta hårt mot hårt, vilket innebär att de genom aktiva motåtgärder skulle ha förhindrat de
krigförandes sjö- och flygstridskrafter att anfalla svenska handelsfartyg. Ur de krigförandes
synpunkt hade detta emellertid varit liktydigt med direkt fientliga handlingar, vilka icke ett
ögonblick skulle ha tolererats -

knappast ens om Sverige varit en stormakt. -

I samman-

hanget må framhållas, att Förenta Staterna intill en månad före sitt inträde i andra världskriget
(december 1941) icke medgav egna handelsfartyg att trafikera krigszonen i Europa.
Konvojering till verkligt skydd av svenska handelsfartyg på färd mellan Sverige och
andra länder genom »krigszonens utanför Europas västkust skulle med andra ord inneburit
deltagande i kriget. Beredande av verksamt sjöfartsskydd med svenska sjöstridskrafter blev
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Konvojering av handelssjöfarten inom svenskt territorialvatten: norr- och sydgdende konvojer mötas iOstersjön.
Fotot är taget i juli 1942.

l neutralitetsvakten har handelsflottan gjort en direkt insats genom det stora antal handelsfartyg, boqser- och
fiskebåtar, som beväpnats och tagits i bruk sdsom hjälpkryssare, hjålpkatumbåtar och hjälpminsvepare. Pd fotot
Sveabolagets Fidra, under neutralitetsvakten apterad som hjälpkryssare.

under sådana förhållanden snarare ett politiskt än ett sjömilitärt spörsmål. Konvojering utan
omedelbart ingripande mot anfall utan varning hade å andra sidan varit meningslös.
Om vi sålunda - vid de hänsynslösa former handelskriget i vår tid tagit - i allmänhet
icke kunna bereda svensk sjöfart skydd på det fria havet, så återstår ändock alltid ett område,
varest vi efter vår egen vilja och förmåga kunna skydda svenska handelsfartyg ävensom förhindra krigsvåld över huvud taget. Detta område utgöres av det svenska territorialvattnet,
vilket är oemotsägligt svenskt höghetsomr åde. Härinom är det även vid bibehållen neutralitet
både vår rättighet och vår skyldighet att sätta hårt mot hårt med alla de medel, varöver vår
krigsmakt förfogar. . Andra världskrigets våldsamheter till sjöss ha dock nödgat och berättigat
oss till aktiva försvarshandlingar även utanför detta område. •
I anslutning härtill har såväl under det förra som under det senaste världskriget den
svenska örlogsflottans verksamhet till sjöfartens tryggande huvudsakligen varit inriktad på följande uppgifter: a j eskortering av handelsfartyg främst inom svenskt territorialvatten till förekommande eller förhindrande av krigförande stridskrafters ingripande i anfalls- eller uppbringningssyfte; b) åtgärder för oskadliggörande av drivande minor och för undanröjandet av inom
svenska vatten av krigförande makt utlagda mineringar; ej utläggande av egna mineringar för
skydd av sjöfartens vägar längs svensk kust; samt dl meddelanden till handelsfartyg till sjöss
angående sjöfartshinder och minfara m. m. samt anvisningar om de vägar, som böra följas.
Dessa uppgifter äro icke de enda, som åligga örlogsflottan vid neutralitetsvakt - det må
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därvidlag blott erinras om att neutralitetsvakt lätt kan övergå i försvarskrig
men de äro betydande nog och
kräva insats av ett mycket stort antal
fartyg för patrullering, eskortering,
minsvepning, bevakning m. m. Örlogsflottans eget bestånd av lättare fartyg
är emellertid långt ifrån tillräckligt
för angivna ändamål; örlogsflottan
måste härför taga i anspråk ett stort
antal enheter ur handelsflottan (lastfartyg, passagerarfartyg, bogserbåtar,
Ilandelssjöfarten - både den egna och den utländska - är i
fiskebåtar m. m.}, vilka utrustas för
krigstid föremdl för noggrann observation av marinens organ .
krigsbruk och tillfälligt inrangeras i
Denna observation utövas dels frdn flottans rörliga enheter (bilmarinen. Dessa s. k. »h jå lpfa rtyg»,
den ovan visar en rad bellakningsbåtar 1940 någonstans på ostkusten), dels från signalstationer (bilden nedan) på ett antal
såsom hjälpkryssare. hjälpkanonbåtar
punkter i land, varifrdn sjötrafiken utefter kusten registreras.
och hjälpminsvepare. äro för övrigt
icke blott nödvändiga för att fylla ut
fartygsbeståndet för sjöfartsskydd, utan
de äro även i flera andra hänseenden
väl användbara såväl vid neutralitetsvakt som i händelse av försvarskrig.
Denna form av växelverkan mellan
örlogsflotta och handelsflotta - förvandling av handelsfartyg till örlogsfartyg för sjöfartens skydd såväl direkt
som indirekt - är ingen ny företeelse.
Redan Gustav Vasa hade låtit rikets
städer förstå, att de vid krigstillfälle
måste vara beredda att överlåta sina skepp till örlogsflottan. Och i 1645 års tullordning medgavs viss lindring i tullavgifter för »värbara, inom riket uppslagna skepp' (1/3 för skepp med minst
14 - senare 20 - styckeportar och l/o för mindre fartyg, lämpliga till transportfartyg i krig).
Man vore i förstone benägen att tro, att övergången under 1800-talet från segel till ånga och
från trä till stål med den därmed framträdande och successivt allt mera utpräglade skillnaden
mellan handelsfartyg och örlogsfartyg skulle medföra, att utnyttjande av det förra slaget av
fartyg för krigsbruk bleve praktiskt taget uteslutet. Men så är alls icke fallet. Under förra
världskriget tog man i England omkring 4,000 fartyg och båtar i anspråk huvudsakligen för
uppgifter i samband med sjöfartsskydd såsom minsvepning, bevakning, patrullering, konvojering, ubåtsjakt m. m. På motsvarande sätt ha som sagts vi här i vårt land, ehuru naturligen
i långt blygsammare skala, utnyttjat och utnyttja alltjämt privatägda fartyg och båtar, vilka
mot ersättning ställas till förfogande jämlikt fartygsuttagningslagen och sedan utrustas för
krigsbruk samt inlemmas i örlogsflottan för den tid kriget varar.
Det är dock icke endast med fartyg, som handelsflottan bistår örlogsflottan vid krig eller
krigsfara; det är ännu mer i fråga om personal, som sjöfarten och fisket lämna sitt bistånd.
Redan i fredstid utgöres en stor del av bemanningen på flottans fartyg av värnpliktiga sjö-
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män och fiskare. Vid rustning av SJOförsvaret för neutralitetsvakt eller krig
sväller denna kontingent åtskilligt ut,
i det att flera å rsklasser inkallas; dessutom tages i anspråk flottans reservbefäl, som annars huvudsakligen finner
sin utkomst som befäl å handelsfartyg.
Vid förhyrning av hjälpfartyg förhyres
också ofta en del av fartygens ordinarie besättning, särskilt maskinpersonal.
Denna personalövergång från sjöfarten och fisket till örlogsflottan vid
krig eller krigsfara är emellertid icke
blott nödvändig, för att· den senare skall
kunna rustas i större utsträckning än
i fredlig tid, den är också mycket värdefull, i det att örlogsflottan därmed
tillföres sjöfolk, som med viss känne-

De krigförandes sjöfartskontroll var intensiv ocli närgången. Fotot,
som är taget 1940 i Nordsjön, visar en tysk flygare, som i öppen
sjö prejar ett neutralt fartyg för att granska papperen och lasten .

dom om örlogstjänsten förenar ingående kunskap om livet och verksamheten inom handelsflottan.
Sjöfolks enrollering till örlogsflottan,
då krig förestod eller pågick, skedde
förr i tiden merendels genom värvning
mot viss månadshyra och del i eventuella prispengar. Härmed utfylldes flottans stambemanning, som huvudsakligen bestod av i regeln ganska obefarna
båtsmän, med sjövant folk. Men värv-

Ett svenskt handelsfartyg har stoppats i Nordsjön aven av de
krigförande parternas jagare och prismanskapet går ombord för
att granska skeppspapperen och undersöka lasten .

ningen slog icke alltid väl ut - särskilt var så t. ex. fallet under de senare
åren av Karl XII:s krig och då
återstod blott tvångsmetoden • pressning ', som i Sverige kom till användning ännu under 1741--43 års krig.
Örlogsflottans bemanningsbehov var
för övrigt förhållandevis mycket större
förr än nu; å r 1790 voro sålunda enbart på den seglande flottan (till skillnad från skärgårdsflottan) inmönstrade
18,000 man, vilket med hänsyn till
rikets befolkning då och nu
inemot 50,000 man i dag.
flottan detta år värvades
rikets alla sjöstäder; enbart

emotsvarar
Sjöfolk till
ock från
från Udde-

Otaliga fall ha förekommit, då besättningen på de krigförandes
kontrollerande örlogsfartyg och militära flygplan inte ansett omständigheterna medge eller kräva en undersökning av last och papper utan handelsfartyget utan varning utsatts för anfall med torped,
bomb- eller artillerield, och gått till botten med man och allt.
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valla sjömanshus avmarscherade i april till Karlskrona .27 styrmän och kadetter samt 223 matroser och gossar till Kungl. Maj:ts tjänst».
I och med värnpliktsidens tillämpning fr. o. m. 1800-talet -

tidigast genom kungliga för-

ordningen år 1812 om allmänna beväringsmanskapets inrättande -

ersattes den tidigare värv-

ningen (och pressningen) av den allmänna skyldigheten för alla svenska män att vid behov
deltaga i rikets försvar. Under större den av 1800-talet voro handelsflottans sjömän dock befriade från vapenövningar under fredstid; härvid var emellertid fäst det villkoret, att de intill
viss högre ålder än andra män skulle vara krigstjänstskyldiga. Men med den ständigt fortgående differentieringen mellan örlogsflottans och handelsflottans fartygstyper kunde den angivna särställningen för handelsflottans män i längden icke bibehållas, och de vid sjömanshus
inskrivna värnpliktiga utgöra nu kärnan i utfyllnaden av marinens fast anställda personal för
örlogsflottans bemanning såväl i fred som krig.
De båda flottornas utveckling försiggår sedan mer än ett sekel tillbaka utefter niskt sett -

rent tek-

skilda linjer. Men det nära sambandet mellan dem kvarstår ändock orubbat.

Många institutioner arbeta gemensamt för båda flottorna.

Dit kunna räknas lotsverket, sjö-

karteverket, kungl. kommerskollegii sjöfartsbyr å. meteorologisk-hydrografiska anstalten o. s. v.
Som framgått av tidigare redogörelser för organisation m. m., voro dylika anstalter förr i allmänhet fast knutna till örlogsflottan, medan de nu bestå som självständiga verk eller institutioner. Likväl förefinnes alltjämt ett nära behov av samband mellan flottorna och dessa anstalter, vilket tillgodoses genom placering i olika anställningsformer av personal från dem till
verken ifråga eller ock genom hänsynstagande vid verkens personalrekrytering. Andra anstalter ha växelverkande betydelse för varandra såsom örlogsflottans undervisningsverk och rikets
navigationsskolor. vilkas ömsesidiga utbildningsplaner, läroboksval o. s. v. utarbetas eller sker
med ömsesidigt hänsynstagande till varandra. Personval av inspektör för navigationsskolorna,
lärare m. fl. bibehåller alltjämt sambandet mellan dessa skolor och örlogsflottan, som tidigare
haft även dessa under sitt hägn.
Det nära sambandet mellan örlogsflottan och handelsflottan framträder dock även i yttre
måtto.

Havet är gemensamt för båda, och fartyget, blott och bart såsom sådant, är under-

kastat samma betingelser och utsättas i lika grad av väder, vind, sjö och ström i elementens
många olika, hotfulla eller välvilliga aspekter. Havets befarare äro alla fränder, livas av samma
traditioner, lyda samma sjömanslagar, följa samma sjövägsregler och besjälas av samma anda.
S. O. S. har samma betydelse för varje sjöman. Havet är en stor läromästare, och livet ombord vare sig under örlogs- eller kofferdiflagga är ägnat att giva åt sjömannen hans särprägel.
Grunden för sjömansutbildning, sjömanskapen, är likartad för både örlogs- och kofferdisjömannen, om också den förre särutbildas för sjövärns- och den senare för sjöfartstjänst. De
förstå varandra alltjämt och tala samma språk.
Den ena av Örlogsflottans huvuduppgifter är att lämna sjöfarten och fisket stöd och skydd
i dess riksviktiga gärning. Handelsflottan lämnar örlogsflottan sin tribut av sjöfolk -

mindre

i fredstid och mera i krigstid - ävensom av fartyg, när så behövs. De båda flottorna behöva
varandras bistånd, och de komplettera varandra. Tillsammans utgöra de en exponent för Sveriges
intressen till sjöss, vilka - såsom vårt lands läge nu en gång är - icke få försvagas utan
måste växa ständigt starkare till rikets välfärd och gagn, nu och framdeles.

60R

NÅGRA ORD OM ÖRLOGSTRADITIONER

tt örlogsfartyg är ett litet samhälle, som styres efter lagar och reglementen, grundade på

E

århundradens erfarenhet och hävdvunna bruk. Mycket har visserligen ändrats under tidernas lopp, men av gammal tradition finnes ännu åtskilligt kvar, som sätter sin prägel på livet
ombord. Trots att ångan ersatt seglen, stålet träet, trots motorer och automatik ha flera av de
gamla bruken smugit sig med in i de nutida örlogsskeppen och funnit plats i den nya miljön.
Ombord å våra örlogsfartyg möter man därför ännu i dag samma svenska anda, som enligt
hävderna rådde ombord på våra örlogsmän i forna tider. En gammal sjöbuss deklarerade en
gång, att »det är arvet, traditionen och flaggan som gör'eh, d. v. s. som ger sjölivet dess fasthet och karaktär. Liksom inom utländska mariner vidmakthålles sålunda även inom svenska
flottan åtskilliga traditioner, gamla bruk och ceremonier, som i viss utsträckning t. o. m. äro
reglementerade i reglementet för marinen, vari behandlas etikettfrågor såsom honnör, flaggning
och salut m. m.
Enbart fallrepshonnören vid ett besök ombord på en örlogsman är för den oinvigde en liten
sensation. Sedan båten med den besökande lagt till vid fartyget, stiger denne uppför en smal
trappa, fallrepstrappan, och - »blåses över relingen ». Inne på däck står då en officer med handen vid mösskärmen och tar emot besökaren med de för denne säkert obegripliga orden sblås
över» . En underofficer blåser i en liten pipa, två matroser i stram givakt bilda häck och göra
honnör. Omedvetet lyfter den besökande på hatten inför detta högtidliga och ceremoniösa mottagande. Med ett älskvärt leende säger officeren »blås in». Då händer emellertid ingenting
annat än att underofficeren åter slår en drill på sin pipa och blåkragarna troppa av. Ceremonien är över och man är officiellt mottagen på gammaldags hävdvunnet örlogsmaner. Samma
procedur upprepas vid avgång från fartyget. Ett kungligt besök ombord är ännu högtidligare
med mycket »hurra, skjut och blås», som det heter man och man emellan. I god tid iklädes
fartyget en rik flaggskrud (s stor flaggnings] och när den kungliga slupen nalkas, börjar saluten med 21 skott. Relingsmanning verkställes, muskötteriet går i gevär och sjömännen svänga
sina mössor. Omväxlande med chefens rop »leve Konungen» höres besättningens fyra utdragna
hurrarop. Då konungen stiger ombord stå fartygets officerare uppställda vid fallrepet. Två
officerare »låmna fallrep» i stället för matroser. Muskötteriet skyldrar, dess befäl gör »stor
salut», officerarna göra honnör, skepparpiporna drilla och spelet blåser paradmarsch, medan
den kungliga flaggan med vimpel över sakta går i topp. Så har det gått till i mer än 150 år
och så går det till alltjämt.
Studeras alla dessa olika bruk och hedersbevisningar i detalj var för sig, skall man överallt
träffa på egendomliga ursprungsformer och mer än sekelgamla traditioner, i några fall av religiöst ursprung.
77.

sv. F.

H. III
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Konung Gustav V gdr [rån en dngslup ombord d pansarskeppet Sverige 194-5; tvd officerare std vid fallrepet; de
övriga äro uppställda bakom. Fotot till höger visar konungen hälsande pd fartygschefen.

Fallrepshonnören, som den här skildrats, kan visserligen förefalla omständlig, men den har
värdighet över sig och utgör också i viss mån en kontroll på dem, som komma ombord eller
lämna fartyget. De matroser - fallrepspojkar kallade - , som stå på vardera sidan av fallrepet och hälsa, eller som termen fortfarande lyder »Iärrma fallrep», äro gengångare från de
gamla segelskeppens tid, då man för att komma ombord måste äntra upp med hjälp av på fartygssidan anbringade steg. Det ålåg då fallrepspojkarna att äntra ut och räcka fram fallrepen
till dem som skulle ombord. Sedan dess har ordet fallrep fått tre betydelser: dels de på vardera
sidan av fartyget befintliga ingångarna till däck - vanligen ledande till akterdäck, halvdäck
- , dels de med kläde eller segelduk klädda rep, vilka liksom ledstänger följa fallrepstrappan
samt slutligen själva honnören »fallrep ». Förr var antalet fallrepspojkar beroende av den
besökandes grad eller rang. Vid fallrep för konungen skola två officerare inta fallrepspojkarnas plats.
Signalerna med skepparpipa äro så till vida märkliga som eljest vissling icke tolereras
ombord på en örlogsman. Vissling har nämligen av ålder betraktats som tecken på insubordination. I allmänhet anses, att de drillar, som blåses med skepparpipa i samband med fall repshonnör, utgöra en kvarleva från gamla tider, då under dåligt väder officerare hissades upp
ur sina båtar eller firades ned i dem. Metoden användes bl. a. när Gustav IV Adolf en gång
skulle debarkera från en fregatt på Karlskronas redd. När bruket upphörde, blev blåsningen
kvar som ett led i honnören. Åtskilligt tyder emellertid på, att skepparpipdrillen är äldre eller
åtminstone har ett annat ursprung. Man vet nämligen, att i engelska flottan buro officerare
redan på 1500-talet en visselpipa, som användes dels att före en order blåsa en lystringssignal,
dels att vid vissa tillfällen med tre visslingar hedra högre befälhavare.
Skepparpipan är ett ärevördigt instrument med en månghundraårig historia bakom sig och
modellen har knappast ändrats under senare epoker. På grekiska och romerska skepp användes t. ex. pipor för att markera slavarnas roddtakt och under 1248 års korståg kallades bågskyttarna till strid medelst pipor.

Fortfarande användes skepparpipa, när det t. ex. vid segel-

manöver gäller att med dess toner få flera man att hugga i och dra samtidigt, ävensom när
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•

Fallrep för danske konungen, Christian X, som besöker flaggskeppet Sverige, 1926. Han passerar just fallrepsofficerarna; i fonden skyldrar muskåtteriet (framför matroserna stdr svenske ministern i Köpenhamn, friherre
Beck-Friis, med blottat huvud, och bakom dem spelet); längst till vänster skymtar raden av fartygets officerare.
Konungen följes närmast av högste befälhavaren för kustflottan, ddv. konteramiralen Otto Lybeck, samt uppvaktande danska officerare.

båtar hissas e. dyl. Genom nyansering av kvittrets styrka, höjd och art tillkännages, hur det
skall halas, med långa eller korta tag, huru uppgås, firas o. s. v. En skicklig skeppare kan
utan ett enda kommandoord leda sina gastar till mångahanda arbeten med hjälp av pipan.
Med den blåstes även »alle mans skaffning », ett välkommet kallande till besättningens middagsmål kl. 12,00. Det gick så till att, när vid denna tid fyra dubbelslag hördes på skeppsklockan, angivande att klockan var 8 glas, stämde skepparpiporna upp sin konsert, som varade
någon minut. Vanligen började »middagskonserten> med en lång klagande vissling, följd av
en djup och dov ton, som småningom övergick i ett lockande purr växlande med kanarlekvitter och lärkdrillar.
Tiden ombord räknas, som nyss antytts, i qlas, ett gammaldags bruk från sandurens och
timglasens tid. Dygnet indelas i sex fyratimmarsperioder och varje period i åtta halvtimmar
eller glas. Antalet glas tillkännages med slag på skeppsklockan. I forna tider rättade man sig
efter ett sandur, som rann ut på en halv timme. Det har även funnits en- och fyratimmarsur.
Enligt reglemente för marinen, är halvdäck paradplats, och det är förbjudet att onödigtvis
upptaga den del därav, å vilken fartygschefen eller högre befälhavare befinner sig. I hamn är
styrbordssidan och på riggade fartyg till segels lovartssidan av halvdäck ett så att säga fridlyst område. Ännu vid sekelskiftet var det brukligt att göra honnör, när man från närmast
undre däck kom upp på halvdäcket eller passerade detta. Ursprunget till denna honnör för
halvdäcket anses härleda sig från segelfartygsepoken, då katolska staters fartyg akterut på hy ttskottet hade bilder uppsatta av jungfru Maria och sjömännens skyddspatron S:t Nicolaus.
Besättningen brukade då hälsa dessa bilder genom att avtaga huvudbonaden eller göra korstecknet. En del fartyg torde även akterut på däck haft ett altare rest, belyst med ett antal
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lanternor beroende på fartygets storlek. När
sedermera altaret togs bort, lär man flyttat
lanternorna akterut på relingen eller hackbrädet.
Under medeltiden och fram på 1500-talet
placerades de medförda baneren och vapensköldarna kring hyttans relingar. All denna
kyrkliga och heraldiska ståt gjorde säkerligen
såväl hy tt- som halvdäck till de förnämsta
platserna ombord. När Gustav II Adolf lät
placera flaggor och fanor akterut på fartygen, markerades halvdäcket ytterligare som
paradplats. Efter 1663, när den tretungade
kungs- eller kronoflaggan ensam fick sin
plats akterut, hade halvdäcket redan sin värdighetskaraktär.
Med tiden försvunne de kyrkliga emblemen, men bruket att hälsa halvdäck fick
Manna reling är en gammal hedersbevisning bestdende
däri, att manskapet ombord ställer upp sig vid relingen, hävd. I senare tid har denna hedersbevisly/ter mössorna och hurrar. Här är det pansarskeppet ning övergått att gälla den akterut hissade
Sverige, vars besättning vid ett kronprinsbesök i augusti
194-3 mannar reling. Under segel/lottans tid var ocksd örlogsflaggan. Det har också varit och är
manning av rd (se bilder sid. 14, 93 och 171) och av vant alltjämt brukligt, att personer som passera
(se bd 2, pi. vid sid. 4-34-) för samma ändamdl vanlig.
fallrepet göra honnör, och detta oavsett tiden
på dygnet. Det anses av forskare, att även denna hälsning ursprungligen gällt de ovannämnda
helgonbilderna. A andra sidan kan sägas, att nationalitetsflaggan numera övertagit de kyrkliga bildernas roll.
Kanonsaluten har nära fyrahundraårig tradition i vårt land, ty enligt 1570 års sjöartiklar
brukade de stupade hedras med lösa skott. Under 1600-talet och kanske tidigare saluterades i
allmänhet med 2 skott, svensk lösen. Kunglig salut var 4 skott eller dubbel svensk lösen, vilken även bestods främmande kungliga personer. Det anses, att de nu officiella fyra kungliga
hurraropen på något sätt sammanhänga med dubbel svensk lösen. Enligt mycket gammal tradition skulle levande salutberättigade personer saluteras med udda och döda med jämnt antal skott.
Saluten anses härstamma från den tid, då fartygen hade sina kanoner ständigt laddade till
försvar mot fientliga skepp och sjörövare. Två fartyg som möttes till sjöss utan fientliga avsikter voro därför angelägna, att redan på avstånd tillkännage detta, varför bägge varannan
gång avsköto ett skott till dess samtliga kanoner voro avlossade. Möjligen härstammar härifrån bruket, att salut skall besvaras skott för skott. På grund av den tid omladdningen tog,
voro nu fartygen ganska länge relativt ofarliga för varandra. För att ytterligare gardera sig
hittade engelsmännen på att jämsides med saluten kräva att märsseglen skulle firas och skoten kastas loss, varigenom farten minskades.
Den förste som krävde salut av främmande fartyg, lär varit konung Edward I av England
(1239-1307). Engelska kanalen räknades som engelskt farvatten och kallades H. Maj:ts hav.
Fram på 1700-talet utsträcktes detta till Kap Finisterre. Men förutom saluten och märsseglens firande krävde engelsmännen även, att flaggorna på topparna skulle strykas. De som
icke fogade sig skulle tvingas med våld. Detta krav har även förorsakat mången strid och
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· När linjen passeras.
Ett bildreportage frdn panlarkryssaren Fylgias ldngresa 1919-20.

D et är en

bland sjömän gammal ot;h mycket populär sed att den som för
första gdngen passerar "litijen", d. v. s. ekvatorn (eller ndgon av vändkretsama och därmed kommer in i tropikerna), skall under parodiskt högtidliga
och mindre angenäma former "döpas", "rakas" och "klippas" m. m. Innan
en sjöfarande varit med om ett sddant "linjedop" kan han inte anses lom
en riktig sjöman.
Ocksd inom den .svenska marinen har traditionen utbildat en omfattande
och noga reglerad ritual för de skämt.samt allvarliga ceremonierna kring Kung
Neptuni inspektionsbesök och vad som i samband därmed äger rum ombord.
Hithörande former blev mycket strängt iakttagna, exempelois när pansarkryssaren Fylgia pd sin ldngre.sa 1919-20 den 16-17 januari .sistnämnda dr
befann sig pd höjden av San Salvador; den efterföljande skildringen av
"sotningen" pd Fylgia detta dr är gjord aven som var med. Fotografierna
- där man i myllret av figurer pd däck kan upptäcka de flesta av dem som
deltogo i upptdget (förutom kung Neptun, hans drottning Amfitrite och deras prinsessor Sylfida. och Corallaria, ocksd adjutanten, kammarherren"
sekreteraren, astronomen, tvenne läkare, trafikchefen, Löparnisse, tvenne
siukoårdare, barberaren, klipparen, tvenne tvdlare, negerhövdingen och hans
dtta negrer) - togs av A.. Scholtuuler,

F

ylgias besättning var förberedd på att havens konung under det kommande dygnet i en eller annan form skulle
komma att låta höra av sig, och skarp utkik. hölls därför under hela förmiddagen den ' 16, för den händelse något
utomordentligt sändebud skulle uppenbara sig ur det omgivande azurblå och solbelysta havet.
Vid tvåtiden på eftermiddagen hördes också. backsutkiken ge hals: -En simmande man förut om styrbordl>
»Gott, låt honom komma ombord», svarades från vakthavande officeren på bryggan. I själva verket var det kung
Neptuns bekanta härold, Löparnisse, som nu, efter mottagen inbjudning att borda fartyget, kom klättrande över
relingen och med anlitande av stående godset med några viga hopp begav sig uPP . på kommandobryggan. Han
var då .r ltu alm ässlgt iförd rödbrokiga kläder, toppmössa samt på fötterna halvmeterlånga skor, dock utan simfenor; vidare var han utrustad med en massiv dubbelkikare samt en literbutelj för förvaring av sin höge herres
speciella budskap till fartygschefen. Sedan härolden framfört sin hälsning: -Jag sändebud från kung Neptunus
är, Och audiens hos Eder chef begär», sände den på bryggan vakthavande sin andre officer på vakten att härom
underrätta chefen, vilken ej var sen att .på hyttan mottaga det ur havet uppstigna sändebudet, Detta uppläser nu
följande adress :
-Frdn havets botten jag anländer,
De komma skall med Neptun hit
Med hälsning som Neptunus sänder,
Tillsamman.s med hans stora svit.
Man skall se till var man sker rätt
Om han välkommen är ombord
Pd gammalt ärligt .sjömanssätt,
Pd skeppet ifrdn Högan Nord'!
Omätligt stort är Neptuns rike,
Och därvid klippa, raka, sjuka bota
Pd jorden finnes ej dess like.
Eller vad man kallar 'sota'.
Och sedan lycka med sig har
Hans drottning är som en ängel,
Drakskeppet här i all sin dar.
Liksom liljan pd sin stängel.
Svaret jag nu väntar här:
Prinsessor ha de ock ett par
Om Neptun hit välkommen är'!Som knappast ndgon like . har.
I samband härmed krossar Löparnisse den butelj i vilken Neptunus' budskap är inneslutet och befanns detta
utgöras av ett från Kräftans vändkrets avsänt telegram av följande lydelse:

»Till mig rapporteras att pd besök
Ett drakskepp har kommit frdn nordliga zoner,

Samt att det i dr är det första försök
För draken att segla i mina regioner.
Neptunus»

Chefen, som uppenbarligen varit väl förberedd på detta evenemang, överräckte omedelbart .följande i ett vattentätt segeldukskuvert innesluten svarsskrivelse så lydande:
. Till

Hans Maj:t Konung Neptunus den Evige
23 avenyen, 75 gatan, Norm Atlanten.

Allermäktigaste Majestät!
Genom Eders Maj:ts härold har jag haft nåden mottaga den för mig
rättelsen, att Eders Maj :t vore sinnad att i morgon avlägga ett besök på
efterblivna och oerfarna, som nu för första gången passera Vändkretsen.
bjuda Eders Maj:t välkommen ombord och skall det för mig bliva en stor
börlig ordning avlämna besättningen.
H. M. Fylgia den 16 jan. 1920.

lika glädjande som smickrande undermitt fartyg i och för mönstring av de
Som ödmjukt svar härå anhåller jag få
ära att sagda dag kl. 2 e. m. få i veder-

Underdånigst
N. N.
Fartygschef.·

Med denna örlogspost i handen förfogade sig Löparnisse, fortfarande i möjligaste mån luftledes, föröver till
backen, där han över relingen försvann samma väg han en stund tidigare kommit. Och därmed var ceremoniens
första akt till ända.
Vi övergå nu till en skildring av dess andra akt, över vilken ridån gick upp den 17 jan. 1920 kl. strax före
2 e. m.
Vid nämnda tid varskoddes sålunda från utkiken: »En snäcka i sikte förut om styrbord förande kunglig
flagg!». .GÖr klart för tilläggnlng>, kommenderade vakthavande officeren och saktade maskinerna. Därpå ombordsteg med stor grandezza Havets Konung, ledsagad av sin Drottning, två fagra prinsessor samt i spridd ordning
därefter den kungliga sviten bestående av stabschef, trafikchef, kammarherrar, sekreterare, astronom, förste och
andre livmedikus, sjukvårdare, hårklippare, rakare och intvålare samt - sist i kön - negerhövdingen i spetsen
.
.
för åtta handfasta svartingar.
De kungliga personerna. fortsätta i seg~lsnäckan . sin färd akteröver längs g~ngbordet ~n~er det att s~lten I
noggrant iakttagen rangordning sluter upp I processionen bakom, allt under trafikchefens insiktsfulla ledning,
Efter att hava debarkerat ur snäckan och bestigit hyttan, varest besättningen, med chefen framför leden, står
uppställd för inspektion, äskar Hans Maj:t ljud och beviljar följande villkorliga inresetillstånd:
»Sveriges Fylgia med den tretungade blågula flaggan, av landets fader utsänd för att återigen efter många
års uppehåll visa dig i mina farvatten l Jag beviljar dig härmed tillstånd att ingå på det för mig speciellt reserverade havsområdet med skyldighet likväl för en var av din besättning, som tidigare ej passerat vändkretsen, att
noggrant ställa sig till efterrättelse de av Mig härför särskilt utfärdade lagar och förordningar.•
Högst densamme vände sig därpå direkt till fartygschefen med denna fråga: .Är du chef på detta drakskepp?
samt tillade sedan ett jakande svar härpå ingått:

.Sd
Där
Där
Och

välkommen dd, hövding ifrdn Nordanland,
kraft och mandom gdnga hand i hand;
isar fjättra den bida bölja
hävderna med ära hölja,

Hugstore män med anor ldnga,
Vars rykten lupit över vatten mdnga.
Nu havets konung här för första gdngen vistas
Jag order ger att Fylgias namn inristas.'

Tiden var nu inne för fartygschefen att under fullt militära former till inspektören avlämna divisionerna
samt av denne göra sig underrättad om någon ändring i kurs och fart m. m. av honom anbefalldes. Sedan
svaret blivit att endast någon minskning i farten beordrades, kunde sista handen läggas vid förberedelserna för
den nu förestående sotningsceremonien.
I avvaktan på dessas avslutande behagade Hans Maj:t låta föreställa de förnämsta hovfunktionärerna för
det högre fartygsbefälet. Sedan detta var gjort skred man så till verket.
Samtliga till sotning kallade voro uppförda i och uppropades efter ett högst vidlyftigt, för detta ändamål
särskilt upplagt, mönsterverk, på det att ingen skulle kunna slingra sig undan. Efter att vid uppropet hava
passerat mönsterherren överlämnades delinkventen till läkareskrået, vars ordinationer mestadels resulterade i ett
ymnigt förbrukande av avförande medel i olika ombord förekommande former såsom maskin-, bom- och spillolja, någon gång tillspetsad med en knivsudd tegelmjöl eller putspomada; men i konkurrens härmed kunde även
lavemang föreskrivas, vilket i så fall kom den sjuke till godo genom en handspruta placerad under byxlinningen.
Efter genomgången sundhetsmönstring kom turen till de lägre yrkesmännen att rycka in med sax, rakkniv och
-tv ål, den senare gärna av annan färg än den vedertagna vita.
Sålunda preparerat överläts offret till negerhövdingen, som med ett lika raskt som omilt grepp förpassade
.gradpasseraren' huvudstupa i en på gångbordet anordnad vattenbassäng av segelduk. Här blev han på det mest
ingående sätt omhändertagen av den åttahövdade negervakten, som med ospart nit meddelade den massage, som
sist upptogs på programmet, och som ansågs väsentligen vinna i effekt om någon med kimrök tillsatt olja härvid
kom till användning. (Därav procedurens eljest svårtydda namn ).
Efter avslutad sotningsprocedur konstituerades på hyttan som hastigast ett ordenskapitel, varvid kung Neptun värdigades till de två främsta inom fartygsbefälet ställa följande behjärtade ord: .Då Ni, herr fartygschef,
fört Fylgia till mitt hav och det till min kännedom kommit att Ni skall anlöpa sådana hamnar, där inga ordnar
utdelas, samt på grund av det goda förhållande, som råder mellan chef och besättning, den disciplin och den
ordning, som härskar ombord i Fylgia, så utnämner jag härmed fartygschefen till kommendör av Min Stora Neptuniorden och Eder, herr sekond till samma grad av lilla Neptuniorden att vid högtidliga tillfällen i höggrönt
band om halsen bäras' .
Efter det att hithörande högtidliga dubbning försiggått, inbjöds DD MM Konungen och Drottningen jämte
uppvaktning av fartygschefen att intaga några lättare förfriskningar i kajutan. Som tiden emellertid var långt
framskriden och de kungliga önskade vara åter i sitt hem före solnedgången, skulle det ej dröja länge förr än
Högstdensamme bjöd farväl och i samband härmed utlovade gynnsam väderlek under upphållet i tropikerna.
Fartygschefens tack härför och avskedshyllning för sin höga gäst kläddes i följande högstämda ordalag:
.Allernådigste Konung I
Under de 25 år, som förflutit sedan jag förra gången hade nåden att stå inför Eders Maj:t, hava flera i
världssystemet djupt ingripande händelser inträffat. Stormakter hava överändakastats, troner sopats bort och se kelgamla författningar uppryckts med roten. Ett välde består dock alltjämt lika konsoliderat, lika rotfast som
tillförne, nämligen Edert, Höge KonungI Edra undersåtar blicka i dag med samma tro- och trygghet upp till Eder,
som på sin tid våra vördade förfäder. Och om några revolutionära rörelser hör man alltjämt icke talas i Edert
vidsträckta rike med dess mångfald raser och tungomål. Och förvisso kommer detta lyckliga förhållande i en för
övrigt oviss framtid näppeligen att rubbas. Det är under frambärandet av underdånigsta lyckönskningar till denna
Eder Maj:ts orubbade auktoritet på haven, som jag nu höjer mitt glas och tackar för den ära Eder Maj:t behagat visa Fylgia och dess män genom dagens lika hugnesamma som oförgätliga besök.•
Sedan denna skål under synbar entusiasm druckits i botten, avlägsnade sig det kungliga följet samma väg
det kommit (utan att dock härvid använda sig av snäckan) och snart var dess kö försvunnen i halvdunklet på
backen. På vad sätt återstoden av hemresan blev utförd är ej känt.
De följande kvällstimmarna tillbragtes ombord under sång, musik och allmän dans på halvdäck. Det blev
en underbar kväll med djupmörk, stjärnklar himmel och starkt lysande mareldar i det omgivande vattnet.

Löparnisse p å väg till
bryggan.

Kung Neptun' med en
av prinsessorna.

Liiparnisse anmäler sig.

Livmedikus.

Kung Neptun med följe har anlänt till halvdäck.

Fartygschefen mottager Löparnisse.

Astronomen spejar
efter gränslinjen.

Prinsessan Sylfida.

Ordenskapitel ombord.

Besättningen inspekteras.

Äldste kadettofficeren sjukmönstras.

På väg till badet.

En sjukmönstrad patient förbindes.

Till vänster: Sekonden som kommendör 2. kl. av Neptuniorden .
- Ovan: Kung Neptun med sin svit före avfärden. - Till
höger: Fartygschefen nydekorerad som kommendör 1. kl. av
Neptuniorden.

Glasvakten sldr fyra dubbelslag på skeppsklockan (t. u.) och skepparpipan blåser samtidigt «alle mans skaffning',

Skepparpipan, som bäres i fickan fäst vid en snodd, är vanligen av silver (ljudet blir renast dd) och ofta tillverkad av vapensmeden ombord. Genom att ändra fattningen kan man [å fram ldg ton (t. v.) och hög (t. h.).

t. o. m. krig. För att undvika kontroverser voro svenska krigsskepp i vissa fall förbjudna att
föra flaggor på topparna vid passerande av Engelska kanalen. Drottning Kristina reagerade
häremot och befallde, att inga flaggor finge strykas, även om de svenska fartygen angrepos
av dubbelt så många engelsmän. »S ådana attentaters skulle »amfralen på behörigt sätt och på
det manligaste vedergöra J. Så länge danskarna behärskade Öresund, uppträdde de där ungefär som engelsmännen i Kanalen. Intill freden i Brömsebro år 1645 gällde egentligen gammal sed, att när svenska och danska krigsfartyg möttes, skulle de hälsa varandra med lösen.
Salut och andra hedersbetygelser utgjorde alltid en viktig del av överenskommelserna vid
fredssluten, och ofta undveko i fredstid flottorna av hänsyn till komplikationer så mycket som
möjligt att möta varandra. Först fram på 1800-talets mitt hade nationerna enats om hedersamma internationella överenskommelser beträffande salut och därmed sammanhängande frågor.
Statsöverhuvuden, kungliga personer och nationer hälsas numera med kanonsalut av 21
lösa skott. Likaså äro högre militära befälhavare och diplomatiska ämbetsmän under vissa förhållanden berättigade till ett mindre antal skott, beroende på vederbörandes grad eller värdighet. Kunglig sorgsalut avgives med »två gånger 21 skott I , likaså salut för tillträdande
monark. Att denna slags hedersbevisning även i modern tid tillmätes betydelse framgår av,
att 13 sidor i reglen:;tentet för marinen endast gälla salutföreskrifter.
Sent inträdde den skandinaviska Norden i historien och för forntidens bildade folkslag var
Norden ganska obekant. Våra hällristningar från tidiga epoker tyda på, att Nordens folk beforo haven långt före andra germaner och således böra de ha grundat det äldsta germanska
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sjöspråket. Möjligt är att de haft förbindelser med Rom, då hällristningarnas stävformer påminna om de romerska. Av Gotlands bildstenar lära vi, att redan vid slutet av 600-talet kunde
skandinaverna segla, varför man kan anta, att även en viss utveckling av deras sjöspråk fortsatt i det skandinaviska Norden.
Sjömän anses i allmänhet vara mycket konservativa. Deras traditionsbundenhet framlyser
ej minst i deras språk och i deras kärleksfulla för att ej säga envisa fasthållande vid hävdvunna
ord och uttryckssätt. Då svenskarna och övriga nordbor varit sjöfarande sedan forntiden, är
det ju ganska naturligt, att det svenska sjöspråket innehåller många ord av gammalt nordiskt
ursprung. Som följd av umgänget med främmande sjöfolk har emellertid under seklernas gång
även ägt rum en inlåning av utländska sjöuttryck, liksom vi själva till andra folk delat med
oss av vårt nautiska ordförråd.
Självfallet har vårt sjöspråk utvecklats parallellt med skeppsbyggeriets och seglingskonstens
framsteg. Sjökrigskonsten har riktat vårt sjöspråk med många nya ord, varigenom så småningom uppstått ett örlogs- och ett handelsbetonat sj öspr åk. vilka ofta hämtat intryck från de
länder, med vilka Norden haft förbindelser och varifrån nyheter på dessa områden kommit.
Enligt amiral A. Wachtmeisters etymologiska undersökningar av våra nautiska ord skulle
dessa härstamma från två ursprungscentra. Det ena, som kan kallas det germanska med medelpunkt i Nordsjön, omslutes av de anglosaxiska, fornnordiska, isländska, lågtyska och holländska språken. Det andra torde däremot kunna förläggas till Medelhavets östra hälft, där
orden hämtats huvudsakligen från grekiskan, latinet och stundom arabiskan.
Ofta är det mycket svårt att avgöra, vilket språk som varit det ursprungliga. Stammen
kan i de flesta fall hänföras till flera språk. Man finner emellertid, att benämningarna på
de enklaste redskapen för sjöfärder såsom t. ex. båt, köl, bord, toft, rå, stag, skot, hals, åra,
segel med lik i stort sett leda sitt ursprung från de fornnordiska språken. De begrepp däremot, som mera sammanhänga med rigg och segel såsom t. ex. märs, vant, gigtåg, röst, bogspröt, bom, klyvare, jagare, lejdare m. m., härstamma från lågtyskan eller holländskan.
Vad beträffar det ursprungscentrum, som legat i östra Medelhavet, finner man, att här
hade styrmanskonsten och den rena sjömanskapen långt tidigare kommit till utveckling än i
Norden, ett försprång, som bestod under hela medeltiden. Anmärkningsvärt är emellertid, att
i Medelhavsområdet de ord, som återgåvo de förutnämnda enkla redskapen haft mindre förmåga att fortleva och spridas, än de som uppstodo på nordisk botten. Men även här finnes
PLANSCH Å MOTSTÅENDE SIDA. Förströelsedetaljer och kringresande fältartister vara ganska okända för vdra
sjömän förr i tiden, men att man trots detta kunde ha roligt ombord pd vdra örlogsfartyg visar här bredvid
avbildade planschverk, vilket är en föregdngare till vdr tids praktfullt utstyrda reklamaffischer för nöjen och
förströelser. Affischen, som ndgon matros en gdng vid sekelskiftet suttit och knåpat iJlOP pd trossbotten till sina
kamraters förströelse, ger oss en god föreställning om hur man roade sig, när det ndgon gdng bldstes »Bort frdn
disci plinenl » och det var »alle mans tjim och dans pd backen »: Det genomgdende draget i dessa gamla sjömanslekar är att de kräva litet utrymme och sdlunda äro lämpade att anordnas ombord. Likväl hände det ofta, vilket även framgdr av affischen, att chefen eller sekonden gick i land med hela besättningen och anordnade lekar
pd ndgon äng i närheten av fartygets ankarplats. lIldnga lekar sdsom säcklöpning, kappätning, dragkamp eller
hinderlöpning känna vi igen frdn vdr tid, medan andra lekar som . 2 och 9 mans springning', klättring pd sdpade
stänger, mota stutar och skjut/ag tillhöra gdngna tider. I .2 och 9 mans springning - sammanknopas fötterna pd
deltagarna (9 stycken i varje lag) och sedan gäller det att löpa en viss sträcka. Klättring pd sdpade stänger tillhör inte det lättaste. Här gäller det att klättra uppför en sdpad stdng och hämta en slant, som placerats pd stdngens
topp. Mota stutar tillgdr sd att deltagarna sätta sig mitt emot varandra med den enes fotblad mot den andres.
lilan fattar varandra i händerna och sedan gäller det att medelst dragning och spjärn [å motstdndaren över ända.
Skjut/ag är en rak motsats till dragkamp. I stället för dragkampslina använder man en stdng. I mdnga lekar kom
enbart styrkan att vara utslagsgivande, sd ifrdga om spettkastning eller bära karl. - Akvarellerad tuschteckning
av okänd konstnär. Sjöhistoriska museet, Stockholm.
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Pd denna hundradriga oljemdlning av «det danska 1800·talsmdleriets [ader>, C. W. Eckersberg, ses salutbatteriet
pd Kronborg och ute i Sundets smalaste del ett linjeskepp - det kan vara svenskt - under salut lör Dannebroqeti; i nästa ögonblick besvaras saluten [rån Kronborgsbatteriet.

undantag, bl. a. de ord, som ange olika slags fartygstyper såsom fregatt, korvett, bark, brigg,
galär, vilka visat sig minst lika livskraftiga som de germanska benämningarna fartyg, skepp,
skuta, skonare m. fl. Benämningarna fregatt och korvett ha under andra världskriget upplevt
en renässans såsom namn på nya typer av eskortfartyg. Däremot ha alla germanska ord som
röra rigg, segel och ren sjömanskap visat sig mycket seglivade. Här kan nämnas, att den sjömilitära titeln amiral härstammar från det arabiska ordet amir-al-bahr (furste till sjöss). Om
ordets väg till Europa och Norden uppger professor Manfroni, f. d. redaktör i Rivista Marittima,
att engelska fartyg, som i forna tider seglade på Medelhavet, för att undgå överfall fr ån de fruktade barbareskstaternas rövarfartyg ställde sig under beskydd av den då mäktiga republiken
Genua, som genom överenskommelser och sin starka flotta höll sjörövarna på avstånd. Engelsmännen hissade då Genuas vita flagga med rött kors, St. Georgsflaggan, och ombordtogo genuesiska kaptener. Dessa kallade sig ammiraglio, den italienska benämningen på amiral och via
dem gick ordet vidare i Europa.
Ovannämnda båda ursprungscentra, kunna anses sammanfalla med utgångsområdena för sjöfarten under de tider, då här berörda uttryck och benämningar uppstått. Sjöfartens huvudriktningar under samma tider kunna anses sammanfalla med den linje, som sjövägen sammanbinder östra delen av Medelhavet med de nordiska farvattnen. Under seklernas lopp ha på
denna havets allfarväg farkoster av olika storlek och utseende färdats i bägge riktningarna. På
vägen ha varor bytts och strider utkämpats men samtidigt har man även snappat upp ord och
benämningar, sammanhängande med sjömansyrket. Bildligt talat kan sägas, alt utefter denna väg
ha under seklet pågått en ständig kraftmätning mellan sjömanstermer från nord och syd. En del
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ord från trakten för ursprunget ha nått ända fram i det motsatta lägret, andra ha endast hunnit halvvägs och åter andra ha endast här och där vunnit tillfälligt burskap.
Bland de germanska sjömansuttryck som gått segrande över haven, finna vi dels de gamla
urnordiska orden båt, köl, bord med styrbord och babord samt skot, stag, bolin dels följande
germanska ord: hissa, hala, redd, slup, bom, mast, barlast m. fl. Även de germanska benämningarna på kompassens fyra huvudstreck ha erövrat världen, ehuru man i Italien och annorstädes har andra namn på vindarna.
Det är endast ordens stammar, som gått segrande genom tiderna, men de ha anpassats och
omvandlats efter språket i det land där de hamnat. Å andra sidan kan mycket väl ett äldre ord
ha kvarlevt vid sidan aven nyinförd motsvarighet. Få sjömanstermer ha varit föremål för så
mycken diskussion som orden styrbord och babord (höger och vänster sida på ett fartyg).
Engelsmännen ha förgäves sökt finna dessa termers ursprung i sitt eget språk. Den enkla och
naturliga härledningen är den, att på våra förfäders snipformade båtar satt styråran på höger
sida som blev styrbord. Då bägge händerna ofta behövde användas, vändes ryggen mot den
andra sidan, härav bagbord; på isländska bakbordi. I Sverige ha vi tappat g:et, i Danmark finnes det emellertid kvar.
Det germanska ordet Schiff har under försöket att intränga i Frankrike direkt endast lyckats avsätta det blygsamma esquij (joll) , men i stället givit upphov till ett nytt ord, som i sin
tur funnit vägen till vårt land, nämligen ekipera och ekipage. Fransrpännen ville ha verbet
skiper för att ange utrustningen av skepp med man och allt, men måste för att kunna uttala
ordet placera ett e framför s:et, varigenom man fick eskiper, vilket efter s:ets ersättande med
accent och k-ljudets förfranskning vid stavningen slutligen blev equiper.
Ett intressant ord är det svenska ordet nåt. Stammen återfinnes i det tyska ordet nähen,
som betyder sy, även ursprunget till det svenska ordet naja i betydelsen sy. Anledningen till
detta ords användning är, att fordom, innan man använde naglar av trä eller metall, brukades
såsom bordläggning hudar eller träbord, vilka syddes ihop med senor eller vidjor.
Det svenska ordet kran kommer från tyskans Kranich, som betyder trana, tydligen på grund
av likheten med denna fågel. Ordet dodkopp, ett slags block utan skivor, härstammar från
lågtyskans Totenkopj eller holländskans doodshoojd eller dödskalle. De gemytliga danskarna
använda för samma sak ordet dokkehuved.
Att gå över styr är ett sjömansuttryck som så att säga lämnat sjön och numera endast användes på land för att beteckna något som gått galet. Det kommer från holländskan eller lågtyskan och betydde förr, att ett fartyg dejsade, d. v. s. rörde sig akteröver, över styret, rodret.
Många andra svenska sjömansuttryck ha holländskt ursprung och stamma från den tid, då
Holland var världens främsta sjöfarande nation, en ställning, som sedermera intogs av England. Men från engelska språket ha ej så många sjötermer tagits i arv. Som exempel på uttryck hämtade från engelskan kunna dock nämnas bära av, som motsvarar to bear off, och

hyva lod - to lieaoe the lead. Ordet fendert kommer från det engelska ordet fender, vilket i
sin ordning härstammar från det franska delendre.

Kommandostav, använd av de militära sjöministrarna. Den är nära meterldng och utförd av ebenholtz och elfenben och besatt med förgyllda kronor. - Sjöförsvarets kommandoexpedition, Stockholm.
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DEN SVENSKA ÖR.LOGSFLOTTAN I KONSTEN

et är blott alltför naturligt att marinmåleriet blomstrar hos de stora sjömakterna. Även
konstnärer är barn av sin tid och sitt folk . Är folket sjöfarande, följa med andra ord
dess tankar dagligen de stora sjötraderna runt jorden, insuper också konstnärerna sjöluften
med modersmjölken, även om de råka vara födda en bit upp på land. Holland under 1500och 1600-talen och England under 1700-taIet och framåt är lysande exempel på vad jordmånen betyder för den marina konsten. Det är därvidlag likgiltigt, om de marina motiven utgöras av handelsfartyg eller örlogsmän, ty vilar landets välfärd på en stor handelsflotta, tvingar
skyddet av vattenvägarna och havets gungande klenoder med nödvändighet fram ett erforderligt antal bestyckade fartyg. Bäggedera komma under segelfartygens tid att i ungefär lika mån
intressera marinmålaren.

D

Annorlunda blir förhållandet under ångans och motorns tidevarv. Visserligen ökar på sina
håll intresset för marinmåleri bland konstnärerna, förmodligen i och med det vidgade transmarina handelsutbytet, men detta artistiskt inriktade intresse gäller företrädesvis handelsflottan.
Ja, det koncentreras i första hand på de kvarlevande segelfartygen av större eller mindre dimensioner. Ä ven den realistiskt orienterade konstnären är innerst inne alltid en smula romantiker och ett fartyg med svällande segel blir för honom därför ett tacksammare motiv. Därtill kommer att den stolta traditionen av marinmåleriets berömdaste namn kringsveper segel,
master, tackel och tåg i dessa sköna färdemedel som den gamle Homeros kallade »männens
hästar på havet».
Bristen på tradition är för de pansrade örlogsfartygen som estetiska objekt också vansklig
ur en annan synpunkt. Konstnären har beträffande dem i ovissa stunder så få förebilder att
falla tillbaka på, om han över huvud taget finner några. Uppgiften fordrar därför mer av
honom själv. Ett modernt örlogsfartyg, ett slagskepp eller en jagare, ligger annorlunda i vattnet än ett segelfartyg och står även annorlunda mot luften. Detta skall iakttagas och rätt
återgivas, ifall konstnären lyckligt skall lösa sin uppgift. Som motiv föredrar han för den skull
mången gång en smäcker slätskonert framför en jagare på Hårsfjärden.
Nytillkomna problem obetagna är för övrigt marinmåleriet tillräckligt svårt i och för sig.
Marinmålaren har att ta hänsyn till en rad faktorer, vilka han förmår analysera blott genom
ingående studium. Han har i havet att göra med ett ytterst föränderligt element. Det gäller att
78. Sv . F. H. III
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vara kvick i fingrarna och snabb i blicken, om konstnären skall fånga en viss aspekt som antagligen gått över i en annan någon stund efter det han börjat att måla.
Det finns bara två utvägar ur denna dilemma. Är konstnären en dålig, mot sig själv ansvarslös marinmålare -

sådana finnas även i vårt land -

hamnar han i en lättfången schablon

och penslar ett pigromantiskt drömhav, som bildligt talat varken är fågel eller fisk och på vilket fartygen glida som i såpa. Är han däremot fylld av ärlig ambition, studerar han under
ivriga mödor havet och fartyg i havet till dess att han skaffat sig en sådan fond av kunskap
och en sådan handens vana att forma vågrörelserna att en halvtimmes studium av ett motiv
räcker för att hålla kvar det i minnet med hjälp av gjorda utkast. Han ser därtill omedelbart, när en marinbild svär mot det sannolika, mot naturlagarna. Det är med detta senare slag
av marinmålare som föreliggande studie skall syssla.
Det är tänkbart att den välförfarne marinmålaren blott alltför gärna är villig att på havet
tillämpa den gamla franska , en smula respektlösa karakteristiken av kvinnan: alltid ombytlig,
ofta galen. Ty förvisso växlar havet ständigt utseende beroende .p å att det aldrig helt är i vila.
Dess ytform - vilken konstnären söker avbilda - är därför aldrig konstant. Beroende på
omständigheterna kan den vara fast, ogenomskinlig, tung och mörk i färgen eller ljus, genomskinlig och full av utsökta färgnyanser. Och eftersom havsytan både kastar tillbaka ljuset och
släpper igenom det, förhåller den sig helt annorlunda i fullt solljus eller vid mulen väderlek.
Det är till synes omöjligt att inrangera havet under några givna principer.
Men kunskap möjliggör som bekant allt eller nästan allt. Kunskap skänker marinmålaren
möjlighet att med penselns hjälp ge den rätta karakteristiken i färg och form åt vågorna både
på djupa hav och på grunda vatten. Den tillåter honom att skildra vågrörelsen i en dyning,
vare sig denna går med eller mot vinden. Den lär honom att se skillnaden mellan vågor på
öppna oceaner och i trånga sund. Han blir också förtrogen med ett fartygs gång i
av svallet kring bogen på hans tavla kan den initierade avgöra vad för slags fartyg
havet. Och han underlåter sådana försyndelser mot sanning och vett som att låta
svälla för vindar, vilka blåsa i motsatt riktning mot vågorna eller som att utrusta
med en molnklädd himmel, vilken svär mot den avbildade sjön.

vattnet som plöjt
vita segel
en marin

Marinmålaren behöver ytterligare kunskap för att rätt avbilda fartygen. En fullriggare är
ett invecklat föremål och en modern kryssare är inte heller något enkelt motiv. Därtill kommer att varje fartyg har sin individualitet, inte är likt något annat även om det lämnat varvet
i en rad av syskonfartyg. Den skicklige marinmålaren är medveten om sådant och söker
att ge det fartyg, han kärleksfullt avbildar, lika mycket personlighet som porträttmålaren sin
generaldirektör.
För den initierade marinmålaren öppnar sig nu ett vidsträckt fält av motiv. Det gäller också
den konstnär som sysslar med att avbilda örlogsmän. Han kan skildra dem under deras skyddsvakt på havet och under stillaliggande i baserna. Men han kan också måla deras tillkomst
på varvet och besättningens liv ombord under övningar och strid samt i hamn. Därigenom
lämnar han bidrag till flottans skildring i konsten. Ja, det gör på sitt sätt naturligtvis också
porträttmålaren som avbildar märkesmän i flottans historia. Men den senares verk torde inte
behöva räknas till marinmåleriets disciplin.
Att Sverige blott undantagsvis kan tävla med de stora sjömakternas marinmåleri är förklarligt. Men våra större som mindre marinmålare äro dock alltifrån begynnelsen underkastade samma krav och samma estetiska lagar som de fartygsrnålande konstnärerna i Nederländerna, Frankrike och England.
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Om våra äldsta svenska krigsskepp, vikingaskeppen i ledung, berätta de berömda runstenarna från Gotland av vilka den från Stenkyrka Smiss avbildats i första bandet av detta verk
(vid sid. 24). Denna stenrelief bjuder en ornamental gestaltning av förmodligen symboliskt
innehåll. Storslaget och med överlägsen skicklighet är vikingaskeppet inkomponerat i bildytan. Man förnimmer än i dag med lätthet den konstnärliga avsikten. En sådan har otvetydigt förelegat, n ågot man inte känner sig lika säker på inför båtbilderna på våra ålderstigna
hällristningar.
Tillhör alltså de äldsta avbildningarna av svenska flottan reliefens kategori - .en konstart
som för flottans del blott sparsamt å terkom mer - så finner man nästa stadium inom grafiken,
det vill säga, om man bortser från de bilder av fartyg som möta i våra medeltida kyrkliga
muralmålningar, vilket man i föreliggande sammanhang torde vara berättigad att göra. Emellertid äro även dessa tidiga grafiska konstalster dubiösa, eftersom de nästan undantagslöst äro
utförda av utlänningar. Hur träsnitten till Olaus Magnus' »Historia de gentibus septentrionalibus » (se band I s. 28, 144, 145 och 382) i detta fall förh åller sig, är inte utrett. Att någon
italienare skurit stockarna torde vara säkert, men huruvida hans träsnitt gå tillbaka på teckningar utförda av Olaus Magnus själv eller någon annan svensk tecknare är ovisst. Skulle
svenska händer ha tecknat dessa förlagor, få de ju ett ökat nationellt intresse. Det samma gäller hans märkliga »Cartn Marina» 1539 (avbildad vid sid. 28 i bd I) .
Motiviskt äro dessa och andra teckningar att anse som fartygsporträtt inriktade på detaljjerna men utan större känsla för fartygets funktioner i sitt våta element. Till en början avteckna sig skroven direkt mot det blanka papperet som utan några lokalangivelser får symbolisera havet. Det är ett stadium, belagt i tyska inkunabler. S å randar man papperet genom
längsstreck för att giva mer innehåll åt ytan, och slutligen når man därhän - så i OlausMagnus' historia - att genom oroliga slingor, vilka stundom mera likna garnhärvor än vågor,
till och med illudera en upprörd sjö . Detta har emellertid ännu inte fört med sig att problemet
fartyg och vatten i egentlig mening fixerats. Vågorna likna sättstycken på en teater bakom
vilka fartygen skymta. Däremot har man för örlogsmännens del nått till en förvånansvärt livfull skildring av sjöstriden. Ett utsnitt i Olaus Magnus' »Ca r ta marinas » övre vänstra hörn
exemplifierar ypperligt detta. De stridande kravellerna äro handlande personer i dramat. Kanoner utspy eld och kulor, master bräckas och män gå överbord. Den åsyft ade bilden är därtill så välkomponerad att man är benägen misstänka utländska förebilder. Och vad som inte är
minst intressant, det kraftfulla vågsvallet i förgrunden ackompagnerar och förstärker innehållsmässigt det beskjutna fartygets vådliga situation. Det är ett konstgrepp som man knappast väntar omkring å r 1550 i Sverige.
Av mindre avancerad karaktär är den som detalj ing ående fartygsskildringen i vissa av
1500-talets bevarade stick, den s. k. hlndhadsplanschen, Hogenbergs stockholmsgravyr m . fl.
Upphovsmännen äro som redan påpekats därtiIl mer eller mindre acklimatiserade utlänningar
(se band I, sid. 32, 33, 74, 75, 101, 178, 196).
Under 1600-talet har i varje fall utlandet, framför allt Holland, nått så långt att konstnären
inte längre blott sysslar med fartygsporträtt utan också efter måttet av sina krafter söker fånga
miljön ikring fartyget. Man kan finna tecken härtill redan i mitten av 1500-talet; hos oss t. ex.
hos den ett sekel senare en tid i Sverige verksamme P. C. van Soest (se bilder band I, sid. 175,
181, 185, 189 och pI. vid sid . 176 och 182). Denna vändning i betraktelsesättet illustreras förträffligt av konstnärerna Willem van de Velde den äldre och den yngre - far och son, av
vilka den äldre på ett särskilt sätt intresserar svenskt marinmåleri. När denne som konstnär
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hunnit över gesällsta diet, följde han vid talrika tillfällen med den holländska örlogsflottan
under övningar och vid drabbning. Han var sålunda med ombord under slaget i Öresund
1658, då acklimatiserad engelsman. Från detta och andra tillfällen datera sig hans grisailler
och teckningar av svenska örlogsfartyg (se avbildningar i band l, sid. 249, 275, 367, 435, 437,
448, 449, 450 och 488).
Ett marinmåleri svarande mot det holländska kunna vi under samma tid ingalunda skryta
av i Sverige. Här är jordmånen ännu alltför karg. Men 1600-talet uppvisar i alla fall vår för ste inhemske farlygsskildrare av betydelse - Erik Dahlbero. Det är i teckningens form som
han förevigat stormaktstidens svenska örlogsflotta och hans stil ansluter sig nära till den vida
berömdare Willem van de Velde d. ä. På ett par eIfenbensskivor till sin plånbok, bevarad i
Nationalmuseum, har han avtecknat svenska örlogsmän (avbildade i band l, sid. 308 och 447)
och i studierna till det ryktbara verket »Suecia antiqua et hodierna », utgivet 1668-1715, möter
man ibland skisser av svenska fartyg (se band II, sid. 71 och 72). Det är också fallet med en
del av förlagorna till sticken för Pufendorfs historia över Karl X Gustav (se band l, sid. 447,
451 och 485) - vilka säkerligen dock mycket omtolkats av kopparstickarna - likaså i en
bild av Bohus fästning.
Av särskilt intresse är en teckning för Suecian med motiv från Vaxholm, som stilistiskt
kan placeras mitt emellan de bägge van de Velde. Sjön ligger spegelblank kring de i förgrunden förankrade fregatterna, som vända sina höga akterkastell mot betraktaren och kring roddbåten som av kraftiga armar förs fram på fjärden. Jollen är placerad mitt emellan skeppen
i ett längre bort beläget plan och för i sin tur blicken ytterligare in i bilden till ett tredje
fartyg, även det till ankars med stäven pekande mot fästningssundets spärrbom. Detta konstgrepp att steg för steg locka blicken in i bilden mot horisonten använder sig inte den äldre
WilIem van de Velde av men väl den yngre. Det är stilistiskt ett drag av utvecklad barock, avsett att skapa intryck av djup och rymd. Willem van de Velde d. y., liksom hans jämnåriga,
skulle å andra sidan med hjälp av himmelens moln och krusningar på vattnet bildmässigt
ytterligare understrukit denna strävan. l det fallet står Erik Dahlberg närmre den äldre van
de Velde. Han försmår sådana måleriska finter och lämnar i stället en exakt teckning av fartygen. Men han gör något mer. Genom speglingarna i vattenytan och den molnfria himmeln
och genom stadens och bergens klara konturer skapar han en stämning av svensk högsommardag. Med en alldeles säregen tillfredsställelse konstaterar man att svensk skärgårdssommar inte var annorlunda på sextonhundratalet än nu.
Av speciellt marint intresse är Dahlbergs strävan att till en enhet förena fartyg och vatten.
Visserligen gör han det genom ett så enkelt medel, användbart under denna klara och lugna
dag, som vattenspeglingen som blott vagt brytes av förgrundens lätta skuggning. Men skroven
tränga
på väg
Ur
verket

lika fullt i bilden liksom under vattenytan och förlänas tyngd och djup. Det är ett steg
mot en fullkomligare marinskildring.
svensk synpunkt kan nästa steg iakttagas i en maringravyr, ingående i det pompösa
»Certamen equestre» eller »Das grosse Karusell» från 1685, vilket skildrar Carl Xl:s

regeringstillträde. Bokens koppargravyrer gå tillbaka på teckningar av D. Klöcker Ehrenstrahl.
De utländska gravörerna ha givetvis, alldeles som fallet var vid Suecian, putsat och enligt sin
mening förbättrat teckningarna, men för kompositionens huvuddrag torde sticket ge besked om
Ehrenstrahls tanke (avbildning band l, sid . 342).
Motivet utgöres aven sjömanöver i mynningen av Mälaren år 1673. Kompositionen går
tillbaka på samtida likartade holländska paradbilder. Stilen är utvecklad barock med dagrar
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Denna teckning - av inloppet till Vaxholm - av Erik Dahlberg är gjord som en arbetsskiss till Sueciaverket
och liar bibehållit Dahlbergs stil och lians nationella uppfattning av motivet med de till ankars liggande örlogsmännen. - Kungliga biblioteket, Stockholm.

och skuggor i rik fördelning. Våldsamma rökmoln tjänstgöra som bärare för det dramatiska
inslaget. De avleda också uppmärksamheten från den stundom något oklara dispositionen. Ett
försök till atmosfärmåleri är emellertid gjort, låt vara i svart och vitt, och en inte alltid så
lyckligt realiserad strävan föreligger att genom rikliga skuggningar till ett helt sammansmälta
fartyg och vatten. Häri ligger bildens betydelse.
Under de långa Karl XII:s-krigen och decennierna närmast efter deras slut förde den svenska konsten en tämligen tynande tillvaro. Vårt land kom därför blott obetydligt att beröras
av det marinmåleri som under 1700-talet blomstrade i Frankrike och England. Det är i Sverige
först under senare delen av seklet som man åter möter marina bilder, värda uppmärksamhet.
Och i trots av de dåtida livliga kulturella förbindelserna med Frankrike är det ytterst från
England som impulserna komma. Visserligen studerar Johan Säfvenbom, som också verkat som
marinmålare, i Frankrike. Under dessa studier har han påverkats av Joseph Vernet, men resultatet är estetiskt inte överväldigande.
En insats av större betydelse gör Elias Martin, vilken fått sin främsta skolning i England.
Martin är den förste som på ett konstnärligt sätt för in varvsbilden i svensk konst (avbildning
band II , sid. 244, jfr bilder av skärgårdsfartyg, band II , sid. 54 och 339). Sina varvsbilder
målade han emellertid före sin engelska resa. Och dessa bilder gå, när allt kommer omkring,
kanske mer tillbaka på franska förebilder än engelska. Det kan i och för sig vara tämligen
likgiltigt. Civilmarina motiv visa ofta andra impulser. Värdefullt är att dessa verk som de
första av betydenhet i svensk konst skildra skeppsbyggeriarbetet. Man kan peka på en betagande akvarell i pastelltoner av rosa och ljusblått fr ån Karlskrona och en lavering från Lindholmens varv, sammastädes (avbildning band II, sid 390, 391). Nämnas bör också Per Hille-
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ströms »Ett skepp brännes i bottnen» (avbildning band II, sid. 237). Föregångare kan noteras
i Erik Dahlbergs mer okonstlade teckningar från Kalmar (avbildning band II, sid. 71-72) och
om man så vill i Ake Rålambs skeppsritningar i »Adelig Öfning» (avbild nin g band II, sid.
36). De senare tillhöra emellertid en art som sällan räknas som marin konst. Genren skall
här i allmänhet förbigås men uppmärksamheten i varje fall riktas på Fred. H. af Cliapmans
utomordentligt förnämliga laverade tuschteckningar till ornamentering av akterspeglar och dylikt
(ett stort antal återgivna i band II).
Elias Martin och hans broder Fredrik bildade i viss mån skola i det gustavianska Sverige.
De införde en speciell form i sina akvarellerade konturetsningar. där linjerna etsades och de
vita ytorna sedan livades genom läckra akvarellfärger. En av deras lärjungar, som sysslade
med militärmarina motiv, var J. P. Cumelin (avbildning band II, sid. 396, 498 ), vars örlogsbilder visa en mer okomplicerad inställning än lärarnas. Ett visst intresse erbjuder den naive
akvarellisten C. W. Svedman (avbildning band II, sid. 130) samt P. M. Adlerfelt - officer, verksam på ritkontoret på Sveaborg -

vars tuschlavyrer med örlogsmotiv visa en målerisk charm

och en elegant brio, som frapperar (avbildning band II, sid. 291). Hos dessa konstnärer är det
rokokon som dikterar formgivningen. En strängare stil, synbarligen inspirerad av klassiska
holländska förebilder, möter man i Olof Arres magnifika stick till av Chapmans »Ar ch itectura
navalis mercatoria» från 1768 (jfr bild band II, sid. 176). Den långsmala bilden är mycket
verkningsfullt komponerad. Stadens livliga och breda horisontlinje, vilken ytterligare förstärkes
av det lugna vattnets horisontella speglingar utgör ena huvudmomentet ställt i kontrast mot
skeppens vertikala volymer som det andra. Den vänstra fartygsgruppen bildar i och för sig
ett högst dekorativt inslag med underrårnas segel löst infångade till tork i stiltjen, allt utfört
med delikat och säker hand.
Innan det nya seklets småborgerliga stil tränger igenom, kan Sverige visa upp ett marinmåleri av överdådig livlighet.

Det är visserligen en kvarbliven flyttfågel, Jean-Louis Desprez,

som låter sitt sydländska temperament flamma upp i en serie marina paradm ålningar under
en nordligt kulen himmel. Dessa representerar utan tvekan i måleriet den förromantik som
lärda forskare på annat håll funnit i upplysningstidens litteratur. Och det är mer än en tillfällighet att Gustav III använde Desprez som dekorationsmålare. Han skulle svårligen i andra
sammanhang fått utlopp för de hugskott som hemsökte hans fantasi. Det kan inte heller förnekas att han fört med sig mycket av dekorationsattiraljen, när han lämnar scengolvet för
stafflikonsten. Låt vara att örlogsmän i strid som fred bära på en förtätad dramatik 'men en
så grandios utlösning som i Desprez' marinbilder får denna väl knappast någonsin i verkligheten. Hans marin från slaget vid Hogland (avbildning band II, sid. 490; jfr sid. 434 och
492) är ytterst charmfull i sin uttrycksfullhet och sitt pompösa färganslag men skulle onekligen passat än bättre på scenen i Adelcrantz' operabyggnad. Det gäller i viss mån också om
hans bild från utbrytningen ur Viborgska viken (avb ild ning band II, sid. 508).
Lämnar Elias Martin prov på den första mer beaktansvärda varvsbilden i svensk konst, så
levererar Per Krafft d. y. den första betydelsefulla sjömilitära situationsbilden ombord i sin
hoglandstavla från 1810. Den är ett av bevisen på Per Krafft den yngres ursprungliga begåvPLANSCH A MOTSTÅENDE SIDA . I denna mdnskensbild av Marcus Larsson spelar det marina momentet närmast rollen av tämligen underordnad stämningsbärare. Fartygen med sina beslagna och revade segel understrijker intrycket av nattlig vila o cli kontrasterar känslomässigt med det månbelysta vattnet som krusas aven stilla
nattlig bris. Verkningsfulla och för konstnären typiska accenter i bilden är de lysande lanternorna vilka i naturbilden påkallar uppmärksamhet för skeppen och leder tanken till den för tillfället slumrande besättningen.

622

Med romantisk inlevelse låter Marcus Larsson hår himmelens molnformationer balansera mo/ ell oroliq! hav, uilkn
element han förbinder venom de på vdvorna ridande segel/ar/yven, vars oinkelstiillnituj hjälper till alt [ormalt sluta
kompositionen. Som alltid hos Marcus Larsson är havet skildrat med suggestiv trovärdighet. - Orlogs/artyg i
hög sjö. Oljemdlning av Marcus Larsson 1851. Ostergötlands museum, Linköping.

ning, vilken konstnären med .tiden skulle föröda under själlös massproduktion. Den dominerande färgklangen av blått, vitt och gult är inte bara fyndig genom associationerna till svenska
flaggans färger, den står även koloristiskt ypperlig till ansiktenas höga karnation och mot bakgrundens bruna toner. Figurkompositionen är genomförd med brio, icke utan influens från
fransmannen David, som ju en gång var Kraffts lärare. Hos David har han möjligen också
•
hämtat den realistiska människokarnkteristiken, vilken ger framställningen ett ökat värde (avbildning band II, sid. 454).
Per Krafft den yngres franska skolning gör att man hos honom ej finner många spår av
den naivism som i början av 1800-talet på andra håll kännetecknar målarkonsten. Den är till
sitt väsen ganska sentimental och därtill folklig, två ting som ju ingalunda äro oförenliga, och
torde ha åtminstone en av sina rötter i tidens revolutionära omvälvningar. I vad mån den
svenske marinmålaren J. T. Schoultz påverkats av dylika för tiden aktuella strömningar eller
om hans naiva stil helt är beroende på bristande skolning - och i så fall en ren särföreteelse,
tänkbar vid varje tidpunkt - skall här lämnas därhän. Dock tyder den väl ohämmade naivismen på att det senare alternativet har stort fog för sig . Estetiskt lämnar hans marina bataljbilder (varav många äro avbildade i band II, sid. 308 och 440 samt 500 ff. ) från Gustav III:s
ryska krig, målade efter konungens död, en förhållandevis klen behållning, även om man här
och var fångas aven känslig skildring av det finska skärgårdslandskapet. Det är en parallell
till Elias Martins fina förromantiska natursinne och pekar i så måtto framåt. Estetiskt lyckligare realiseras denna inställning hos J. F. Heland (avbildnin g band II, sid. 524).
I och med romantikens genombrott

början av 1800-talet stegras påtagligt konstnärernas
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intresse för marina motiv. Av orsaker vilka det skulle föra för långt att beröra i föreliggande
sammanhang kom färdigheten att teckna båtar att ingå i den dåtida konstnärens utbildning.
Det är föga troligt att konstnären i allmänhet vare sig förr eller senare varit så hemma i konsten att avbilda fartyg och båtar som under dessa decennier. Det gäller i första hand landskapsmålaren antingen nu denna odlade marina motiv eller föredrog landbackens björkhagar.
Båten ingick som en självklar ingrediens i hans formskatt.

En orsak skall dock framhävas

-

båtens stämningsvärde.
Tillbaka till naturen var Jean Jaques Rousseaus maning, en maning som i människornas
sinnen födde natursvärmeriet. Detta väckte inte blott intresse för naturen på nära håll utan

också längtan till okända och exotiska trakter, till oupptäckta paradisöar, där ett lyckligt av
kulturen oberört naturliv härskar. För att nå sådana ängder måste man räkna med färd över
haven. Båten blev under dessa omständigheter symbol för denna fantasiens resfeber, vilken
när den förde som djupast och längst transformerades till evighetsträngtan.
Man kan få ett begrepp om denna båtens formala betydelse genom att bläddra i C. J. Bill marks 1829-30 utgivna litograferade »E tuder för landskapstecknares. Etyder voro på modet.
Det var inte bara Chopin som skrev sina melodiösa övningar för piano, även målare gåvo ut
album med lockande och lämpliga uppgifter för intresserade. Den tjugofemårige Billmark har
vaket utnyttjat uppslaget. Enligt sakkunskapen skall han även ha utnyttjat vad andra gjort
före honom och i detta charmerande album publicerat åtskilliga teckningar som stamma från
den i marinmåleriets historia icke okände engelsmannen James Duffield Harding. I vad mån
detta gäller de i albumet ingående bilderna av örlogsmän må lämnas därhän. Deras förekomst är under alla omständigheter ett symptom

på

intresset

Ett dylikt intresse är vida spritt i Karl Johanstidens Sverige. Man
som Wetterling (a vbildning band III, sid. 49, 124, 171 och 191) och
förre studerar i Frankrike och Italien och den senare i England.
Schiitzercratitz, vilken som en av de första i bild lämnat skildring

för

havens

betvingare.

kan nämna marinmålare
Graffman av vilka den
Man kan visa på A. U.
av färder till avlägsna

kuster, och man kan peka på historiernålaren Plageman (avbildning band II, sid . 59). Anledning finns också att beröra sedermera Oskar l:s snitsigt romantiska mariner (avbildning band
III, sid. 54 och 64). I samtligas alstring skymtar örlogsmän och kofferdister i brokig blandning. Men ingen av dem når konstnärligt upp till Johan Christian Bergers nivå.
Född 1803 i Linköping valde Berger som så många andra blivande konstnärer denna tid
officersyrket. Efter att ha tjänstgjort på livgrenadiärerna förflyttades han till Helsinge regemente.

Den militära tjänstgöringen var ju under denna idylliska tid föga tyngande och in-

skränkte sig till korta perioder. Det mötte för den skull för en ung officer då intet hinder att
på lediga stunder utbilda sig till skald eller målare. Det var tvärt om så att en officer hade
lätt att vinna inträde på konstakademien eftersom han under sin utbildningstid utan undantag
åtnjutit en för tiden förstklassig teckningsundervisning, väl ägnad att utveckla förefintliga anlag. Berger sökte också in på akademien redan 1825 och fullföljde sina konstnärsstudier samtidigt som han stod kvar i krigstjänst.
Till en början ägnade han sig åt porträtt- och historiemålning. Men tidiga och upprepade
färder till Holland och England länkade hans intresse på marinmåleriet. Liksom flera av sina
PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Med sedvanlig noggrannhet, kunskap och kärlek till motivet har Jacob Hägg
återgivit barken som för frisk bris länsar ut från Karlskrona - en av de populära gamla utrangerade skeppsbåtar, som stå till förfogande för flottans personal i Karlskrona för fritidssegling, kappsegling, skärgdrdsfärder etc. Båt och hav är i akvarellen lyckligt förenade och havsstämningen väl fångad.
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Denna litografi ur Billmarks »E tuder för landskapstecknare, efter godkända in- ocli utländska artister », utgivnn
1829 -30, är ett belysande exempel pd romantikens intresse för marina motiv även om teckningen skulle gd tillbaka pd engelska förebilder.

generationskamrater i Sverige var han orienterad mot England. Det var ingen tillfällighet. Hade
Frankrike under 1700-talet övertagit Hollands roll som främsta land inom marinmåleriet, så
var det en position som redan i slutet av seklet och än mer i början av 1800-talet övergått till
England. Där verkade den store ljusmålaren William Turner vars sjöstycken äro världsberömda
och med vilken Berger för övrigt hade personlig kontakt, och där hade framträtt en skara landskapister, som i såväl akvarell som olja i nära anslutning till 1600-talets Holland hävdade
marinmåleriets rätt till en plats i solen. David Cox, de Wint, Copley Fielding, J. S. Cotman
äro konstnärer värda ett omnämnande i detta sammanhang. I växlande grad har Berger inspirerats av dem och efter sin hemkomst från England etablerar han sig som marinmålare.
Ingen av Christian Bergers samtida i Sverige äger samma fina, nästan gracila uppfattning
aven marinbilds dekorativa värden som han. Ingen intresserar sig heller så starkt för atmosfäriska förhållanden, målar med sådan förkärlek - i anslutning till engelska förebilder disig luft runt master och rår ovan ett sirligt krusat vatten. I ett avseende märks det att
Berger är landmilitär - han undviker helst den upprörda sjön. Han föredrar hamnbilder.
Och stormar det i hans dukar, så går stormen nära hamnen, så i en bild på kungliga slottet
från 1837, »Inloppet till Marstrand i storm).
Noga taget är det himmel och fartyg som i första hand intresserar Berger. De betyder för
honom mera än vattnet. Med dem skapar han stämningen. Förtrogen med den stora holländska
traditionen komponerar han sina dukar efter dess schema vad segel, riggar och skrov beträffar,
medan han av engelsmännen lärt sig åtskilligt om molnbildningar. Från öriket har han också
hämtat en omedelbar och verklighetsbetonad naturkänsla.
Konstnärligt mest till sin fördel framträder Christian Berger i sina akvareller. Här kommer
hans förnämliga engelska skolning till sin rätt. Han lägger vanligen färgen ganska tunt och
79. Sv. F. H. III
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arbetar avsiktligt med papperets grundton. Marint intresserar framför allt hans akvareller från
örlogsvarvet i Karlskrona (avbildningar band III, sid. 114 och 116; andra verk av hans hand
sid. 67, 117, 201). Skönare varvsskildringar torde inte finnas i svensk konst. Över huvud taget är Berger koloristiskt betydligt mer frigjord i sina akvareller än i sina oljetavlor. Akvarellernas oftast gråvioletta grundtoner livar han genom kraftiga röda och blå accenter, som
talar sitt tydliga språk om att han tillhör romantikens generation. Med säkert öga och följsam hand trollar han i akvarellerna fram denna disiga luft, gärna i gryningens övergång till
morgon, som han i England lärt sig att älska.
För Berger synes det vara tämligen likgiltigt om han målar handelsfartyg eller örlogsmän.
Det är så över huvud taget för den generation, han tillhör. Bildmässigt måste man ju erkänna
att skillnaden under segelflottans tid icke var så stor. Rigg och segel vilka stå så förunderligt
vackert mot klar eller molnig himmel äro ju generellt sett desamma. Skrovens form varierar
väl något mellan de olika arterna av segelfartyg - batterilinjerna ger onekligen örlogsmännen
därtill ett rikare innehåll - men skillnaden är inte av det slaget som vållar konstnären tekniska svårigheter. Kan konstnären teckna en kofferdist, vågar han sig också på att avbilda en
örlogsman. Lärde man på den tiden till marinmålare, behärskade man i sinom tid segelflottans
civila som militära typer.
Utrymmet tillåter inte en analys av Christian Bergers konstnärliga utvecklingsgång. Denna
förde småningom fram till ett starkt kontrastbetonat måleri, där en viss hårdhet efterträdde
den tidigare förnämliga nyansrikedomen. Till sitt psyke var den marinmålande infanteriofficeren djupt allvarlig, ja, religiös. Han kom småningom till den övertygelsen att marinmåleri
liksom allt måleri närmast var fåfänglighet och ägnade de sista årtiondena av sitt liv - han
hade då tagit avsked från sin officersbeställning Han dog i Uppsala 1871.

helt åt den svenska frikyrkorörelsens fromma.

Det är frågan om svensk konst har att uppvisa ett starkare temperament än Marcus Larsson. I svenskt marinmåleri har han gjort en ofrånkomlig insats. I ett avseende är han där
knappast överträffad - i förmågan att måla havet i uppror. När han står på höjden av sin
konst, svalla vågorna på hans dukar och fräser det vita skummet i kammarna med en suggestiv kraft som omöjligen lämnar åskådaren oberörd. Det är tänkbart - ehuru inte säkert att senare marinmålare i teorin kunnat mer om havet än Marcus Larsson. Ingen har i varje
fall lyckats omsätta sin kunskap i praktiken som han. Det har sagts att hans vågor inte höra
hemma kring skandinaviska kuster, att de snarare stamma från Biscaya. De äga nämligen en
mäktighet och en struktur som förutsätter ett så djupt vatten. S å vitt man har sig bekant,
skådade Marcus Larsson aldrig Biscaya eller något därmed jämförligt hav. Det var nu honom
likgiltigt, ty det djup från vilket han hämtade dessa magnifika vågor var hans egen själ och
den var oroligare än Biscaya. Marcus Larsson är den himlastormande romantikern i vår
konst och genom sitt ämnesval även i svenskt marinmåleri. Hans temperament är tillskuret
efter andra mått än föregångaren Christian Bergers. Aven denne var romantiker men av ett
stillsammare slag. Från Bergers vackert återgivna hamnmiljöer - vilka av allt att döma påverkat Marcus Larsson - söker sig denne ut till öppna havet. »Stormande häver sig havets

PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Denna pompösa etsning - med ånglinjeskeppet Stockholm, ångkorvetten Saga
och en skeppsgossebrigg - bygger i sin verkan väsentligen på romantikens motsättning mellan svart och vitt,
även om dessa huvudvalörer i ett artistiskt virrvarr fördelats över hela bildytan. Bilden är i hög grad berättande och upplyser minutiöst i alla detaljer både om skolfartygens skrov och rigg ocli om det skiftande arbetet på kajen.
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Skolfartyg på Karlskrona varv. Etsning av Jacob Hägg 1888.

En oljemdlning som denna av P. W. Cedergren har sin styrka i fartygsskildringen . Genom att i förgrunden vilja
förtälja för mycket har konstnären misslyckats i samordningen med mellangrundens tvd fartyg. Stämningsmässigt föreligger också en inte överbyggd motsättning mellan den dramatiskt oroliga himmeln och vattenspegelns
absoluta lugn. - Svenska krigsfartyg (närmast av 1600-talstyp). Oljemdlning av P. W . Cedergren. Nationalmuseum.

bröst » sjunger Tegner och det är en strof som med säkerhet funnit återklang hos Marcus

Larsson. Han bär inom sig den romantiska lidelsen, vilken finner ett naturligt utlopp i skildringen av havet i uppror. Men för att kunna åstadkomma dessa djärva bilder, som hans
konstnärssjäl bar på, måste han åtminstone kunna »må la en bölja s, vilket han 1849 for att
lära sig hos Anton Melbye i Köpenhamn. Hade han blott den elementära kunskapen, trodde
han sig om att inifrån kunna svara för resten.
Han har svarat för den på ett överlägset vis. Hela hans väsen gick ut på kamp, på betvingande. Därom skvallrar bland annat hans barnsliga lust att på rekordtid utföra en tavla.
Han är något av gigant i kamp med ödet. Skeppsbrott under upprörd sjö, gärna med brinnande fartyg, tilltalar honom därför högeligen. Det är dramatiska händelser som motsvara
hans känsloläge. örlogsmän i strid borde också ha gjort det, men av någon orsak har han
inte tagit upp det motivet. Det kan inte bero på att han ej varit vittne till åtminstone eldgivning under stridsövning, ty år 1851 erhöll han tillstånd att medfölja flottans eskadrar på kryssning. Ett resultat av de studier som han då utförde är marinen »Fregatten Josephine och korvetten Lagerbjelke vid Dusevik i Norge» (avbildning band III, sid. 252; andra verk avbildade
sid. 43, 69, 123, 622). Denna duk pekar i sina ljuseffekter framåt mot Marcus Larssons senare
period. Den är emellertid en smula schablonartad i återgivningen av fjordiandskapet, som har
en färg vars sötma är väl påtaglig.
En utlandsvistelse 1852 utvecklar ytterligare Marcus Larssons gåvor. Den börjar i Diisseldorf, där Larsson studerar för landskapisten Andreas Achenbach, då mycket berömd för sitt
sätt att måla vatten. Den fortsätter i Paris. Av Achenbach lärde sig Marcus Larsson framför
allt att lägga större vikt vid detaljerna, av fransmännen inspirerades han koloristiskt. Resultatet av dessa utiandsstudier låter sig med fördel studeras i en av Marcus Larssons främsta
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mariner »Korvetten Norrköping i Öresund», målad 1856. Den är storslagen i sin måttfullhet.
Den dynamiska kraften hos det upprörda havet och den hotfulla molnigheten på den höga
himmeln äga en upphöjdhet i gestaltningen som betvingar. Som en förbindande länk mellan
dessa innehållsmättade betydelser tjänar den solbelysta korvetten Norrköping och de mindre
fartygen bakom densamma. Man kan omöjligen ta miste på att konstnärens intresse i första
hand gällt elementen luft och vatten. Det är själva havslandskapet som intresserar honom
även om han ägnar korvetten Norrköping en detaljerad skildring. Åskådaren fångas också i
första hand av det härligt gröna och levande vatten som i denna och närstående mariner i
betagande friskhet svallar kring örlogsskroven. Han njuter av det rika färgspelet i vattenmassornas gröna skiftningar och följer intuitivt med i vågrörelsernas mjuka mäktighet. Han känner hur konstnären i havsskildrandet funnit ett motiv som känslomässigt svarar mot hans psyke.
Marcus Larssons rastlöshet gjorde att han ofta använde sig av medhjälpare för vissa partier av sina stora dukar. Han tog i det fallet upp traditionen från de stora renässansmålarna
och en barockmästare som Rubens.

En av dessa larssonska medhjälpare var Per Wilhelm

Cedergren, vilken sedan framträdde självständigt som marinmålare. Från början skeppsgosse
vid flottan tog han med sig till sin konstnärligt ganska blygsamma verksamhet en icke föraktlig fartygskunskap. Om man så vill . kan man säga att Cedergren fullföljer den naiva sjökaptenstraditionen från Schoultz (a vbildning band III, sid. 261). Här kan också vara platsen
att erinra om landskapsmålarna .J. M. Ståck och Albert Berg. Den senare verkade även som
marinmilitär historiernålare, så i bilden över »Sk eppet Ölands strid vid Orfordness » (avb ildad
band II, sid. 94). Berg är som konstnär ganska ojämn och utan större originalitet, men den
nämnda oljetavlan saknar inte ett visst koloristiskt behag.
Fartygskunskap utgör en ytterst betydelsefull del av amiralen och marinmålaren .Jacob
Häggs konstnärskap.

Få ha känt den seglande flottans typer och individer bättre än han.

Det är rent av så att denna överväldigande kunskap stundom klavbundit hans rörelsefrihet
som artist.
Söker man ställa in Jacob Hägg i ett utvecklingshistoriskt sammanhang framstår det snart
att han är en icke alltför senfödd romantiker, hemmahörande i den s. k. »justemilieus-gruppen, vilken riktning efterträdde den första romantiska generationens himlastormare - i Frankrike Eugene Delacroix, i Sverige Marcus Larsson. Utmärkande för detta juste-milieumåleri var
det arkeologiskt-historiska intresset. Man försökte att rekonstruera det förgångna i minsta detalj
och skapade historiska tablåer vilka man menade kunde ha utspelats i verkligheten. Vad i
Frankrike exempelvis Delaroche åstadkom inom historiemåleriet, det har i Sverige Jacob Hägg
utfört inom marinmåleriet. Psykologiskt leder nästan undantagslöst ett sådant detaljhistoriskt
måleri till en viss torrhet i gestaltningen.

Över detsamma vilar gärna för mycket av rekon-

struktion och för litet av -fan tasi, Och trots det ofrånkomliga verklighetsunderlaget måste ett
dylikt måleri kallas för romantiskt. Med hjälp av verklighetstroget rekonstruerade detaljer
innebär det en flykt från nuet till det förgångna.
Att Jacob Hägg har sina rötter i romantiken framgår även av färgskalan i de tidigaste
oljedukarna. Han arbetar i dem gärna med röda och blå klanger vilka hörde till den romanPLANSCH A iUOTSTAENDE SIDA. 1Iled Adolf Nordling kommer friluften in i den marina konsten i Sverige. Samtidigt ger konstnären prov på en utsökt kolorism, vilken i den här avbildade duken uppvisar en rent läcker färgklang. Ett tidens tecken är också att bilden bygges öppnare med tyngdpunkten lagd på horisontalerna. Det för
en känsla av havets oändlighet in i tavlan.
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tiska konventionen, och som funnos i konsten hemma som ute. Främmande luftstreck vid
ungdomstidens långfärder synas ha verkat frigörande på Häggs en smula prudentliga själ och
förlänat det konstnärliga anslaget en omedelbarhet som man annars i olja icke alltid möter
hos honom. Så är fallet med några akvareller till vilka han hämtat motiv från Gibraltar och
Algier. Charmen hos dylika verk återklingar även i den tidiga »Korvetten Euqenie i Öresund ».
Jacob Häggs senare alstring lider paradoxalt nog av det felet att vara för riktig. Allt är
korrekt i dessa dukar, rigg och skrov, hav och vind. Det är egentligen bara livet självt som
fattas. Det är i det fallet likgiltigt om man som exempel väljer en historiemålning eller en
aktuell marin. Det är naturens eget pulsslag som man efterlyser i dessa omsorgsfullt penslade
dukar, en gnista av den eldsjäl som kom Marcus Larsson att med framgång vikariera för
naturen. Jacob Hägg har besvär med att sammansmälta den noggrant studerade och återgivna
detaljen med en poetisk helhetssyn. Den lyriska ådran rinner stundom väl sparsamt till. Det
inträffar att fartygen liksom faller ur bilden, så i »Skeppet Wac1ztmeisters strid mot en rysk
eskader 1719 » (avbildning band II, sid. 150). Den färdiga marinen rycker inte med åskådaren
tillräckligt spontant.
Den sjömilitäre målaren måtte själv ha varit medveten om denna brist, ty efter några decenniers konstnärlig verksamhet växlar han i sina oljor på nittiotalet stil. Han ger sig naturalismen i våld och börjar med att med svepande pensel måla gropig sjö på vars kammar
fregatter och korvetter lustigt dansa fram. Det är lätt att märka, hur konstnären söker intensifiera och fördjupa helhetssynen - därtill möjligen inspirerad av den yngre konkurrenten
Herman af Sillen. Hägg lyckas så tillvida som han får mera liv över dukarna, men hav och
fartyg ha likafullt svårt att helt förenas. Och det förvånar knappast att konstnären på sin
ålderdom återvänder till ett stillsamt romantiskt betraktelsesätt. (Oljemålningar av J. Hägg äro
i detta verk återgivna i band II, sid. 143, 150, 360, 495, 504, 505; i band III, sid. 55, 67, 189, 248).
Den omedelbarhet som man understundom vill efterlysa i Jacob Häggs oljetavlor finner
man i stället i rikt mått i hans akvareller. Denna eleganta och behagfulla teknik tycks passat konstnären som handsken handen. Det är rätt förståeligt, ty tekniken fordrar mer noggrannhet och tålamod än temperament. Det är till och med så att man inför Häggs oljor icke
alltför sällan får känslan av att de sträva mot akvarelleffekter. I de tidigaste akvarellerna från
1860-talet - exempelvis »Svensku korvetten Najaden» - möter man redan den detaljens finhet som alltid skall karakterisera dem men också ett koloristiskt anslag i en blå till brun
färgskala av lyckosam art. Vattenmassorna karakteriseras aven frisk livlighet, ännu visserligen inte given med den brio som senare blir regeln, men av god verkan. Om långfärder
över Medelhavets blå vatten och under dess sköna himmel berättar akvareller från slutet av
1870-talet. Under 1880-talet berikas färgskalan med gula och bruna toner och lättas gestaltningen av himmeln upp. Ar 1884 penslar amiral Hägg en av sina mest charmerande akvareller
»Svenska bankfiskebåtar bogseras av rohåb , vars motiv visserligen faller utanför ramen för
denna studie men som likafullt förtjänar en hänvisning. 1890-talet medför en ökad
djärvhet med en mer impressionistisk ansättning av toucherna som kommer vågorna
och skumma på ett livligare sätt än förr och som paras med en färgskalans större
och förfining. Artistiskt innebär det konstnärens kulmination som akvarellist. De

handens
att fräsa
rikedom
förnäm-

ligaste exemplen gälla tyvärr icke örlogsmän men deras estetiska kvalitet' motiverar ett omnämnande. Såväl »Holländsk schnits från 1895 med utsökt valörbehandling och dominans för
bruna och gråblå toner som »Engelska fiskebåtar» från 1897, komponerad kring ett ljust
ackord av röda, gröna, gråblå och gräddfärgade toner i delikat avvägning, hör till de klasssiska
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bladen i svenskt akvarellmåleri. I och för sig kan det vara värt att observera att dessa akvarellblad äro verklighetsstudier.
I Jacob Häggs sepialaveringar kan man iakttaga en likartad utveckling från ett snävare till
ett rikare register. 1870·talets blad äga en ullighet som inte är helt av godo, medan »Svenska
korvetten Norrköping, länsande för ledsegel», daterad omkring 1905, kännetecknas av denna
friska djärvhet som utmärker 1890-talets akvareller. »Svenska ånglinjeskeppet Stockholm under ånga och segel» från 1912 är ett prov på konstnärens ålderdomsstil, där en viss preciös
hårdhet i detaljarbetet stundom hotar att spränga helhetsintrycket. Detta detaljintresse låg
emellertid väl till för etsandets teknik, vilket bladet »Ånglinjeskeppet Stockholm, ängkorvetten
Saga och en skeppsgossebrigg under utrustning på Karlskrona örlogsvarv» (vid sid. 626) visar.

Jacob Häggs marinmåleri bygger i synnerligen hög grad på hans utomordentliga färdighet
som tecknare. Det är snart sagt intet område inom den marina världen som hans ritstift ej
skildrat. Utan denna handens uppdrivna färdighet skulle han omöjligen kunnat göra sin betydelsefulla och otroligt omfattande marinarkeologiska insats.
Självfallet har Hägg som tecknare undergått en utveckling analog med den som oljernålare,
akvarellist och grafiker. Från en mjuk och tämligen detaljfattig stil med rika fördrivningar
- »Slup från svenska korvetten af Chapman under segling utanför engelska kusten», 1861,
är ett gott exempel - arbetar han sig under ständig övning fram till en precisare och detaljrikare stil. Denna möter man bland andra i tuschteckningen »Svenska galären Uplanä «, utförd 1889. Ett knappt decennium senare, närmare bestämt 1897, levererar han ett sådant mästerverk som tuschteckningen »K ölh a lnin g av fregatt på Karlskrona örlogsvarv omkring 1830 »
(avbildning band III, sid. 174). Här är precisionen i detaljerna elegant underordnad helheten.
Intet moment framhävs på bekostnad av ett annat.
Även i rena pennteckningar visar konstnären under 1880- och 90-talen en artistisk säkerhet
som är värd all beundran. Han har tillägnat sig en mer målerisk stil (nä r uppgiften inte gäller
tackelritningar och arbetsskisser för fartygsmodeller i vilka sammanhang den tekniskt är utesluten). Och han har nått en förmåga att låta papperets vita yta som konstnärligt moment
leva med i skildringen, vilket skänker de tecknade bladen en mycket stor charm. Med spröda
men osvikligt snabba och precisa streck trollar han fram skrov, master, rår och segel och ger
med få men distinkta skuggningar vattnets blänkande yta, där solglittret utgöres av den orörda
pappersgrainen. Otaliga exempel kunde givas men här skall blott hänvisas till en teckning
från Engelska kanalen från 1891 och en detalj av Karlskrona skeppsvarv från 1900. Denna
bok lämnar för övrigt i samtliga band rika exempel på Jacob Hägg som marin tecknare.
(Band I, sid. 49, 158, 162, 164, 186, 424, 430, 432; band II, sid . 520 samt band III, sid. 66, 67, 70,
73, 174, 182, 188, 247, 256 och 412.)
På gränsen mellan romantik och realism befinner sig i det svenska marinmåleriets historia
Adolf Nordling. Hans verksamhet pekar tydligt framåt och det bör vara till honom som Herman af Sillen närmast anknyter under de tidigaste årens marinm åleri.
Adolf Nordling fick sin egentliga utbildning som marinmålare i Köpenhamn hos C. F.
Serensen. 1800-talets högtstående danska marinmåleri kommer i Nordlings person alltså återigen att påverka det betydligt fattigare svenska. Född i Karlskrona år 1840 sökte sig NordPLANSCH A ltfOTSTAENDE SIDA. I denna etsning av de f. n. tvd största enheterna i vdr örlogsflotta ger Gerhard Albe prov pd sin dynamiska förmdga och illuderar förträffligt, hur pansarskeppet pressar sig fram i ett
ldt vara tämligen lugnt hav, vars materia och rörelse är utomordentligt dtergivna.
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Iing först till den svenska konstakademin där han bland andra var kamrat med Julius Kronberg. 1872 begav han sig till Köpenhamn. Hans lärare Serensen fann honom vara »en srer
Fyr» och det var han nog också. Den förhållandevis korta utbildningen i Köpenhamn - 1872
lämnade han åter den danska huvudstaden - förde honom emellertid i nära kontakt med
det romantiska danska marinmåleriet från vilket han under s~n korta levnad aldrig helt lyckades frigöra sig i sin konst trots tilltagande strävan att måla fartyg i friluft.
I Köpenhamn lärde Nordling sig för marinmålaren så väsentliga ting som att rätt och
naturligt placera fartyg i vågorna. Han tillägnade sig också en rapp och flott teknik och tog
efter läraren i valet av mjuka, nära nog smeksamma färger. I anslutning till studieåren hos
C. F. Serensen gjorde han en liten resa till Norge och en kort avstickare till Diisseldörf.
Denna senare förefaller att ha gått tämligen spårlöst förbi som Diisseldorfstilen för Nordling var ett passerat stadium.

helt naturligt förresten efter-

De avgörande stegen efter de få årens utbildning tog konstnären på egen hand hemma i
Stockholm, där han föga lycklig vandrade kring som en fattig och förbisedd artist, vars säregna skönhetssyner inte rönte större uppskattning. Bland kamraterna i Stockholm ansågs han
vara nyckfull, trotsig och obändig, till och med hånfull, men samtidigt snillrik och patetisk.
Nordling var en typisk romantiker så till vida som han för sitt arbete var direkt beroende
av inspirationen. Infann denna sig inte, kunde han inte arbeta. Hans vardag kännetecknades
därför av ett glidande mellan tröghet och nervös oro.
Om dessa overksamhetens dystra stunder förtäljer inte hans konst. I denna är han så gott
som alltid inspirerad. Till sin art är den uppbyggd av romantiskt danskt marinmåleri med
klassiskt holländska och engelska inslag, vilka ju förefurmos redan i konstnärens danska utgångspunkter. Vad som under hans korta verksamhetstid - han dog redan 1888 - gör honom
särskilt intressant är hans strävan mot friluft. Han följer däri tidens allmänna tendens men
han gör det utan direkt kontakt med strömningarna utomlands. Det går i hans avskildhet
trögare för honom att nå målet och helt når han det heller aldrig jämfört med lyckligare
lottade kolleger, exempelvis Carl Skånberg, som i Paris stimuleras av de nya signalerna.
Traditionell men klart påverkad av friluftsmåleriet är en av Nordtings förnämsta dukar
»Korvett utanför Helsingborg- (vid sid . 628) från 1884. Som färgkomposition är den betagande. Mot den klara himlens ljusa topasfärg står havets mossgröna djup. Dessa två horisontala
ytor förbindas av korvettens gungande skrov. Färgackordet är här självständigt och de köpenhamnska lärdomsåren koloristiskt passerade. Än starkare inslag av friluftsmåleri visar -Skeppet går in till land» där man hos (den låt vara danska) örlogsmannen känner seglen fladdra i
luftdraget. Mjuk luft sveper också kring seglen på -Briggen Euqenie » i vilken konstnären i
sin skildring går direkt på föremålet med avstående fr ån klassiska holländska eller danska
kompositionsschema. I dukar som de sistnämnda skymtar den nya tiden vars ideal det inom
det svenska marinmåleriet skulle bli Herman af Sillens uppgift att förverkliga.
Icke olikt en Pallas Athena synes Herman af Sillen som marinmålare springa fix och färdig ur flottans officerskår. Hans skolutbildning som konstnär har av allt att döma varit minimal. I det fallet liknar han Jacob Hägg. Född 1857 fick af Sillen först trettio år senare tillfälle
till korta men synbarligen inträngande och allvarliga studier på Colarossis atelje i Paris, några
månader blott, men tillräckliga för att göra denna receptiva naturbegåvning till färdig konstnär. Däremot kunde den självfallet inte lära honom att teckna oklanderligt. Det var en färdighet. som han aldrig förvärvade helt.
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l Paris anammar Herman af Sillen snabbt den impressionistiska tekniken och den franska
silverskimrande färgen. Denna följer honom några år framåt och hjälper honom att skapa
flera av hans koloristiskt mest fullgångna verk: »Motiv med hamnpir och hjulångare» och
»Fransk eskader under exercis» till exempel. Vad tiden lider försvinner emellertid den franska dominansen i hans konst. Som färdig artist går han i stället i lära hos den stora marina
traditionen. Kvar står dock alltid förmågan att måla örlogsfartyg i friluft.
Det är tydligt att han studerat både modernt engelskt och gammalt holländskt marinm åleri.

Det är emellertid för konstnärens självständighet typiskt att dessa studier för hans del

aldrig resultera i någon slät efterklang. Herman af Sillen hade som konstnär en tillräckligt
stark personlighet att av klassiska studier åstadkomma originell form. Man finner också att
han under sin verksamhet haft ett vaket öga för det tekniskt nya i måleriet. Han ändrar penselföring. Denna är visserligen alltid impulsiv och viril, men fr ån att ha nyttjat impressionisternas korta streck går han så småningom över till expressionisternas kraftigt snirklade linjer i stil med berömda förebilder som van Gogh och Edvard Munch.
Även färgen ändrar med åren karaktär. De franska lärdomarna stanna blott kvar som en
självklar återhållsamhet och som en tyvärr icke alltid iakttagen strävan att stämma dukarna
i en ton. I övrigt blir klangen livligare och mindre raffinerad med stundom rätt vasst blå och
gröna toner. Det var inte utan vådor som Herman af Sillen en tid använde sig av den norske marinmålaren Gudes atelje i Berlin.

Där mötte honom andra ideal än de franska, en

mindre kräsen färguppfattning och ett betydligt fattigare register.
I svenskt marinmåleri är det få som kan tävla med af Sillen i förmågan att bygga en
bild - det skulle i så fall vara Christian Berger och Marcus Larsson. Men Herman af Sillen ger dem inte efter i konceptionens styrka. Ingen av dem kan för övrigt som han rent
plastiskt komponera med vattenmassorna. I den konsten är han ensam. Hans kunskap om
havets dynamik är imponerande och en stor förmåga av variation parad med blick för helheten gör hans dukar klart monumentala. Därtill kommer ett mindre vanligt men disciplinerat temperament som i sin manliga kraft präglar varje kvadratcentimeter av duken. Herman
af Sillen orkar verkligen med att genomföra ett stort paradnummer utan att förtröttas. För
honom är oljetekniken ett naturligt uttrycksmedel.
Konstnären är också i svensk konst den förste som i olja på allvar tagit itu med avbildningen av moderna pansarfartyg. Övergången från segel till ånga har sina återverkningar även
i marinmåleriet. Denna tekniska förändring skiljer definitivt ut de marinmilitära motiven. Våra
moderna pansarfartyg av olika klasser äro så pass särpräglade att det för en marinmålare
fordras specialstudium för att komma under fund med dem, inte minst när de äro i rörelse.
Genom sin mer eller mindre massiva form , genom frånvaron av master och segel inställer sig
för marinmålaren helt andra kompositionsproblem än när han sysslar med den mer måleriska
segelflottan. Ett segelfartyg, särskilt under segel, förbinder genom sin framifrån kompositoriskt spetsiga triangelyta eller sin från sidan sedda höga trapetsform på ett helt annat sätt
hav och himmel med varandra än slagskeppens och kryssarnas tyngre volymer. Man kan
också peka på den starkt dekorativa effekten av segel i bleke, ofta använd av de stora holPLANSCH A MOTSTAENDE SIDA . Med skickligt iakttagna och återgivna valörer i en vacker färgklang skildrar
Einar Palme pansarfartygen vid flottbasen (Hårsfjärden). Med hjälp av dimman skänker han åt bilden en sammanhållande tonalitet, vilken har mycket att betyda för den förnämliga estetiska effekten; om någon portr ättmåssig skildring av de å duken figurerande enheterna ur kustflottan har det som synes inte varit tal.

632

......

,.'

Den schunmqiulla etsningen •Bottenreuet », av N. E. Anckers, beltåller alltjämt mycket av romantikens [ormspråk,
inte bara i kontrasterna mellan svart och vitt utan även i bildens centrerade byggnad.

ländska marinmålarna och på de i bilden tacksamma diagonaler som kryssande segelfartyg
utgöra tack vare den höga riggen.
De moderna pansarskeppens tunga kolosser måste i en marinbild inte bara balanseras av
himmelens mäktiga molnformationer utan fordra gärna en upprörd sjö med kraftigt vågspel
som kompositorisk motvikt. Kompositionen kommer att orienteras horisontalt i stället för vertikalt. Att Herman af Sillen intuitivt insett detta därom vittna hans imponerande marinbilder.
Mot pansarskepp och kryssare - måhända inte alltid helt felfritt tecknade - ställer han
havets majestätiska oro, avspeglad i de djupa vågornas tunga kraft och den betvingande helhetssynen. Teckningens små inadvertenser väger lätt mot gestaltningens upphöjda mäktighet
och mot förmågan att skildra de pansrade örlogsmännens tyngd i vattnet och den höga fart
med vilken de plöja vågorna. I Herman af Sillen äger svenskt marinmilitärt måleri en representant av internationell räckvidd. Han är i denna disciplin den förste svensk som gått verkligheten in på livet, den förste naturalisten, som överlägset skildrat den nutida örlogsflottans
färd över haven. För oss svenskar är och förblir han en klassiker. (Verk av Sillen äro i detta
band återgivna å sid. 72, 96, 100, 330, 338, 483.)
Arbetade Herman af Sillen främst i olja, så verkade kommendör N. E. Anckers huvudsakligen som etsare. Lyckligast ha hans arbeten från vårt eget sekels första årtionde utfallit,
exempelvis den välkända, ovan å denna sida avbildade etsningen »Bottenreveh. Hans teckning är kraftfull, nästan robust, men lider tyvärr stundom av bristande rutin. Modest i sin
konst är Jacob Häggs elev C. F . Svensson, som i en diskret och dämpad skala även avbildat
krigsfartyg.
Både Jacob Hägg och Herman af Sillen voro i kanske alltför hög grad autodidakter. Utlärd i fransk skola var i stället Arvid Johansson vars konstnärliga verksamhet till övervägande
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delen är förlagd till Frankrike. Han började visserligen 1882 sina utlandsstudier i Diisseldorf
men fortsatte mycket snart till Paris som blev hans egentliga hemort. Där dog han 1923. Han
valde framför allt marinmilitära motiv, men hans verksamhet tillhör egentligen mer franskt
marinmåleri än svenskt. Hans styrka ligger i ett mjukt och elegant valörspel med glittrande
vatten och grå till gråvioletta disiga toner.
En syntes av Hägg och af Sillen kan Gerhard Albe sägas utgöra som marinmålare. Från
Hägg har han tagit upp den inträngande fartygskunskapen och från af Sillen temperamentet,
blicken för de rörliga vattenmassorna. Han framträder såväl med marinmilitära historieskildringar som med bilder från den moderna örlogsflottan. Han har förmånen aven god och
säker skola, förvärvad under omfattande utländska studier. Dessa kommer inte minst till synes
i hans lätta och eleganta akvareller och i hans förnämliga etsningar. I sina oljor (avbildning
band III, sid. 354) rädes han inte de höga klangerna, medan hans etsningar ofta kännetecknas
aven livfull stämning.
En särskild grupp av marina historiebilder utgör skildringarna från nordiskt vikingaliv till
sjöss. Och eftersom arten i våra dagar har en lika originell som konstnärlig svensk representant i Ossian Elgström kan det vara skäl att i ett sammanhang som hastigast beröra den.
Den representerar ju göticismen i svenskt marinmåleri. Vikingaskeppen som historiskt motiv
-

som verkligt motiv finner man dem på de inledningsvis berörda runstenarna från Gotland

- leker redan Gustav III i hågen i samband med dekorationerna till hans fornsvenska dramer.
I vändpunkten kring 1800 låter bondernålaren Per Hörberg Fritjof styra till Orkneyöarna och
några decennier senare demonstrerar målaren Karl Wahlbom ett sjöslag mellan asar och hothar
under vilket striden går väldeliga. En livaktig inspirationskälla för denna marina vikingaromantik visar sig helt naturligt Tegners »Fritjofs Sagas vara. Många voro också de konstnärer som
offentligt eller privat illustrerade denna versifierade sagocykel. Ja, Egron Lundgren utförde till
och med några eleganta och slående illustrationer till verkets engelska upplaga, medan hans
ungefär samtida kollega August Malmström tog samma uppgift för svensk publik så på allvar
att han lät sitt arbete föregås av konstruktionsfunderingar på papperet över vikingaskeppens
byggnad. Denna göticism fick en efterblomstring i Sverige på 1880-talet - mitt under naturalismens genombrott! - och ett av dess magnifikaste utslag är ett vikingaskepp i drivet silver med vikingafigurer av skulptören Anders Börjeson, vilket medlemmar av kungliga familjen år 1882 förärade Oscar II. Iden till en dylik pjäs syns oss nu minst sagt egenartad men
skeppet är likafullt magnifikt med de över havet spejande vikingarna och får i denna framställning skylta för även senare plastiska skapelser - av Milles och andra - med marinmilitära motiv.
Till skillnad från dessa mer eller mindre konventionella skildrare av vikingatidens örlogsflottor har Ossian Elgström i sina verk med samma ämnen förmått ingjuta något av den urtidens vildhet som gör bilderna instinktivt trovärdiga. I hans obändiga dukar -

de må visa

hur Ingolf drager till sjöss eller hur Erik Röde lämnar Island eller blott avbilda en vikingaflotta i ledung lever 'allt jäm t forntiden med fantasins hjälp i all sin kraftfullhet och
primitivitet.

PLANSCH Å lIfOTSTÅENDE SIDA. 1 klara toner och med högt uppdriven färgskala har Tage Hedquist här försökt fdnga stämningen en söndagskväll vid Blasieholmskajen, dd matrosernas permission är slut och skärgdrdsbdten lägger ut, medan solen förgyller Skeppsholmskijrkim. Det är alltså fritidens sysselsättning, som konstnären
avbildar i anslutning till Euqin« Janssons likartade bilder.
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Vikingarnas ledungsfärder Ila aldrig skildrats med större kraft och vildhet än pd Ossian Elgströms gouacher. De
är framsprungna ur en stark inlevelse i motivets u årld; med hjälp av stiliseringen har konstnären lyckats ge ett
suggestivt intryck av forntid och hednisk saga. - Vikingar. Gouache av Ossian Elgström 1941. Privat ägo (dir.
Einar Hansen, lIfalmö).

Av vår egen tids konstnärer är det få som syssla med marinmilitära motiv. Den ypperlige
marinmålaren Rikard Lindström har visserligen gjort ett kort gästspel med några friska bilder av flottans övningsfartyg »Jarramas» och «N aj ad en» , vilken uppgift legat i linje med hans
kärlek för sköna segelfartyg. Och på de yttersta av dessa dagar har Einar Palme börjat att
intressera sig för örlogsflottans grå enheter. Det är företrädesvis jagare och torpedbåtar som
Palme skildrat.

Med säker hand och ett uppdrivet öga för motivets valörer har han i kolo-

ristiskt finstämda bilder givit dessa örlogsmän både under vila i vintrig bas och vid snabb
färd över skärgårdens fjärdar. Dukarna ha blivit till små utsökta impressionistiska poem i
färg utan att fartygen för den skull förlorat i tyngd och fakticitet. Och när de likt snabba
vinthundar jagat fram över öppna vatten har svallet om bogen återgivits lika exakt som molnens gång på himmeln. Einar Palme har under trägna studier nått fram till förmågan att
måla hav i såväl stillhet som rörelse. Han har stora förutsättningar att efter sin egenart ta
upp marinmilitära motiv till behandling. Han äger ett förnämligt färgsinne och en ärlig strävan att formellt återgiva motivets enskildheter exakt, vilket gör honom väl ägnad att odla en
ämneskrets, den marinmilitära, som i påfallande grad försummas av vår unga målargeneration,
som ej annars brukar tveka inför uppgifterna.
Ett något livligare intresse kan man spåra hos våra yngsta målare för marinmilitära folklivsscener. Som en länk mellan de tidiga romantikerna, Christian Berger bland andra, vilka
också dokumenterade ett dylikt intresse, och våra moderna konstnärer tjänstgör Jacob Hägg
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Denna impressionistiskt mdlade duk - >J agaren Mode brytande fram ur dimman >, av Arvid Johansson - där
jagaren skildrats i full friluft är horisontellt orienterad. De horisontella linjerna skärs emellertid verkningsfullt av
den utmed diagonalen ställda jagaren, vilken pd sd vis fdr en effektfull rörelseriktning mot dskddaren.
Privat ägo (dir. Einar Hansen, Malmö).

som - mångsidig som han var - efterlämnat utsökta skildringar av livet ombord. Av konstnärsförbundarna har sedan Eugene Jansson i början av 19l0-talet penslat några stora dukar,
bl. a. med motiv från matrosbaler. Livfull färg, överlägset fångad rörelse och säkert sammanhållen komposition kännetecknar dessa kraftfulla bilder av fritidens fröjder (avbildning band III, sid. 488). Med fritiden sysslar även gärna den unge begåvade koloristen Tage
Hedquist, vilken här får representera sin generation. I klara och enhetliga färgplan med företrädesvis orangeröda, citrongula, koboltblå och vita dominanser bygger han upp sina intensiva
skildringar av matrosliv på kajerna eller ombord på skärgårdsångare, vilka stäva ut mot närmare eller fjärmare mål. Det är visserligen blott utanverken till ett marinmilitärt måleri, men
väl genomfört som det är vågar man hoppas att det skall leda den båtkunnige konstnärens
intresse vidare till dessa blåjackors egentliga uppehållsorter - de pansrade örlogsmännen.
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STATENS SJÖKRIGSHISTORISI{A SAMLINGAR,

S

jöhistoriska museet, den centrala statliga institutionen för maritim museirörelse i landet,
tillhör de yngsta av våra museer, men har dock en lång utvecklingshistoria bakom sig.
Det kan nämligen leda sina anor tillbaka till de modellkammare, som på 1750-talet inrättades vid Amiralitetets skeppsvarv och i vilka enligt kungligt brev den 22 april 1752 »varvets
alla approberade modeller så till skepp och galärer, som flere machiner skola förvaras under
skepps- och galärbyggmästarens speciella uppseende).
Modellen hade för skeppsbyggeriet i äldre tider stor praktisk betydelse. Den ersatte i viss
grad en senare tids konstruktionsritningar och betraktades understundom såsom en statshemlighet. I vissa fall tillverkades modellen för att belysa ett nybyggnads- och ändringsförslag
eller för provtanksförsök. Men även sedan fartygen började byggas efter alltmera detaljerade
ritningar, tillverkades modeller, varvid de viktigaste motiven torde ha varit dels att åt eftervärlden bevara bilden av ett visst fartyg eller någon fartygstyp, dels att skaffa lämpligt åskådningsmateriel för undervisningen i krigs- och informationsskolorna.
På varvet i Karlskrona funnos modeller långt innan ovannämnda förordning utfärdades,
men genom förordningen fingo modellerna och modelltillverkningen en mera officiell prägel.
Ett stort tillskott erhöll modellbeståndet på 1780-talet tack vare varvsamiralen F. H. af Chapmans inflytande och stora intresse för modellerna. Modellkammaren tillfördes då ett antal instruktiva modeller, tillverkade samtidigt med fartygen, och i stor skala av såväl skärgårdsflottans som den seglande flottans (örlogsflottans) fartygstyper. Hit höra bl. a. de modellserier, som avse att åskådliggöra byggnaden av ett linjeskepp och en fregatt, vilka tillhöra dyrgriparna i Sjöhistoriska museets samlingar. I en rad modeller visar Chapman byggnaden av
dessa fartyg, från kölsträckningen till det segelklara fartyget, som under åren 1782-85 till ett .
antal av 20 stycken lämnade varvet. Kvalitativt beteckna dessa modeller höjdpunkten av det
till de svenska örlogsvarven knutna modellbyggeriet. En glimt av arbetet i modellkammaren
ger amiral Carl Tersmeden i sina memoarer. Från ett besök där (den 12 september 1785) berättar han följande: ) Vi gjorde sedan en tour att bese de nya modellerna på modellkammaren
efter Chapmans ritningar till en fregatt och ett skepp, som nu byggdes, Iivilka var efter halftumsskala på foten, ganska väl och propert med deras tackling och metallkanonbestyckning,
admirabeIt arbetade. Och hades under händer tvenne dylika med genomskärning, hvaraf man
kunde se alla indelningar ifrån kölen till haIfdäcket. Sex handtvärkare eller modelleurer an-
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vändes dageligen härtill, hvarigenom intet varf i Europa lärer finnas så försedt med alla slags
fartygsrnodeller, brukade i Europa och Asien, som här i Carlskrona »,
I en av de byggnader, som uppfördes på varvet vid samma tid, inreddes en stor sal för
den vackra modellsamlingen. Ett ytterligare tillskott erhöll modellkammaren i Karlskrona 1801,
då Kronan inköpte den till ett 60-tal föremål uppgående samlingen modeller, som sedan slutet av 1600-talet sammanförts av skeppsbyggmästarna inom den Sheldonska släkten. Under de
närmast följande decennierna synes intresset för fartygsmodellerna ha avtagit. De förföllo delvis och de nya tillskotten voro få. Ar 1867 sändes emellertid några av modellerna till världsutställningen i Paris och belönades därvid med en medalj, och 1881 blevo de å nyo uppmärksammade vid en utställning i Venedig. Efter en tredje utställning 1893 i Madrid växte deras
internationella berömmelse ytterligare. Under 1800-talets lopp sammanfördes av tygmästarna
vid artilleridepartementet i Karlskrona en samling handvapen, kulor, koger och projektiler samt
modeller av kanoner och lavetter m. m., som efter hand vuxit ut till ett värdefullt flottans
artillerimusem. Ar 1928 flyttades modellkammarens föremål - dess större riggade modeller
hade flyttats till Stockholm 1907 - från den med hänsyn till brandfaran mindre lämpliga modellsalen till flyghuset, där plats bereddes bredvid nyssnämnda artillerimusem. En ny uppställning av samlingarna påbörjades 1945.
Även modellkammaren i Stockholm - länge inrymd i ett av husen i Långa Raden på
Skeppsholmen - torde i sitt första inventarium ha kunnat införa ett antal år 1752 redan
befintliga modeller, och modellbeståndet ökades efter hand bl. a. med föremål från »gamla
modellkammaren på Kongl . slottet» . När Förvaltningen av sjöärendena 1803 inrättades och
inflyttade i den byggnad på Riddarholmen, som detta ämbetsverk - efter omorganisationen
1877 benämnt Kungl. Marinförvaltningen - skulle disponera i mer än 100 år, flyttades ett
antal av modellerna från Skeppsholmen till en sal i den av flottornas konstruktionskontor
disponerade våningen inom samma byggnad, där de kvarstodo till 1849, då de återfördes till
Skeppsholmen.
Även i Sveaborg furmos modeller. Dessa föllo vid fästningens fall i ryssarnas händer och
överflyttades till marinmuseet i Petersburg.
Mot 1800-talets slut synes intresset för fartygsmodellema åter ha vaknat. Detta intresse
tog sig uttryck i den uppmärksamhet, som expositionen av modeller från Karlskrona och Stockholm väckte på Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Förtjänsten av
att denna exposition kom till stånd och det sätt varpå den lades upp tillkom framför allt dåvarande kaptenen Herman af Sillen och kommendören Jacob Hägg. Båda nedlade ett intensivt
arbete för att väcka intresse för de vackra modellerna och att sammanföra dem till ett marinmuseum i Stockholm, båda uppgjorde förslag till en museibyggnad, men det skulle dröja länge
innan den byggnadsfrågan fick sin lösning.
Efter expositionen på Stockholmsutställningen återsändes en del av modellerna till Karlskrona, men 1907 lyckades det af Sillen att åter få dem upp till Stockholm i samband med
anordnandet aven utställning eller ett »förbercdande marinmuseums i arvfurstens palats vid
Gustav Adolfs torg. Denna utställning blev livligt besökt, men kortvarig. Vintern 1908-09 måste
utställningssalarna utrymmas. Modellerna, inklusive karlskronasamlingens, voro sedan, frånsett
åren 1911-19, då en del av dem voro utställda i Sjökrigsskolan på Skeppsholmen, magasinerade på olika platser såsom på örlogsvarvet, i källaren till gamla riksbankens hus vid Järntorget och i Kungl. Segelsällskapets paviljong på Kastellholmen. Efter kommendörkapten af
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Sillens död 1908 övertog konteramiral J . Hägg ledningen
och vården av »Statens sjö krigshistoriska samlingar». I
denna
egenskap
kvarstod
Hägg till 1927. Under dessa
år hann Hägg utföra ett omfattande reparations- och restaueringsarbete, präglat av
stor omsorg och skicklighet.
Han hade härvid till sin hjälp
bl. a . flaggskepparen Oscar
Widholm, vilken på ett beundransvärt sätt förstod att
utföra det ömtåliga och ansvarsfulla arbetet som riggare
och snidare.

Den i modellsalen d Karlskrona örlogsvarv inrymda delen av statens sjökrigs-

historiska samlingar före (ovan) och efter (nedan) omordnandet 1945.
Museets lokalfråga var
fortfarande olöst och modellerna magasinerade. Ar 1926
ställdes emellertid f. d. Skogsinstitutets byggnad i Nobelparken till Kungl. Marinförvaltningens förfogande för ett
marinmuseum,
provisoriskt
som öppnades för allmänheten 1927. Med penna och ritstift var amiral Hägg outtröttlig i att bearbeta den allmänna opinionen för byggandet av
ett marinmuseum. Ar 1930
beviljades efter framställning
av Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm och
Kungl. Marinförvaltningen av
lotterimedel 100,000 kr. till en byggnadsfond för sådant, men först genom en storartad donanation om 1,150,000 kr. av Knut och Alice 'W allenbergs stiftelse 1931 fick byggnadsfrågan sin

lösning. Donationen avsåg och möjliggjorde byggandet av ett museum för marina föremål tillhörande såväl Statens sjökrigshistoriska samlingar som Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i
Stockholm.
Byggnaden, som uppfördes vid Djurgårdsbrunnsviken och fick sin utformning efter ett
genom pristävlan framkommet och sedermera omarbetat förslag av professor Ragnar Östberg,
har en golvyta av 4,866 m". Den är uppförd i tre våningar.
magasin, arkiv, verkstadsutrymmen m. m.

Souterrainvåningen inrymmer

De utställningssalar som finnas i bottenvåningen

disponeras av örlogsavdelningen (statens sjökrigshistoriska samlingar) under det att sjöfartsav-
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Sjöhistoriska museets av Ragnar Ostberg ritade byggnad vid Djurgdrdsbrunnsviken i Stockliolm.

delningen (Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseums samlingar, överlämnade som gåva till staten
1935) har sina utställningslokaler i övre våningen.

Museet står under överinseende aven nämnd, bestående av fyra av Kungl. Maj:t förordnade ledamöter samt av museidirektören. Vid sidan av museiavdelningarna finnas gemensamt
bibliotek och arkiv, vilka genom sin rikhaltiga sammansättning utgöra värdefulla källor för
forskningar och studier i vår sjökrigs- och sjöfartshistoria.
År 1935 påbörjades inredningen av den nya museibyggnaden och den 28 maj 1938 hade
Statens sjökrigshistoriska samlingar äntligen delvis fått sin definitiva uppställning. De avdelningar, som då voro färdiga, omfatta tiden från 1521-1814.
Vid samlingarnas uppställning har man sökt att belysa flottans organisation och styrka,
dess sammansättning, fartygens och besättningarnas beväpning, sättet för sjöstridernas utförande samt vid sidan härav hur livet gestaltat sig ombord. För att besökaren hela tiden
skall känna sammanhanget med den krigshistoriska bilden hava orienterande politiska kartor
utställts. De omhandlade tidsperioderna äro: 1521-60, 1560-1648, 1648-80, 1680-1721,
1721-72 samt 1772-1809 och år 1814.
Den första perioden visar konsolideringens tid . Den andra och tredje maktutvecklingens tid ,
den fjärde till sjätte den sega kampen för väldets upprätthållande och den sjunde ställningen
efter Sveriges sista krig år 1814.
Vasatidens skeppsbyggeri får sin märkligaste belysning genom den del av akterskeppet från
Elefanten (1555-64), som upptagits i Kalmarsund 1936-37 och som (monterat vid ett järnskelett) nu möter besökaren vid inträdet i örlogsavdelningen.
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Karolinska tidens marinarkitektur
belyses genom en mycket riklig samling originalmodeller. Föremål, använda ombord på fartygen vid denna
lid, äro utställda vid sidan av modellerna.
Gustavianska tiden får på detta område en ännu fylligare belysning genom den mångfald av modeller och
originalföremål, som finnas från denna
tid. Den store skeppsbyggmästaren F.
H. af Chapman, vars verksamhet omspänner hela denna period, har liksom
sin företrädare i ämbetet haft god
hjälp av goda modeller i samband med
sitt omfattande fartygsbygge.

/ gustavianska salen på Sjö/lisloriska museet äro några av de för nämligaste föremålen i stal ens sjökrigshistoriska samlingar expo nerade (i fonden Per Kraft d. y:s bataljmålning över slaget vid
Hogland 1788, flankerad av Ivå stora modeller av ett 62-kanonskepp
från 1782 och en svår fregatt, bägge konstruerade av af Chapman).

I örlogsavdelningens honnörsal
den s. k. trofesalen - äro sammanförda ej blott trofeer i form av flaggor
och befälstecken samt kanoner utan
även sådana föremål, vilka på grund
av sin storlek ej kunnat inrymmas
annorstädes. Av originalföremålen bil dar akterspegeln på Gustav III:s skonert Atnphion (1778-1885) med innanför liggande kajuta en central
grupp, som tillsammans med JeanLouis Desprez' stora bataljmålningar
(från

1791-92)

fångar

besökarens

blick. Dessa m ålningar utfördes ursprungligen för ett planerat sjöbataljgalleri på Drottningholms slott.

Under krigsåren då den ordinarie expositionen på grund un tidsläget delvis måst evakueras, har Sjöhistoriska museet gjort en
värdefull insats genom en rad stora specialutställningar bl. a.:
minnesutslällningar över Jacob Hägg och Herman af Sil/en (194-2;
ovan), »S oeriqes sjökarta . (194-4-: nedan), • Varv och skeppsbyggeri . samt »S uensk sjömannagärning i allvarstid •.

Tv å kolossala galjonsbilder, utförda
av den svenske bildhuggaren Johan
Törnström, pryda sidoväggarna, och i
salen stå två monumentala modeller av
å nglinjesk eppet Siockholm och fregatten Josephine.
De utställda förem ålen omspänna
en tidsperiod av närmare 350 år.
Såsom understödsförening för örlogssamlingarnas tillökning m. m. bildades 1928 Föreningen Marinmusei
vänner, sedermera kallad Föreningen
Sjöhistoriska museets örlogsavdelning.

81. Sv . F. H. III
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FLOTTA S TROFEER OCH SEGERTECKEN

ed trofe eller segertecken förstås i allmänhet sådana föremål såsom fanor, flaggor och
vapen, vilka under strid vunnits från fienden. 1906 års trof'esakkunniga lämna följande
närmare definition: »Till trofeer böra räknas utländska makter tillhöriga föremål, som höra

M

•

till de olika vapenslagens beväpning och utrustning och under krig fallit i svenska krigsmaktens händer, således vapen, fanor, standar, musikinstrument, munderingspersedlar, tält och dylikt». I denna definition inbegripes givetvis även den typ av trofeer. som erövrats i sjöstrid.
Som de förnämsta trofeerna betraktas fanor, standar, flaggor och befälstecken, vilka närmast
representera den makt eller styrka som besegrats.
Erövrandet aven trofe har ofta ej kunnat ske utan med livet som insats och likaså har
försvaret av den egna fanan eller flaggan krävt stora offer i människoliv.
För att belysa hur Kungl. Maj:t genom tiderna betraktat frågan angående erövrandet av
trofeer må anföras följande.
I Gustav Vasas skeppsrätt av år 1535 bestämdes, att allt erövrat skytt, krut, lod och fetalie
tillhörde konungen ensam. Av övrigt gods jämte skepp tillkom konungen ena hälften och
skeppsfolket den andra.
Denna regel gällde i huvudsak till 1565, då Erik XIV förbehöll sig förutom skytt, krut, lod,
övrig krigsmunition, harnesk och fanor även skepp och alla fångar. Med fanor menades i detta
fall flaggorna. De kallades även fälttecken eller sjötecken.
I instruktionen för flottan på Danzigs redd i september 1628 står bl. a. beträffande det
folk, som hade sin drabbningsstation i märsarna: »De skola ock hava färdiga bössor hos sig
så ock halva pikar och dess yxor till att skjuta, sticka och hugga dem som vele av fiendens
folk i äntringen upp att taga flaggan neder».
Till uppmuntran för befäl och besättning på 1675 års flotta utlovade Karl XI, »a tt den som
vid äntring av fiendeskepp stryker ned någon kommenderandes flagga skulle erhålla en särskild åreskänk från 30 till 150 daler efter flaggans kvalitet och värde». Vad härmed förstods
framgår av § 179 i Karl XI:s sjö artiklar av år 1685, som lyder:
»Den som med tappert mod och fäktande hand nedertager översta flaggan av det förnämste
fientlige amiralsskeppet skall i lika måtto bekomma en föräring av två tusen daler silvermynt,
för öyersta flaggan av något av de andra amiralsskeppen ett tusen daler silvermynt, för flaggan av förstången femhundra daler silvermynt, för flaggan av mesanmasten tre hundra daler
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silvermynt, för compans flaggan ett
hundra daler silvermynt.s
Denna paragraf, som givetvis tillkommit för' att sporra modet vid äntring, omhandlar compans- och amiralsflaggor, men kan givetvis icke uppfattas så att icke även andra erövrade
flaggor äro att anse som trofeer.
I 1798 års krigsartiklar står i kap.
3 om fält- och sjöslag § 10 följande:
»Försummar någon vid förefallande
reträtt, utan högsta nöd och trängande
orsaker, att undan fienden bärga kanoner, fanor, standarer, flaggor och
annat slikt, som tjänar till segertecken
eller att, om sådant icke ske kan, desamma förstöra eller onyttige göra;
straff~s med tjänstens förlust eller degradation ifrån ett halvt till ett är, efter
omständigheterna» .
Denna paragraf, som är mycket defensiv till sitt innehåll, belyser dock
vad som förstås med trofeer.

Dessa ryska flaggor togas samtliga som trofeer under Gustav JIl :s

1834 års reglemente (fastställt först ryska krig. Från vänster: Bulsati, 30 m. lång vimpel, röd, vit och
blå med bldtt andreaskors d vit botten närmast stdngen (Suensk»
1841 för K. Maj:ts flotta) innehåller i sund 1790), tvd flaggor med blått andreaskors å vit botten (Suensk§ 211: 1 något liknande som i föregå- sund 1790), två gösar, blåuitt kryss d röd botten (Fredrikshamn
ende: »St öter skeppet på grund skall 15 maj 1790). - Stockholms trolesamlituj, deposition d Sjöhisto riska museet, Stockholm.
chefen kvarstanna ombord, så länge
något hopp kvarstår . .. , men nödgas han giva skeppet förlorat, bör han främst söka frälsa
besättningen och därefter allt vad av skeppets gods bärgas kan, i synnerhet flaggor och vimplar, vilka kunna tjäna fienden som trofeer . . .».
De nu gällande bestämmelserna äro utfärdade 1939.
Med hänsyn till de många sjökrig, som Sverige varit invecklar i, och de stora flottor, som
därvid förekommit, är det märkligt, att så fä trofeer finnas bevarade från desamma. Detta
förhållande sammanhänger med att endast ett fåtal fartyg ha äntrats, medan andra sänkts
eller .sprungit i luften utan att falla i svenskarnes händer.
Från vasatiden finnes sålunda inga trofeflaggor bevarade. Visserligen omnämner den danske författaren Axel Larsen i sitt arbete Kalmarkrigen, »att i Gustav Adolfs kapell i Riddarholmskyrkan i Stockholm finnes bland de upphängda trofeerna ett stort dannebrogflag; detta •
är efter all sannolikhet en skeppsflagga och mycket talar för att det är det danska ske~pet
Stiernens fIag, då Sverige i Gustav Adolfs tid knappast erövrade trofeer av denna beskaffenhet». Detta skrevs år 1889 och syftar på en sjöstrid natten mellan 30-31 juli 1611, då Nils
Engelsman med lilla flottan stötte på en dansk styrka i närheten av Kråkelund i Smålands
skärgård, varvid det nämnda skeppet Stiernen om 22 kanoner föll i svenskarnas händer (bd
l, sid. 410 ). Denna flagga finnes icke upptagen i statens trofesamling.
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Under Karl XI:s sjökrig voro framgångarna ytterst få. Dock erövrades av major Rotkirks
med ett antal slupar år 1676 utanför Älvsborg ett danskt 50-kanonskepp, Köpenhamn. Löjtnant Anders van der Wik var den förste, som äntrade och nedhalade flaggan på skeppet.
Denna trofe finnes ej heller bevarad.
Först från 1759 års sjökrig finnas några trofeer bevarade. I Stralsund låg en svensk skärgårdseskader, bestående huvudsakligen av galärer och skottpråmar med trupper ombord, under
befäl av generalmajor Carpelan. Under dennes befäl anföll amiralitetskaptenen K. Rutensparre den 10 september 1759 med 4 hel- och 4 halvgalärer jämte barkasser o. s. v. en preussisk, något starkare eskader iStettiner Haff och erövrade densamma genom äntring (bd 2,
sid. 292). En flagga och en vimpel från chefsfartyget finnas bevarade.
Från Gustav III:s ryska krig härröra flottans flesta trofeer. De äro tagna i slaget vid
Hogland den 17 juli 1788, i slaget vid Fredrikshamn den 15 maj 1790 samt vid Svensksund
den 9-10 juli samma år.
5 flaggor, 2 gösar och 1 standert togos i slaget vid Hogland. De torde ha kommit från det
av svenskarna erövrade ryska linjeskeppet Vladislaff. Möjligen härrör någon av dessa trofeer
från de båda ryska fregatterna Jarislawitz om 32 kanoner och Hektor om 26 kanoner, vilka
togos av svenskarna den 8 juli 1788 (bd 2, sid. 490).
14 flaggor, 3 vimplar, 1 standert samt 4 gösar togos i Fredrikshamn. Striden fördes under
konungens eget befäl. Av fiendens fartyg togos en turuma, Sällan värre, som föregående år
erövrats från svenskarna, 2 stycken skottpråmar samt 22 övriga fartyg (bd 2, sid. 504). Av
dessa sjönko 4 och ett sprang i luften. De förde sammanlagt 250 kanoner från 24-pundiga
till 3-pundiga.
46 flaggor, 8 standertar, 15 vimplar, 10 gösar samt 4 fanor och 5 standar togos vid
Svensksund. Fanorna, varav en livfana, togos från det ryska Kexholms regemente. Av standaren tillhörde tre något livregemente. Vid striden, som fördes under konungens eget befäl,
erövrades eller sänktes följande fartyg: 3 fregatter togos, 2 sänktes, 7 galärer togos, 9 sänktes, hemmeman Oden togs, 1 chebeque togs, 2 sänktes, 1 brigg sjönk, 6 gallioter togos, 3
sjönko, 1 kaik, 2 kuttrar, 2 mörsarfartyg, 3 kanonslupar, 2 flytande batterier, 2 mörsarbarkasser, 1 halvgalär och 3 chefsfartyg togos, 1 mörsarfartyg och 1 mörsarbarkass sjönk.
På dessa fartyg furmos tillsammans 1,412 kanoner, 332 nickor, 32 mörsare och haubitzer
samt 7 lantkanoner. Endast ett fåtal av tagna pjäser finnas i behåll och tillhöra statens sjökrigshistoriska samlingar.
Under finska kriget 1808-09 återtogs under ett kortare stridsmoment svenska hemmeman
Styrbjörn vid Lövöfjärden i finska skärgården den 17-18 maj 1808 (bd 2, sid. 516) . Därvid
erövrades 3 flaggor, 5 slupsflaggor, 3 standertar och 3 vimplar.
Den 31 augusti 1808 uppbringades ryska briggen Vestrin på kryssning mellan Revaloch
Sveaborg. Därvid föll en flagga och en vimpel i svenskarnes händer.
Under fälttåget mot Napoleon 1813-14 överlämnades den 5 januari 1814 av ryssarna till
svenskarna den danska fästningen Gliickstadt vid Elbes mynning. Därvid föllo i svenskarnes
PLANSCH A MOTSTAENDE SIDA. Denna ryska kejserliga flagga - prydd med dubbelörnen, i näbbar och klor
hållande kartor över de fyra hav, till vilka Ryssland gränsar: Vita, Svarta och Kaspiska havet samt Ostersjön
(Finska viken) - togs i slaget vid Svensksund 1790. Dubbelörnen är mdlad endast d ena sidan, vilket är ovanligt och möjligen förklaras därav, att flaggans förfärdigande skedde omedelbart före slaget i tanke att densamma
skulle hissas d det fartyg, som lär ha iordningsställts för att medtaga Gustav ]J] som fdnge. A Hilleströms processionstavla ses denna flagga sist bland trojeerna, närmast före Gustav ]]J och kronprinsen.
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Till trofeer i vidsträckt bemärkelse kan man ocksd räkna föremdl som dessa, bevarade bland samlingarna pd
Sjöhistoriska museet. Vänstra bilden: Tvd ryska kruthorn, av humrad koppar, c:a 0,5 m. ldnga. J likhet med
patronväskan till Jlöger, av svart läder med vapenpldt av mässing med krönt dubbelörn och med granattecken i
Jlörnen, togas de under slaget vid Svensks und. - Högra bilden: Vid sjöslaget i Grosse Frisettes Hall 1759 togas
bl. a. som krigsbyte ett antul preussiska grenadjärmössor. Av de bägge här dtergivna är den ena prydd med
krönt dubbelörn 0c11 Fredrik den stores namnchijjer jämte inskriptionen "Pro gloria et Patria"; den andra prydes med samma kröntn namnehiller och är pd baksidan försedd med flätad hdrträns för perukpiskon.

händer 3 flaggor, 3 slupsflaggor, 3 standertar, 1 vimpel och 1 fana. De torde utom fanan ha
tillhört en mindre dansk eskader av kanonslupar, som låg i hamnen.
Under fälttåget mot Norge 1814 (jfr bd 2, sid. 524) togos vid fästningen Fredrikstens utrymmande av norrmännen den 16 augusti l norsk flagga, 4 norska fanor, l danskt och 1 norskt
standar. Från detta fälttåg finnas ytterligare tagna 3 danska fanor samt 2 norska flaggor utan
närmare ortsangivning. De närmare omständigheterna, hur dessa trofeer tagits och av vem,
känner man icke till, vilket kan synas så mycket egendomligare, som triumfen att ha tagit
dem särskilt högtidligt firades.
De preussiska trofeerna överlämnades till rustkammaren jämte följande skrivelse, undertecknad med namnen Carlskiöld, Zander, Hermelin, von Kothen, Forslund och Boberg:
»Ekonom i Rustmästaren Lars Holmstedt.
K. Kollegium låter nu till rustkammaren med behörig påskrift avlämna en kgl. preussisk
flagg och vimpel tagen den 10 sept. sistlidne (1759) i Gross Frisch Haff nedanför Stettin på
preussiska kommendörsfartyget, då de svenska bemäktigade sig den där å orten befunna preussiska eskadern, och befalles Eder härmed att förenämnda flagg och vimpel uti rustkammaren
förvara samt Eder till uppbörd taga. s

Dessa bägge trofeer äro av linneväv med preussiska dubbelörnen målat i svart.
Trofeerna från Hogland omnämnas i Fredric Hjerta Larssons »J ournnl öfver Kong!. svenska flottans sjö-expedition år 1788 - på följande sätt:
_De erövrade ryska trofeer presenterades Hans Majestät konungen om bord på Amphion,
dit de buros i procession av amiralitetets regements officerare, åtföljde av alla på flottan kommenderade regements officerare av armeen: från Amphion fördes trofeerna på lika sätt upp i
Helsingfors kyrka, där Hans Majestät och båda deras Kong!. Högheter voro närvarande vid
tacksägelsens avläggande till den aldra högsta för erhållne segern, varefter H. Maj:t i ömmaste
uttryck tackade Hans Kong!. Höghet för hjältemodigt anförande av bataljen; Hans excellens
gref Wrangel fick även en nådig kompliment; och hela amiralitets-staten en generel befordran.»
I
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Sedan en inventering av de under år 1790 tagna trofeerna verkställts samma år, överläm•
nar översten Mikael Anckarsvärd i en underdånig skrivelse en förteckning å desamma. Den lyder:
J

Underdånigste rapport.

Stockholms slott d. 10 Aug. 1790.

Härjämte får jag nåden i underdånighet inlämna förteckningar å de trofeer. vilka under
Eder Kongelige Majestäts eget höga anförande blivit tagne uti Bataljerne för Fredrikshamn
den 15 maj och vid Svensksund den 9 juli innevarande år. Och har jag å varje utav dessa
trofeer å pergament låtit anteckna tillfället, de blivit tagne. Stockholm den 10 Augusti 1790.
M. Anckarsvärd

G. Wallberg.»

Dessa förteckningar innehålla uppgift å trofeernas färger samt det antal dukar de innehålla men i övrigt endast få detaljer. På standertar och vimplar är längden angiven. De
större vimplarna, som även kallas bulsaner, ha en längd av 7-16 famnar, de mindre 2-5
famnar. Bulsanerna blåste i r~gel från galärernas storsprin, där de kunde blåsa ut fritt. Flaggorna äro mycket stora och dukantalet varierar mellan 7 och 20. - I förteckningen göres
ingen skillnad på signalflaggor, utan dessa ingå såväl bland standertar som vimplar.
Pergamentslapparna fästes antingen till dukens lik eller på den fanstång, vartill trofeerna
fästes i samband med deras utställande. Många av dessa lappar äro förkomna av skilda orsaker. Såsom exempel å en dylik lapp återgives följande:
»Denna ryska standert 5 1/ 2 famn lång 3 duk tagen uti bataljen vid Svensksu;"d under H. M.
egit höga befäl och anförande den 917 1790 N:r 3. J
De flesta ryska och danska trofeerna äro tillverkade av grovt ylle, men även finare ylle
och bomull förekommer. Färgerna äro i allmänhet mycket urblekta och dukarna illa slitna,
varför deras utställande först kan ske efter en dyrbar konservering.
Till firande av segern vid Fredrikshamn hölls den 3 juni 1790 tacksägelse i alla huvudstadens kyrkor. Härom läses i Allmänna tidningar för den 9 juni:

J •••

Hans högvördighet upp-

läste slutligen själv tacksägelsen och under lovsången lossades i tvenne omgångar 256 skott av
de på Blasieholmen placerade stycken, varunder trofeerne, vilka under gudstjänsten stodo på
ömse sidor om gången på givet tecken av rikshärolden framburos och ställdes kring altaret J •
Svensksundstrofeerna fördes först till Haga slott och därifrån den 21 juli 1790 till huvudstaden av Smålands kavalleri under befäl av kaptenen vid artilleriet, Pollet, samt utställdes p å
slottsbalkongen. Följande morgon uppburos de till konungens matsal av dem, som skulle bära
PLANSCH A lIfOTSTAENDE SIDA . lIfed anledning av den nyligen hemförda lysande segern vid Svensksund hölls
i Stockholm den 22 juli 1790 ett Tedeum i Storkyrkan. Som förberedelse till denna högtidlighet (jfr bd II, [acs.
vid sid. 512) fördes kl. 12 på dagen de tagna trofeerna i högtidlig procession till kyrkan. Främst gingo ståndsdrabanterna med musik, varefter följde de kungliga pagerna och hovstaten i galadräkt, nordstjärne- och svärds -

ordnarnas härolder jämte kommendörerna av sagda ordnar, seralimsordens hi/rold med ordensriddarna, riksdrotsen och fyra kungliga härolder. Därefter kom rikshårolden, följd av tro fe bärarna i sådan ordning, att främst
buros fem standar, därefter fyra fanor, åtföljda av vimplar och gösar, samt slutligen större och mindre flaggor
till ej uppgivet antal; den sista stora gula flaggan i processionen är den ryska kejserliga. Bärare uoro officerare
och underofficerare från armens flotta samt Smålands kavalleri- och artilleriregementen. Näst i ordningen kommo
de kungliga med sina sviter, först konungen i amiralsuniform med den lille kronprinsen vid sin sida därefter under den blågula tronhimlen drottningen, förd av prins Fredrik Adolf, så prins Karls gemål och till sist prinsessan
Sofia Albertina. Processionen avslutades av riksrådinnor och den kvinnliga hovstaten. Efter Tedeums avIlållande
[ramburos trofeerna och uppställdes tills vidare på båda sidor av högaltaret. - Pehr Hillestråms monumentala,
samtida målning - där konstnären för effektens skull tillåtit sig vissa friheter visavi byggnadernas uppställning
och gatulinjerna samt endast antytt de väldiga människoskaror, som bevittnade den storslagna ceremonien ingår i samlingarna på Rosersbergs slott .
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Atskilliga trojekanoner har i ursprungligt eller omgjutet skick införlivats med det svenska sjöförsvaret. Sd var
fallet exempelvis med det på vänstra fotot avbildade 3,26 m. ldnga polska sexpundiga kopparstycket frdn 1555.
Kanonen ingick slutligen i bestyckningen pd 28-kanonskeppet Riksnyckeln, som sjönk 1628 vid Viksten i StockItoltns skärgdrd, och upptogs 1920. (Kanonen vilar i en fyrarullaldda frdn 70-kanonskeppet Riksäpplet 1676). De bägge pjäserna d högra bilden, en 30-pundig rysk kanon ocli en 50-pundig mörsare, bägge av metall, togas
under slaget vid Svensksund 1790. Lavetterna höra ej till pjäserna men erövrades vid samma tillfälle.

tro feerna i processionen till Storkyrkan. Dessa voro officerare från flera regementen ävensom
underofficerare från artilleriet, armens flotta och Smålands kavalleri. Majoren von Braun vid
Kalmar regemente anförde processionen, omfattande c:a 70 trofebärare. Vid altaret i Storkyrkan stod ärkebiskopen von Troil i stor ämbetsskrud. Gudstjänsten skedde på vanligt sätt och
sedan lovsången sjungits, avlossades 256 skott, varefter trofeerna ställdes på ömse sidor om
altaret, vilket gjorde, såsom tidningarna skrevo, »en den m äst rörande syn».
Vid fredsfesten den 31 augusti 1790 utburos samtliga trofeer under lovsångens toner från
kyrkan av officerare från armens flotta och riddare av svärdsorden. Vid kyrktrappan stodo
trumpetare och pukslagare, och sedan härolderna uppläst fredsplakatet, utträdde processionen
föregången av rikshärolden. I spetsen fördes den stora ryska kejserliga flaggan. Färden fortsatte till kungsbryggan nedanför Logården samt vidare sjöledes till Fredrikshovs slott, där krigskollegii ledamöter mötte. Här förvarades sedermera trofeerna tillsammans med armens.
Den största uppmärksamheten bland trofeerna väckte den ryska kejserliga flaggan, varom
sägs i Allmänna tidningar: »Denna ärofulla trofee, ganska stor och gul till färgen, visar ryska
rikets vapen, en svart fläkt örn med S. Andrae orden behängd, och en kejserlig krona på vart
huvud samt en större mittöver. På bröstet ses moskovitiska eller huvudvapnet St. Göran uti
rött fält. Uti näbbar och klor hålles fyra sjö-kartor till betecknande av Östersjön, Vita, Svarta
och Kaspiska haven såsom gränsande till Ryssland, och vilkas herravälde dess sjömakt eftersträvar. Sådan är ryska kejsardömets huvudflagga, som ej nyttjas utan vid stora riks-ceremonier eller då Hennes Maj :t kejsarinnan kommer ombord på ett amiralsskepp».
Enligt sägnen var ryske

överbefälhavar~n för

skärgårdsflottan, prinsen av Nassau, så säker

på att fånga Gustav III vid Svensksund, att han redan iordninggjort ett fartyg för honom,
vilket skulle vid sådant fall föra denna kejserliga flagga, och detta skulle då ha inträffat på
18:de årsdagen av kejsarinnan Katarinas tronbestigning.
Några data rörande de norska trofeerna saknas utom i följande fall, nämligen dels i ett
utdrag ur linjeskeppet Gustav den stores loggbok, varur framgår följande: »Onsdagen den 3
augusti 1814 kl. 8 afton ankommo tvenne fångna norrmän och en flagg tagen på batteriet vid
Kragerön jämte några trenne gevär. Torsdagen den 4 augusti ankom en officer med fästningen
Fredrikstens flagg», dels i ett kvitto på bland annat en »nor sk örlogsflagg om sex duks ett
stycke», som lämnats av fregatten GalatM till loggerten N:r 3 den 19 augusti 1814.
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Flottans trofeer hava varit förvarade tillsammans med armens och varit underkastade
samma slag av förstörelse som dessa, särskilt under den tid, då de voro upphängda i Riddarholmskyrkan. Det kan därför ha sitt intresse att veta, hur trofeerna förvarats genom tiderna.
År 1657 upptogs fan- och standarsamlingen för första gången i rikshuvudboken för allt
riksens artilleri, och tre år senare är samlingen upptagen i den militära rustkammarens inventarium.

År 1677 blevo då befintliga trofeer avbildade i färg samt beskrevos till ett antal av

c:a 1,820 stycken. År 1691 flyttades samlingen till De la Gardieska palatset Makalös vid Kungsträdgården, där de stannade till 1785, då de flyttades till Fredrikshovs slott. Under tiden 1796
- 1803 förvarades trofeerna i armens utredningsförråd i stora magasinet å Skeppsholmen, vilket inreddes till arsenal för ändamålet. . År 1803 överfördes samlingen till orangerihuset i Kungsträdgården, där de kvarblevo till 1817, då de flyttades till Riddarholmskyrkan och sedan förblevo till 1906. Vid denna tidpunkt var det mest trasor av hela samlingen. Många fanstänger
voro t. o. m. tomma.
Sedan sistnämnda år ha de huvudsakligen förvarats nedpackade i Nordiska museets lokaler.

I mån av konserveringsarbetets fortgång utlämnas trofeerna till någon av de institutioner,

som får utställa dem, nämligen Armemuseet, Sjöhistoriska museet, Livrustkammaren samt riksmarskalksämbetet, vilket ämbete omhänderhar de trofeer. som utställas i Riddarholmskyrkan.
Beslut om trofeernas konservering, vetenskapliga bearbetning och utlämnande fattas av Statens
trofen ämnd, Denna tillsattes av Kungl. Maj:t den 7 maj 1937 och består av fem ledamöter, däribland cheferna för armen och marinen.
I det föregående har det väsentligaste av flottans trofeer behandlats. Krigsbyte i form av
kanoner, blanka vapen, handvapen, musikinstrument samt beklädnads- och munderingspersedlar finnas till ett mindre antal, däribland preussiska grenadjärmössor från 1759 samt remtyg
från Svensksund. De bevarade metallkanonerna äro från Svensksund, i övrigt är proveniensen
av föremålen icke tillfredsställande utredd.
I statens sjökrigshistoriska samlingar ingå bl. a. 7 stycken metallkanoner, den äldsta från
1535, den yngsta från 1624.

De togos upp år 1920 från realskeppet Riksnyckeln, som sjönk

vid Viksten i Stockholms skärgård 1628 . Av den utredning, som verkställdes av kommendörkapten L. StackelI rörande dessa kanoner, framgår att två kanoner äro polska från år 1555,
resp. 1623 samt att de med största sannolikhet äro tagna i Gustav II Adolfs polska fälttåg. Samma
är förhållandet med två svenska kanoner från 1560, resp. 1612, varav den förstnämnda förts ur
landet av konung Sigismund. Samtliga dessa kanoner ingingo i fartygets bestyckning och befunnos vara laddade samt försedda med mynningsproppar enligt dåtida reglemente. Vid denna tid
gjorde man ingen skillnad på sjö- och lantkanoner, endast lavetterna voro olika.
Dessa fyra erövrade kanoner utgöra enligt nutida begrepp trofeer, men så var icke fallet
på den tiden.

Det var tvärtom vanligt att bestycka fartygen med förutom egna även tagna

kanoner. Sålunda funnos år 1715 i artilleriförrådet i Karlskrona bland andra kanoner även
6 kejserliga romerska, 73 danska, 2 friedländska, 2 burgundiska samt 14 av annat främmande
ursprung. Samtliga dessa voro av metall och sändes sagda år såsom odugliga till Stockholm
för att nedsmältas till myntplåtar, ett öde, som även övergått andra trofekanoner, därest de icke
försålts på offentlig auktion eller nedsmälts för andra ändamål. Det fåtal trofekanoner, som
finnas kvar och som tillhöra statens sjökrigshistoriska samlingar, få därför anses så mycket
dyrbarare i sitt vittnesbörd om gångna tiders bragder till sjöss.
Pieteten fordrar, att konserveringsarbetet å rikets duktrofeer (fanor, flaggor o. s. v.] omsorgsfullt fortsättes i den mån århundradens tärande förslitning över huvud taget medgiver underhåll.
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DEN SVENSKA FLOTTAN AV I DAG

det föregående ha vi sett hur den svenska flottans historia kännetecknats av upprepade
växlingar mellan styrke- och svaghetsperioder. Fram till mitten av 1800-talet funno dessa
växlingar sin naturliga förklaring i den historiska utvecklingen med perioder av kraftigt uppsving
förenat med stark maktställning till sjöss och tider av utmattning och vanmakt med förfallen
örlogsflotta. Under den epok, som i detta band betecknats som dess andra period, nämligen
fr ån omkring 1880 till nuvarande tid har flottan haft god vind i seglen under en 20-års period
kring sekelskiftet 1900, men sedan arbetat i motvind ända fram till början av det 1939 utbrutna världskriget. Orsakerna till flottans förstärkning under 1800-talets sista decennium kunna
sökas i den hotande unionskrisen, i de då inträffade goda tiderna och en allmän önskan att
förstärka försvaret, varvid den parlamentariska oenigheten i fråga om lantförsvarets modernisering gjorde det lättare att enas om sjöförsvarets utbyggnad. En bidragande orsak kan även
ha varit den starka tekniska utvecklingen och det överallt i världen stora intresset för de då
moderna flottorna, som representerade ett påtagligt resultat av de tekniska framstegen. En
motsvarighet härtill är i vår tid allmänhetens förkärlek för det nya stridsmedel som flyget
utgör. Någon allmänt utbredd insikt om behovet aven flotta torde emellertid inte ha funnits.
Någon förståelse för havets betydelse för vårt land som sjöhandelsväg eller som värdefullt
försvarsområde, någon )sea-sense) , fanns inte. En gördel runt kusten av minor och befästningar
betraktades av många som det säkraste värnet mot anfall över havet. Under alla förhållanden
gick intresset för flottan snart tillbaka, och från och med 1907, då de stora försvarsutredningarna på nytt satte igång, ha de som insett sjöförsvarets betydelse måst föra en oavbruten kamp
för att åt landet bevara en i allvarets stund användbar örlogsflotta. Även om resultatet blev
obetydligt i fråga om flottans vidmakthållande och utveckling i form av nya fartyg höllos dock
de befintliga fartygen i gott skick och f örsågos tid efter annan med moderna tekniska hjälpmedel, så att utbildning och övningar kunde bedrivas på samma sätt som i andra länders
flottor. Antalet rustade fartyg kunde även hållas tillräckligt stort för att bereda personalen
sådan övning ombord att dess yrkesskicklighet hölls på ett högt plan. Den flotta som stod till
förfogande på hösten 1939 var visserligen materiellt beskuren, men den hade en god stamkader
av officerare, underofficerare och manskap. I den engelska flottkalendern Janes Fighting Ships
förekom på sin tid det omdömet om den svenska flottan att den visserligen var liten men
mycket effektiv. Vad värde hade då denna flotta för vårt land, när den stora ofreden ånyo
bröt ut över världen?
Innan denna fråga belyses skall flottans eller rättare ullryckt sjöstridskrafternas organisation och fördelning till olika styrkor och områden klarläggas. För den omedelbara verksam-
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heten invid vissa betydelsefulla delar av den svenska kusten funnos s. k. lokalstyrkor, underställda vederbörande marindistriktschef. I lokalstyrkorna ingående fartyg voro i allmänhet
ganska ålderstigna utom vissa smärre fartyg, kustubåtar, minsvepare och torpedbåtar, som voro
direkt lämpade för försvarsuppgifter i kustens närhet. Den operativa delen av flottan, avsedd
för uppträdande till sjöss, varhelst dess insats kunde behövas, utgjordes av kustflottan, som
närmast motsvarade 16- och 170-talens svenska linjeflottor. I kustflottåns ingingo pansarskepp,
kryssare, jagare, undervattensbåtar och torpedbåtar samt flygstridskrafter av olika slag, och till
denna flotta i första hand voro fördelade de nyaste fartygen, utrustade med tidsenliga vapen
och moderna tekniska hjälpmedel för vapnens utnyttjande. Där återfurm os också sådana äldre
fartyg, som ansetts värda att modernisera i anslutning till utvecklingens gång.
För att elt stridsfartyg skall kunna lösa sina uppgifter fordras en väl samövad besättning.
En sådan kan ej improviseras, och en god beredskap innebär därför, att strängt taget samtliga
flottans fartyg ständigt borde vara rustade och-övade. Kostnaderna härför kunde ej inrymmas
i anslagen för fredsorganisationen, utan endast en del av kustflottan kunde hållas rustad och
stridsberedd året runt med någon utökning under sommarhalvåret, då utbildningsanstalterna
land voro stängda och tillgången på personal för sjökommendering var störst.
Sommaren 1939 voro de bemannade sjöstridskrafterna huvudsakligen representerade av kustflottan, som på grund av de alltmer hotande krigsmolnen rustats i något större utsträckning
än vanligt. Av de senaste riksdagarna beslutade åtgärder för att höja den personella och
materiella beredskapen hade gjort möjligt alt förlägga återstoden av kustflottan liksom en del
av lokalstyrkornas stridsfartyg i depå vid örlogsstationerna. Detta innebar att fartygen med
hjälp aven mindre besättningsstyrka kunde hållas fullt rustade och i övrigt i sådant skick, att
de efter besättningens komplettering till full styrka omedelbart kunde sättas in i sina krigsförband. I slutet av augusti sagda år, då ovädret drog ihop sig, inkallades största delen av
f. d. stamanställda värnpliktiga samt reservpersonal för att fylla ut besättningarna på stridsfartygen. I stort sett voro alla användbara stridsfartyg klara den 1 september, då krigslågan
tändes och förstärkt försvarsberedskap anbefalldes. Kustflottan hade efter sommarens och höstens forcerade övningar god stridsberedskap, och inom marindistrikten funnos lokalstyrkor
organiserade i den utsträckning som de omedelbara behoven krävde.
Den 2 september sattes patrullering igång med lätta fartyg längs kusterna. Första försvarsberedskapsdagen, den 3 september, rapporterades kustflottan fullt stridsberedd. Kort efteråt utökades dess flygstridskrafter med en torpedflygdivision.
Flottan gav här ett gott prov på sin förmåga att snabbt kunna övergå från freds- till krigsfot.
På örlogsvarven och flera andra varv färdigställdes snabbast möjligt återstående stridsfartyg,
som legat under reparation eller ombyggnad. Hjälpfartyg av olika slag, som uttagits för att fylla
behovet av minsvepare, hjälpkryssare, lasaretts- och logementsfartyg, utrustades för att snarast
kunna ingå i vederbörliga sjöstyrkor.
För alt hindra Sveriges indragande i kriget och för att värna dess självbestämningsrätt var
den svenska försvarsmakten i sin helhet det förnämsta stödet. En särskild betydelse fick emellertid kustflottan, den operativa delen av sjöstridskrafterna, som snabbt kunde förflyttas till
olika områden utanför våra kuster för att där avvärja plötsliga anfall mot vårt land. Vid krigsutbrottet, liksom vid överfallen på Danmark och Norge 1940 och en viss tid därefter voro de
tyska sjöstridskrafterna hårt anlitade i Nordsjön, och den svenska flottan utgjorde då ett be-
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tydelsefullt hinder för ett överskeppningsföretag mot vårt lands syd. eller ostkust, särskilt som
försvarskrafterna till lands och i luften ännu ej vunnit erforderlig styrka och slagkraft. Även
sedermera, då lantstridskrafterna måste avses för landgränsens försvar, blev flottans uppgift
att i samverkan med kustartilleri- och flygstridskrafter skydda mot angrepp över sjögränsen
framträdande.
Sjöstridskrafterna fingo också den viktiga uppgiften att skydda det svenska sjöterritoriet,
d. v. s. territorialvattnet och vissa viktiga skärgårdsområden, mot otillbörligt intrång eller utnyttjande av de krigförande. Denna uppgift erbjöd ett rikt verksamhetsfält med patrullering,
eskortering, minering, minsvepning och sjöfartskontroll samt direkt hjälp åt sjöfart och fiske.
Det egentliga arbetet utfördes här av de lätta fartygen, jagare, vedettbåtar, minkryssare, minsvepare samt sjöstridskrafternas flygförband, medan de tyngre stridskrafterna höllos ständigt
redo i högsta möjliga stridsberedskap för att när som helst kunna ingripa till stöd för vakth ållningen eller direkt mot kuppartade anfallsföretag.
Under föregående världskrig, 1914-18, voro flottans uppgifter i stort sett desamma som
under andra världskriget, men detta senares blixt- och kuppartade karaktär ökade kraven på
oavlåtlig beredskap.

Uppmärksamheten m åste också riktas på det omedelbara försvaret till

sjöss av än det ena, än det andra kustavsnittet allt efter krigslägets växlingar i de oss om givande havsområdena. De direkta försvarsåtgärderna togo sig också olika former; ibland blev
det nödvändigt att genom mineringar helt spärra vissa kustavsnitt eller passager p å svenskt
vatten, under det att vissa områden stängdes endast för utländska fartyg, medan man inom
andra underkastade sjöfarten en mycket noggrann kontroll. Av de krigförande utlagda minor
påträffades tid efter annan i de svenska farvattnen och däribland även nya mintyper som
exempelvis magnetminan, som, fälld från flygplan, tidtals hamnade i de svenska farlederna i
Öresund.

Minsvepningsarbetet blev därför omfattande och måste även anpassas efter de nya

minkonstruktionerna. Eskorteringen av handelsfartyg i det svenska territorialvattnet var tidvis
mycket krävande och innebar nu fordran på skydd även mot torpedering från ubåtar och upp bringning med flygplan
För att fylla de nu nämnda vidgade vakthållningsuppgifterna stodo 1939 ett väsentligt
mindre antal lätta fartyg till förfogande än 1914, vartill kom att antalet befintliga stamofficerare för tjänstgöring på de lätta fartygen var procentuellt betydligt lägre än 1914.

Kraven

på flottan voro större, men möjligheterna att tillgodose dem mindre än förra gången Genom
att till det yttersta pressa personalreserverna och taga i anspråk sjövärnskårens personal för
den krävande tjänsten vid sjöfartskontrollerna, samt med anlitande av gamla vedettbåtar och
ett stort antal hjälpvedettbåtar i lokalstyrkorna kunde flottan dock lösa sina uppgifter.

Att

det fordrade ett hängivet och självuppoffrande arbete av personalen säger sig självt.
Flottans värde i vårt neutralitetsförsvar blev alltmer uppenbar, och försvarsministern, statsrådet Sköld, yttrade i Malmö 1942 vid sjösättningen aven ub åt bl. a.: »Icke av någon försvarsgren ha vi hittills under detta krig haft så stort behov som av flottan », samt vid ett senare till fälle: »Den frågan bör aldrig mer få ställas; behöver vi en örlogsflotta? Så länge Sverige behöver ett försvar behöver det också en örlogsflotta». Att uppfattningen icke ändrades framgår av
flera liknande uttalanden och senast i mars 1945. Dåvarande överbefälhavaren, general Thörnell, som mer än någon annan känt ansvaret för vårt försvar under de första fem krigsåren,
yttrade vid sitt sista besök på kustflottan i mars 1944 till besättningarna bl. a.: » ... men Ni bör
också veta, att Ni genom Eder tjänst gjort försvaret och nationen i dess helhet ovärderliga tj än -
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ster. Jag tror att flertalet innevånare i vårt land fått upp ögonen för vad flottan betyder för
vårt lands säkerhet». Dessa uttalanden utgöra svaret på frågan om flottans värde för vårt land
och understryka även det berättigade i kampen för en duglig flotta som en del av vårt försvar.
Erfarenheten visar emellertid, att, då faran är över, de ordinarie anslagen till försvaret göras till föremål för nedprutning. Om denna, som ofta förekommit, göres med hjälp av ett konstruerat strategiskt läge, uppstår faran för oberättigade nedskärningar inom någon viss försvarsgren eller del därav, som i det tänkta läget förmenas få endast begränsade uppgifter. De
många och överraskande växlingarna i vårt läge under andra världskriget ha emellertid klart
visat hur fåfängt det är att söka använda denna metod för försvarets utformande. Starkast
möjliga stridskrafter såväl till lands som till sjöss och i luften, samtliga operativt dugliga och
i stånd till insats var helst så kan komma att krävas, bör vara målsättningen för ett svenskt
försvar. Det var också denna linje som följdes vid utarbetandet av den s. k. »femå rsplanen s
för försvarskrafternas utbyggande, som antogs av riksdagen 1942.
Med flottan av idag har en epok i svenska flottans historia efter 1880 nått sitt slut. Den har
kännetecknats av att sjöstridskrafternas tyngdpunkt förlagts till en kustflotta, vars kärna till
en början utgjordes av de omkring 1885-1910 tillkomna pansarbåtarna men därefter av
Sverigeskeppen, och som i övrigt hade sådan sammansättning, att den var i stånd att möta
eller anfalla en fiende till sjöss, varhelst så kunde befinnas lämpligt. Pansarfartygen med sin
relativt höga fart skulle tvinga motståndaren att sätta in sina dyrbara slagfartyg, som då skulle
falla offer för minor eller torpeder från kustflottans lätta fartyg eller flygplan. Genom de nu
alltmer ökade farterna hos även de tunga fartygen och genom flygets ökade räckvidd och slagkraft ha våra pansarskepp blivit allt mindre lämpade för långt framskjutna operationer till
sjöss. De ha fått sitt verksamhetsområde indraget närmare kusten för att där bilda upptagseller stödstyrkor i ett på djupet anordnat försvarssystem . I dettas längst framskjutna zon verka
ubåtar och minor, där bakom avses de moderna slagkraftiga kryssargrupperna insättas och
slutligen i anslutning till kustzonen pansarskeppen med kustjagare, minor och kustubåtar.
I försvaret till sjöss måste oundgängligen även medverka flygstridskrafter dels för att öka
sjöstridskrafternas slagkraft och dels för att i kuslzonen bereda skydd mot fientligt flyg. I det
antydda systemet uppstå ett flertal operativa styrkor. som komma att samverka inom ett och
samma havsområde. Med de nya kryssarnas inträde i flottan kan därför en ny epok skönjas,
där begreppet kustflottan kan komma att uppgå i det vidare begreppet »Iinjeflottan» , ur vilken, beroende på omständigheterna, kunna bildas större förhand som Östersjöflottan och Västerhavsflottan eller avdelas mindre förband eller operationsgrupper för särskilda uppgifter inom olika områden.
Erfarenheterna från kriget ha påvisat även vår handelsflottas värde icke blott för vår försörjning och försvarsberedskap utan även som politisk maktfaktor vid hävdandet av Sveriges
intressen. Det vore därför naturligt om vetskapen härom kunde bidraga till förståelsen även
för handelsflottans och överhuvudtaget sjöfartens och sjövägarnas stora betydelse för vårt land,
för dess näringsliv och välstånd, för dess styrka och uthållighet. Vår handelsflotta och våra
sjöförbindelser samt utsjöfisket utgöra stora och viktiga intressen som jämte de goda möjligheter som havet erbjuder för försvar mot angrepp över sjön kunna sammanföras under begreppet Sveriges sjöintressen. För att tillvarataga dessa på rätt sätt måste örlogsflottan stå i
skälig proportion till deras storlek och värde för vårt land samt vara i stånd att uppträda till
sjöss, varhelst så kan fordras.
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M/af Chapman
M/Aschling

(iOO

I
24
24
24
24

24

I

3,0
2;1
1,5

16,7

24

~

1,100

16,7

11,5

r:s:::

~

0,03

11,5

16,2

lo<

I=l

4.5

16,2

175

CIl

o

0,03

2,8

30

24

I=l

3 ,2

1,100
1,000
600
1,300

30

ae

I

4,9
4,1
1,0
5,3

175
150
karr.
200

5,27

5,5

2,500

M/af Chapman
M/Sydow
M/Tornquist

M/af Chapman
M/Aschling
M/Osterman
fM /Osterman
)M/1834

M/Tornquist

M/Tornquist
M/af Chapman
{M /Tornquist
M/Aschling

JÄven kallad
Isjömörsare

2,200

P å 1,000 m . inträ ngd e d en massiva 36 -pundiga kulan 0,5 m . i ek tirnrner, den U -pundiga n ågot mindre.

Bilaga till art . •Frdn segel till dnga, frdn trä till järn -

fartygsmaterielen 1815-80 :

SIFFERUPPGIFTER FÖR SVENSKA FLOTTANS ARTILLERI 1865-80.
Genomtränger
1 - - - - , . . . . - - - 1 Granavid
Katens
KrutRäffSkottvidd mynMo - iLängd
kali _ Ut gå ngsladdlornas nonningen
max.
dellår ber hastighet massiv ihålig l~dd ningsvikt antal vikt
(bomb) mngssmitt
kula
granat vikt
järn
Projektilvikt

Fartygstyp

Kaliber

cm,

m/s.

kg.

kg.

kg.

ton

m.

22,&

2,1'

5,1

3,.

1,000

20,0

1,14

3,75

3,0

1,100

3,7.
4,!s

2,1

1,000

kg.

mm .

Bombkanoner:
TItor
fregatt
kanonslup }

22,11

(7 " )
20,2

Gefle

{ (6

1/ . " )

fregatt

20,2
{ (6 1/%" )

John
Ericsson

38 ,1
{ (12,8 " )

M/40

14,5

1848

15,.

1844

15,0

30 ,.

(72 pund)
28,1

4,!6

20,0

1,14

28,.

Sliit borrade framladdningskanoner:

Germer

1865

l

375
314

12,0

26 ,7

1866

15,.

6,7

M/63

22,0

385

12,17

M173

22,0

411

200 ,.

68 ,.

160,0

6,3

27,22
15,88

19,1

51,.

2,&:1

11,3

12,7

0,14

0,53

0,20

1,15

2,8

1,'1

250

llälllade framladdningskanoncr:

korvett
kanonbåt

}

-

2,25
15,7

llälllade bakladdningskanoner.
S v å r a k a n o n e r:

kb. av 1 kl.

27,44

M/69

19,. {

400
434

kb. av 1 kl.

27,44

M176

20,0 {

414
449

216 ,1

Edda

27,44

M/81

545

216,0

26,. {

216,.

470

pb. av 2
och 3 kl.

}

24,.

M/69

19,.

397
448

144,0

pb. av 2
och 3 kl.

l
J

24,.

M/76

21,.

413
438

144,.

11,1

38,.
38,0

5

24,8

4,000
5,000

296

118,.

11,.

41,.
41,.

42

24,.

4,000
5,000

309

180,.

11,.

66,.

45

27,5

5,000
6,000

422

180,.

93,8

4,25

27,.
27,.

5

14,7

3,000
3,000

251

102,.

7,8

25,5
25,5

3G

lG ,7

4,500
5,000

267

124,.

lO,.
lO,.

5

5,3

3,000
5,000

188

30

1,8,

5,000

12

0,013

l,:WO

6

0,115

900

M e d e I s v å r a k a n o n e r:

fregatt
korvett
korvett
kanonbåt

}
}

16,7~

M/69

21,.

12,17

M/81

26,0

416

48,8

427
500

44,8

2,85

22,8

1,13

6,75

L ä t t a k a n o n e r o c h k u l s p r u t o r:
mm.

Sköldmö" }

Drott»

38,1

M/83

23,.

310

1,'4

12,17

1\1/75 5

92,0

386

O,I:!"

l

korvett
pb. av 3 kl.
kb. av 2 kl. J

0,81
-

0,'35
-

0,1
0,014

Använda förkortningar: kb. = kanonbåt, pb. = pansarbåt.
M/Dahlgren, amerikansk modell. Gåva av John Ericsson.
2 Landstigningskanon (antagen 1866).
3 Växelvis 4 grunda och 4 djupa räfflor.
4 Även kallad M/Engström.
Kanonen var rekylfri och »snabbsk j u ta nde>, samt konstruerades redan på 1860talet (av kommendör C. C. Engström). då .snabbskjulande ' kanoner ännu voro ett okänt begrepp,
s lO-pipig kulspruta med samma ammunition som gevär M/67. Den teoretiska skotthastigheten var 600-500
skott/min., den praktiska 380 skott/min.
Anm. Där dubbla siffror för ett pjässlag förekomma i en och samma kolumn, gäller den övre massiv kula
och den undre granat.
I

Bilaga till art . •Från segel till ånga, från trä till järn -

fartygsmaterielen 1815-80.:

FLOTTANS FARTYGSBESTAND 1880.

Fartygsslag

Namn

Material

Färdigställd
år

Största
d äckslängd
Längd i
vattenlinjen
m.

Största
bredd
m.

Största
djup
m.

Deplacement
ton

Huvudsaklig bestyckning 1880

Fart
knop

I Bening,
I man

6,5
6,5
6,5
7,5
5,5

80
80
80
80
27

Modern. 1895. Såld 1919 till Gotländska kalkst.vkomp.
Modern. 1905. Såld 1923 till Hammar & Co., Sthlm.
Modern. 1903. Såld 1923 till Hammar & Co., Sthlm.
Slopad 1908
Utrangerad 1893. Såld 1903

3,8
6,0
8,0

40
29
45

8,0
8,0
8,0
8,9
8,9
8,.

45
45
45
45
45
45

Sänkt 1907 vid instruktionsskjutningar
Slopad 1902
Modern. 1909. Såld 1919 till Krooks petroleum a.-b.,
Stockholm
Modern. 1910. Såld 1938 till Danmark
Modern. 1896. Såld 1920 till Västkustens petrot. a. -b.
Modern. 1909. Nedskrotad 1933 å örlogsvarvet
Modern. 1899. S åld 1920 till Sydsv. petroleum a-b,
Tankpråm för marinen 1921
Modern. 1908. Värmecentral 1924. Såld 1942 ; 1945 läktare hos Transportbolaget, Sthlrn,

sätt -

Anmärkningar

Pansrade ångfartyg :
Monitorer
J o/m Ericsson .
(2 kl. pansarbåtar) Thordån ... .. .
Tirfing ..... .. .
Lake . . . . . . . . . .
Pa nsarbåtar
Garmer .......
(3 kl. pansarbåtar)
Sköld .... .. . ..

j ärn
järn
järn
järn
järn

1865
1866
1867
1871
1868

60,1
60,1
60,1
62,5
28,5 .

Penris ... .. . ..
Hildur ..... .. .

järn
järn
järn

1869
1872
1872

Gerda . . ......
Ulf . . . . . ......
Björn . . . . . . . ..
Berserk .......
Sölve . . . . . . . . .
Folke ... . . ... .

järn
järn
jä rn
järn
järn
järn

1873
1873
1874
1874
1875
1875

I
l

1,501,0
1,501,0
1,501,0
1,59:>,0
266,0

2-38 ,1 cm . slätb, k. (12,83" ), 2-kulspr.
2-24 cm. räffl. bakl.-kan., 2-kulspr.
2·24 cm . räffl. bakl.-kan., 2.kulspr.
2-24 cm. r äffl. bakl.-kan., 2-kulspr.
1-27 cm . slätb. kan . (9") , l-kulspr.

13,8
13,8
13,8
13,8
7,0

3,5
3,5
3,5
3,0
2,3

31,9
31,9
39,8

6,8
6,8
8,0

2,5
2,4
2,5

249 ,0 1·24 cm. räffl. bakl.-kan., l-kulspr.
257,0 1-24 cm. räffl. bakl.-kan., l -kulspr.
454,0 1-24 cm. räffl. bakl.-kan., l-kulspr.

39,8
39,8
39,8
39,8
39,8
39,8

8,0
8,0
8,0
8,9

2,5

454,.
454,0
454 ,0
450,0
450,0
450,0

I

- -- -

8,0
8,9

2,5

I

2,5
2,5
2,5
2,5

1-24 cm. r äff'I, bakl.-kan.,
1-24 cm . räffl. bakl.-kan.,
1-24 cm . räffl. bakl .vkan .,
1·24 cm . räffl. bakl.-kan .,
\1-24 cm. räffl. bakl.-kan.,
1-24 cm. räffl. bakl.-kan.,
teröver, I -kulspr,

l -kulspr. I
l-kuls pr.
l-kulspr.
l -kulspr.
l-kulspr.
vänd ak-

I

O p a n s r a d e å n g f a r t y g:
Kanonbåtar (l kl.) Bietida ........
Disa ..........
Urd ...........
Rota ... . . ... ..
S/mgul . .... . ..
Skäggaid ......
Verdandc .....
Skuld .........
Edda .. . . . . . . .
Kanonbåtar (2 kl.) Hogland
Svensksund . ..
Motala ........
Garlsund ..... .
Aslög ... . ... ..
Astrid .. . . . . . .
Ingegerd ... .. .
Sigrid ....... .
tHfhild ........
Gunbild ......

järn
järn
järn
järn
järn
järn
järn
järn
järn

1875
1877
1877
1878
1878
1879
1879
1880
1881

51,9
51,9

52,2

7,.
7,.
8,9
8,9
8,9
8,9
8,0
8,0

2,8
2,8
2,8

55,2

8,2

2,9

52, ~

52,2
52,~

52,2
52,2

2,8
2,8
2,8
2,8

II

2,8

I

496,0
496,9
533,9 1-27 cm. räffl. bakl.-knn., 1-4,1"
533,0
räffl. mynningsl.-kanon, 2 kul533 ,0
spr, (Skonerttacklade, drygt 400
kvm. segelarea)
533,0

il
71
71
71
71
71
71
71

Verkst.-fart. 1918. Till kustart. 1930. Såld f. skr. 1942
Skjutrnål för kustflottan 1926
Moderniserad. Sjönk 1910 efter kollision vid Ven
Skjutmål för kustflottan 1928
Moderniserad. Skjutmål för kustflottan
Depåfartyg. Såld till Köpenhamn 1923
Lasarettsfartyg 1907. Skjutrnål 1928; skjuten L sa n k
Värmecentral 1932

13,9

il

Ändrad till minfartyg. Såld 1924

i ,s
7,5
9,9
9,0
8,5
8,5
9,0
9,0

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

Senare transportfartyg
Såld 1908
Kolpråm 1888
Såld 1881
Transportpråm 1892. Såld 1913
Slopad 1898
Varvspråm 1888
Såld 1902
Såld till Tollare pappersbruk 1923
Minfartyg 1899. Minsprängd i Kattegatt 1918

11,8
11,8
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4

I

533,0
533,0
9 11-27 cm. och 1-15 cm. räffl. kan. ,
60 o
,
2-kulspr.

I

1

Dubbel träbordliiggning på
järnspant

I

järn
järn

1856
1856
1860
1860
1861
1861
1862
1862
1863
1863

29,4
29,4
30,4
30,4
30,4
30,4
30,3
30,3
30,3
30,3

I

I

6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
ll,7

2,2
2,2
2,2

2,2

2,1
2,1
2,2

2,2
2,2

2,2

179,0
179,0
194,9
194,0
1-4,1" (12 cm. ) räffl. mynningsl..
185,9
kanon , 2 kulspr. (Ga leas ta ckla d e,
185,0
omkr mg 270 kvm. segelarea )
185,0
185,0
189,0
189,0

I

8,5

8,5

I

~

:'

:n
;I:

Transportfartyg
Minbåtar (stångtorpedbåtar)
Angkranpråmar
Chefsfartyg
Bogserfartyg, )
ångslupar

J

18-77

.

järn

.
.
.
.
..
.

trä
järn
järn
järn
järn
järn

12,7
625,0 11-4,1" räffl. kan., 2 kuls pr., torpedtub. (Segelarea 252 kvm. )
10,0
409,0 2-mindre kanoner
44,7
7,4
7,7
1852
12,0
5,3 Stångtorped
16,9
0,7
2,3
1875
7,0
13,4
12,0 Stångtorped
1877
1,0
2,7
8,0--10,0
1,3
16,8
3,3
21,4 Stångtorped
1879-80
6,5
1875-80 20,0--21,0 5,0--5,0 1,5-2,4 93,c-99,0 IUtrustning för minläggning
10,0
73,0
32,0
3,9
1868
1,5

9 stycken . . . . .

järn

1861-76

UIU - \wQJe U lrartygTn a n

{Il

Valkyrian
N:r 1
N:r 2
N:r 3-7
N:r 1-3
Sköldmön

Anglinjeskepp

(Stockholtn) ..

Angfregalt

Vanadis

Angkorvelter

(Thor) .... .. ..
.

Balder

.

Saga

.

2,8

75

Ändrad till chefsfartyget Drott 1883. Sålt 192-l

48
6
6
6
8
12

Segelarea 489 kvm.
Utrangerad 1893
Utrangerad 1886

7,0-44,0

Chefsfartyg. Såld 1895

överförda till Kungl. Kustartilleriet
SidohjuI. Slopad 1923 och såld 1929
Pilen, Nordstjernan, Kare, Thyra, Blixten, Euqene, Galärvarvsfärjan, Kungsholmen, Läggut

S e g e l f a r t y g m e d a u x i I i ä r m a s k i n (far tyg inom parentes behållas blott som exercis- eller logementsfartyg).
739 I Segelarea 2,548 kvm. Skolfartyg 1879. Sålt till Holms
trä
I 1857 I 54,8 I 15,1 1 6,8 1 2,846,0 [Senast 66-kanoner. Ofullständig I
6,5
varv i Råå 1923. Sönderbråkad vid Hallands Väderö
316 I Segelaren 1,643 kvm. Log.-fart. 1894. Upphuggen 1943
2,120,0 18-5,03" räffl. bakl.-kan., 8-6 1/2"
I 11,5
64,1
trä
1862
12,8
6,1
bombkanoner
129 I Segelarea 520 kvm. Hjulfartyg. K. Br. 1878: skall blott
1,068,0 11-7" bombkan., 4-24 pund. kan.,
9,9
49,1
4,0
trä
1841
9,8
nödtorftigt underhållas
2 kulspr.
169 I Segelarea 1,005 kvm. K. Br. 1880: underh. inskränkes
1,278,0 12-5,83" bakl.vkan., 6-4,1" räffl. myn - ]
9,0
52,5
trä
1848
9,8
5,1
ningsI.-kanoner
216 I Segelarea 1,364 kvm. Såld 1911 till Stavanger Skips1,873,0 14-5,03" räffl. bakl.skan., 2-30 pund. I 12,0
61,0
11,4
5,&
trä
1870
ophuggn.
kanoner, 2-kulspr.
188 I Segelarea 1,177 kvm. Därtill 60 kadetter. 1928 sänkt
1,618,0 11-5,03" räffl. bakI.-kan., 6-4,1" räffl. ] 11,0
5,4
60,2
10,5
1878
trä
som mål vid instruktionsskjutning
mynningsI.-kanoncr

.

(Gefle)

7,9

53,4

I

S e g e l f a r t y g (fa r tyg inom parentes behållas blott som exercis- eller logementsfartyg ).

I

I

I

I 650

Linjeskepp

(Skandinavien)

I

trä

1860

Korvetter

(af Chapman II) I

trä

1831

40,4

11,2

5,2

945,0 12-6 112" bombkan., 18-30 pund. kan.

?""
~;);)

trä
trä

1837
1846

45,2
45,4

12,3
12,2

5,4

5,7

1,221,0 14-6 112" bombk., 20-30 pund. kan.
1,355,0 5-4,1" räffl. kan., 2-5,03" kan., 10-30
pund. kan.

302
302

(Lagerbjelke) .. I

trä

1849

33,7

9,5

4,5

139

Norrköping ... I

trä

1858

45,5

12,2

5,.

550,0 116-24 pund. kanoner
2-5,83" kan., 4-4,1" räffl. kan., 12-30
1,439,0 I pund. kan.

(af Wirsen) ... I

trä

1845

17,2

6,2

2,4

(Nordenskjöld) I

trä

1846

29,5

9,1

4,0

362,0 110-24 pund. slätb. kanoner

96

Gladan ..... .. I

trä

1857

28,5

8,0

3,2

310,0 12-m indre kanoner

61

Snappopp II .. I

trä

1860

20,2

5,5

2,4

80,0 12-m indre kanoner

54

Skirner

trä

1867

18,9

6,3

2,4

80,0 12-mindre kanoner

54

träbordI. på
järnspant

1877

23,2

6,1

2,5

111,0 12-m indre kanoner

61

(Josefine) .....
Eugenie . . . . . . .

Briggar

Falken

I

I

I

52,8

14,8

6,5

1 2,370,0 158-30 pund. kanoner

77,0 12-m indre kanoner

I

-

302
54

K. Br, 1876: skall blott nödtorftigt underhållas. Slop ning började 1885
Segelarea 1,404 kvm. 1854-55 ändrad från fregatt till
korvett. K. Br, 1876: skall blott nödtorftigt underh.
Segelarea 1,717 kvm. K. Br, och gen. -o. 1876: avriggas
Segelarea 1,718 kvm. 1877 ändrad från fregatt till korvett. 1916 såld till CarIström, Hälsingborg. Sönderbråkad vid Hallands Väderö
Segelarea 972 kvm. K. Br. 1876: skall blott nödtorftigt underhållas. Såld 1910
Segelarea 1,661 kvm. 1866 ändrad från fregatt till kor vett. Såld, Sönderbråkad vid Hallands Väderö.
Segelarea 296 kvm. Skeppsgossar. K. Br, 1& -Q. skall
blott nödtorftigt underhållas
Segelarea: 924 kvm. K. Br. 1878: skall blott nö:J'orftigt underhållas
Segelarea 334 kvm. Skeppsgossar. Utr. 1924. D~ rr-fl l' r
>omk lädna dsr um > för arb. å varvet. Sjönk 1942,
sprängd av 'dykare
Segelarea 251 kvm. Skeppsgossar. Utr. 1899, ändrad
till kolpråm. Slopad 1910
Segelarea 321 kvm. Skeppsgossar. Utr, 1899, ändrad
till kolpråm. Slopad 1923
Segelarea 334 kvm. Skeppsgossar. 1939 ifrågasatt
överlåtas till Sjöhistoriska museet; 1943 beslöts i
stället försäljning.

Härutöver ännu kvarvarande, som stridsfartyg utrangerade, segelfartyg: logementsfartyget Amphion, skonerten af Puke, chefsfartygen Brynhild och Ingeborg (1854), samt roddfartygen: 3 mörsarefartyg, 20 kanonslupar av olika slag, 31 kanonjollar, förutom kungsslupen Vasaorden jämte övriga barkasser, båtar, slupar, giggar, jollar och pråmar. Sjömätningsfartyg: Gustaf af Klint, Falken, Lärkan, Tärnan, Aeolus. - 1 svensk fot = 0,207 m., 1 svensk kvfot = O,OBll kvm., 1 svensk kbfot ... 0,0282 kbm•

/Jiluyor till art. »Fl oitun s sujrelsc UH5 -omkr.
sutionen under undra uiirldskrujet »:

1~~U .

oclt »Fl otiun s styre/sc frun

1~7U-tulcts

slut fram till otnorijuni-

GENERALADJUTANTER FÖR FLOTTORNA (FLOTTAN) 1797-40.
17U7-1801 konteramiralen Karl Olof Cronstedl.
1801-08 viceamiralen Salomon von Rajaiin.
1809-12 amiralen Viktor K. E. il. II. von Stedingk.
1812-13 och }
1813-14
viccamiralen Henrik Johan Nauckhoff.

1813 och
} generalamiralen J ohan Puke.
1814-15
1815-24 viceamiralen, 1823 gcneralamlralcn, Olof
Rudolf Cederström.
1824-27 konteramiralen Klas August Cronstedt.
1827-40 konteramiralen Karl af Klint.

CHEFER FÖR FÖRVALTNINGEN AV SJÖÄRENDENA.
1803-11 amiralen, 1809 överamiralen, Johan Gustaf
Lagerbjelke,
1811-23 amiralen. 1818 geucrulurniralen, Viktor Ko E.
B. H. von Stedingk.
1824-25 konteramiralen, 1825 viceamiralen, Karl Jo han af Wirsen.
1827-37 konteramiralen Klas August Cronstedt.
1837-41 konteramiralen, 1840 viceamiralen, Ollo
Gustaf Nordensköld.

1841-52 konteramiralen. 1850 viceamiralen. Johan
Henrik Kreuger.
1852-57 konteramiralen Folke Magnus Puke.
1857-66 konteramiralen Klas Samuel AnnerstedI.
1866-68 kommendören Per Erik Ahlgren (t. f. chef).
1869-71 kommendören Axel Adlersparre (t. f. ch ef'[ .
1871-77 översten vid skärgårdsartilleriet. 1876 kon teramiralen, August G. R. von Feilitzen
(t. f. che f).

CHEFER (1878-1943) OCH SOUSCHEFER FÖR K UNGL.
MARINFÖRVALTNINGEN.
1878-82 konteramiralen August G. H. von Feilitzen
(chef för militäravdelningen och såsom sådan
ordförande i plenum ).
1882-83 kommendören Berut Oscar Stackelberg (chcf
för militäravdelningen och såsom sådan ordförande i plenum).
1883-87 kommendören, 1886 konteramiralen, Bernt
Oscar Stackelbcrg.
1887-99 kommendören, 1897 viceamiralen, Edvard
Svante Knut Peyron.
1899 -1901 kommendören, 1900 konteramiralen, Adolf
Arnold Louis Palander af Vegn.
1901-05 konteramiralen Carl Magnus Ingelrnan,

1905-10 konteramiralen , 1908 viceamiralen, Carl Ollo
Olsen.
1910 -20 kommendören, 1917 viceamiralen, Gustaf
Dyrssen.
1920-25 kommendören, 1925 viceamiralen, I1enry
Fredrik Lindberg.
lU25-33 konteramiralen, 1932 viceamiralen, John
Christoffer Schneidler.
1\133-38 konteramiralen, 1934 viceamiralen , Carl
Harald Åkermark.
1\138-43 konteramiralen Knut Gunnar Bjurner.
Efter nyorganisationen är 19.M (S. F. n:r 890):
lU44-45 konteramiralen Sten Erik P:son Wetter.
1945konterumirulcn Stig H:son Ericson.

CHEFER FÖR FLOTTANS STAB (1884-1907) OCH MARINSTABEN (19081884-8U konteramiralen, sedermera viceamiralen,
Carl Philip Virgin.
IS89 -lU03 kommendören, sedermera amiralen.
August Fredrik Hjalmar Klintberg.
1903 -lIS konteramiralen Ollo Lindbom.
1905
kontcramirnlcn, sedermera viceamiralen .
.Joseph Wolfgang Ludvig Sidner.
1\105-11 konteramiralen Theodor Sandström.
1911-13 kommendören, sedermera konteramiralen.
Sten Johan Theodor Claes Ankarerona.
1913-16 J. W. L. Sidner (för andra gå ngen ).
1916-27 konteramiralen , sedermera amiralen,
Henning Vilhelm Mauritz von Krusenstierna .
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1927-36 konteramiralen, 1936 amiralen
Ollo Emil Lybeck.
1936
konteramiralen, sedermera viceamiralen,
Claes Olof Lindsström.
1936-37 viceamiralen Charles Leon dr Champs,
Efter nyorgunisationen enligt 1936 ärs försvarsordniny :
1937-39 kommendören, 1938 konteramiralen.
Gösta Carl Albert Ehrensvärd .
1939-42 kommendören, 1942 konteramiralen,
Sven Yngve Ekstrand.
1942-45 kommendören, 1943 konteramiralen .
Helge Hjalmar Immanuel Strömbäck.
1945konteramiralen Erik Magnus Anderberg.

INSPEKTöRER AV FLOTTANS ÖVNINGAR TILL SJÖSS, HöGSTE BEFÄLHAVARE ÖVER
(CHEFER FÖR) KUSTFLOTTAN.
1904 -16 konteramiralen, 1911 viceamiralen,
Wilhelm Dyrssen.
1916-19 konteramiralen, 1917 viceamiralen,
Carl August Ehrensvärd.
1919 -23 konteramiralen Carl Alarik Wachtmeister.
1923 -25 konteramiralen Carl Fredrik Wilhelm Riben.

1926-27
1927-33
1933 -39
1939--42
1942-

konteramiralen
konteramiralen
konteramiralen
konteramiralen
konteramiralen

allo Emil Lybeck.
Carl Harald Åkermark.
Claes Fabian Tamm,
Gösta Carl Albert Ehrensvärd.
Sven Yngve Ekstrand.

CHEFER F(:)R MARINEN.
1937-39 viceamiralen Charles Leon de Champs.
1939--45 viceamiralen Claös Fabian Tamm,

1945 -

viceamiralen Helge Hjalmar Irnmanuel
Strömbäck.

CHEFER FöR SJÖFöRSVARSDEPARTEMENTET OCH FÖRSVARSDEPARTEMENTET.
Chefer för Sjöförsvarsdepartementet.
1840--44 viceamiralen Johan Lagerbielke.
1844--48 konteramiralen Karl August Burchard
Gyllengrana t.
1848--49 f. kaptenen vid fIollan, översten och sekundchefen för floUans konstruktionskår,
Johan Fredrik Ehrenstam.
27/s 1848 - 21/ 4 1849 var generalmajoren Kart Ludvig
von Hohenhausen t. f. chef för departementet.
1849-52 kommendören Ballzar Julius Ernst
von Platen,
1852 -57 konteramiralen Karl Hans Ulner.
1857-62 konteramiralen Kart Magnus Ehnemark.
1862 -68 konteramiralen Ballzar Julius Ernst von
Platen.
1868 -70 generalmajoren Karl Magnus Thulstrup.
1870 -7-1 generalmajoren Broder Abraham Leijonhuvud.
1874-80 kommendören Fredrik Wilhelm von OUer.
1880 -92 generallotsdirektören. 1889 viceamiralen,
Carl Gustaf von aller.

1892-98 konteramiralen, 1898 viceamiralen,
Jarl Kasimir Eugen Christerson.
1898 -1901 kommendörkaptenen, 1899 kommendören,
Gerhard Dyrssen.
1901-05 konteramiralen, 1903 viceamiralen,
Adolf Arnold Louis Palander af Vega.
1905
generaldirektören, kommendören,
Arvid Salomon Achates Lindman.
1905-06 konteramiralen Johan Wolfgang Ludvig
Sidner.
1906 -07 konteramiralen Wilhelm Dyrssen.
1907-10 kommendören Carl August Ehrensvärd.
1910-11 kommendörkaptenen av l:a graden,
Henning Vilhelm Mauritz von Krusenstierna.
1911-14 vice häradshövdingen Jacob Timoteus
Larsson.
1914-17 skeppsredaren Dan Broström.
1917
kommendörkaptenen av l:a gr., samma år
kommendören, Håkan Hans Kristian Ericson.
1917-20 kaptenen Erik Kule Palmstierna.
1920
riksdagsmannen Johan Bernhard Eriksson.

Chefer för Försvarsdepartementet.
Ih 1920- 27ft o 1920 riksdagsmannen Per Albin
2Sfto 1920-

Ofo 1921

7/0 1921- 13/ 10 1921
14/ 10 l!121 - 19/ 4 1923
23/ 4 1923- ISft o 1924
10ttn 1924-

6fo 1926

Hansson.
generalmajoren Carl Gustaf
Valdemar Hammarskjöld.
kommendören allo Emil Lybeck.
riksdagsmannen Per Albin
Hansson (för andra gå ngen).
landshövdingen Carl Anders
Gustaf Malmroth,
riksdagsmannen Per Albin
Hansson (för tredje gången ).

7/0 1926- 1/10 1928 riksdagsmannen Ernst Johan
2ftn 1928sft o 19302%

1931-

25/ 0

1932-

19/ 0 193617ft2 1938l/ S

1945-

Gustaf Rosen.
1930 översten Erik Emil Harald
Malmberg.
1%
1931 statsministern Carl Gustaf Ekman.
2 4/ 0
1932 häradshövdingen Anton Wilhelm
Rundqvist.
IS/ o 1936 riksdagsmannen Ivar Teodor
Wennerström.
°ft2 1938 riksdagsmannen Janne Nilsson.
31h
1945 riksdagsmannen Per Edvin Sköld.
riksdagsmannen Allan Vougt,
7/ 0
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Bilaga till art . •Flottans styrelse lB15-omkr. 1880
nisationen linder andra uårldskriqet »:

och »Flottans styrelse [rtln 18iO-talets slut fram till omorga-

ÖVERSIKT AV ÖVERSTYRELSENS ORGANISATION ENLIGT OLIKA REGLEMENTEN FÖR
FLOTTAN (MARINEN).
Enligt 1825 års reglemente: Förvallningen av sjöärendena handhaver ekonomiska styrelsen av Kongl . i\laj :ts
och rikets flotta, enligt den instruktion, som Kongl . Maj.t för Förvallningen i nåder utfärdat.
Enligt 183(j års reglemente: Överstyrelsen vid Kongl. Maj.Is Flotta utövas i militäriskt h änseende uv Sveriges
Stor-Amiral, i egenskap av flottans chef, och i ekonomiskt av Förvallningen av sj öärendena.
Enligt 1875 års reglemente: Närmast konungen är chefen för sjöförsvarsdepartementet befälhavare för Flottan, i vilken egenskap honom tillkommer all med chefs makt och myndighet avgöra frågor som röra disciplinen.
Överstyrelsen vid fIolIan utövas i militäriskt hänseende under chefen för sjöförsvarsdepartemenlet, i allt som
rörer militärpersonalen. av chefen för fIollans militärpersonal. I ekonomiskt hänseende utövas överstyrelsen av
Förvaltningen av sjöärendena.
Enligt 1884 års reglemente: Närmast konungen är chefen för sjöförsvarsdepartementet befälhavare för flottan .
I rent militära frågor biträdes chefen för sj öf örsvarsdepartementet aven utav Kungl, Maj :t till chef för f'lottans stab förordnad officer av flaggmans eller kommendörs grad samt av departementets kommandoexpedition.
Om marinförvaltningen såsom överstyrelse för flottan i ekonomiskt och tekniskt hänseende stadgas i instruk tionen för nämnda verk.
Enligt 1899 års reglemente: Där konungen finner gott så bestämma, skall chefen för sjöförsvarsdepartementet
närmast under konungen och i hans namn utöva befälet över flottan.
Under konungen utövas, i enlighet med vad därom finnes särskilt stadgat, fJollans överstyrelse av : marln förvaltningen, chefen för flottans stab, chefen för fasta minförsvaret samt överdirektören vid mnriningeuj örstaten.
Enligt 1907 års reglemente: Lika med närmast föregåend e, dock att chefen för fasta min försvaret utgått.
Enligt 1915 års reglemente: Där konungen finner gott så bestämma, skall chefen för sjöförsvarsdepartementet närmast under konungen och i hans namn ut öva befäl över marinen.
Under konungen utövas, i enlighet med va d därom finne s särskilt stadgat, marinens överstyrelse av: marinförvaltningen, chefen för marinstaben, högste befälhavaren över kustflottan, inspektören för undervattensbåtvapnet, chefen för marinens flygväsende. marinöverdirektören, marinöverintendenten, marinöverläkaren samt chefen
för kustartilleriet.
Enligt 193/ års reglemente: Där konungen finner gott så bestämma, utövar chefen för försvarsdepartementet
närmast under konungen och i hans namn befälr-t över marinen. (Om »över s tyrelsen s nämnes intet i della reglemente.]
Enligt 1937 års reglemente: Den h ögsta militära ledningen av marinen utövas i fred, under Kungl. Maj :t, av
chefen för marinen. I tekniskt och ekonomiskt avseende utövas den högsta ledningen av marin förvaltningen.
Chefen för marinen biträdes närmast av: marinstaben och chefen för kustartilleriet samt, i avseende å särskilda tjänstegrenar, av: inspektören för undervattensbåtvapne t. inspektören för minsvepningsväsendet, marin överdirektören, chefen för marinintendenturkåren och marinöverläkaren.
Här ovan nämnda organ för utförande av marinens ledning benämnas i detta reglemente med ett gemensamt
namn marinledningen.
Angående marinens ledning under krig är särskilt stadgat.
Enligt 1942 års instruktion (S. F . 869/1942) utgöres marinledningen av chefen för marinen (Ma rinchcfen l samt
marinstaben, kustartilleriinspektionen och tjänstegrensinspektörerna samt marinförvaltningen, för vilken marinchefen
är chef, närmast biträdd av en souschef. Marinchefen. under vilken också lyda chefen för kustflollan, marindistriktscheferna samt cheferna för sj ökrigsh ög- och sj ökrigsskolornu , utövar under Kungl. Maj :l och ö, 'erhefälhavaren den
militära ledningen av marinen .
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Bilagor till art . •Livet ombord och

land: Kosthållet »:
TABLA
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Bilaga till art. •Sjökrigsmaterielens utveckling 1880-194.5 -:

FÖRTECKNING ÖVER SVENSKA FLOTTANS FARTYG DEN 1 JANUARI 1945.
F'
B
Standard- Längd i Bredd Fart
är digdyggI -t de place- vallen- största
ställd år na sp a s ment ton linjen m .
m.
knop

Bestyckning

I. Stridsfartyg.
p a n s a r s k e p p:
Gustaf V . .. •. •...... ... . . . .. .
Drottning Vicloriu
.
Sverige
.
Oscar ll
.

1922
1921
1917
1907

Kk.
Gv.
Gv.
Lh.

7.275
7,120
7,080
4,400

120,.
120,0
95,0

15,~

Manliqlieten

.

Tapperheten
Aran

.
.

1904
1903
1902

Kk.
Kk.
Lh.

3,450
3,415
3,415

90, 2
87,5
87,5

15,0
15,0
Hl,O

b.
u. b.
1934

Gv.
Gv.

119,7

18,0
18,0
18,0

22,5
4' 283' 6-152, 4-75, 4·40,
22,s
} 4-25, 4-ksp.
22,5
18,0 2-210, 8·152, 4-57, 2-25,
2·ksp.
17,0
2' 21O' Q-152, 4-;l7, 2·25,
17,0
2-ksp.
}
17,0

Kryssare:
Göta Lejon . ... •... .. . .. . .. ...
Tre Kronor
.
Gotland
.

U.

Alvsnabben, minkryssare
Clas Fleming, minkryssare
Fylgia, pansarkryssare

.
.
.

1943
1914
1907

Uppland
Oland

.
.

Kalmar

.

u. b.
u. b.
1944
1943
1943
1943
1942
1942
1942
1942
1941
1941
1940
1939
1937
193G
1935
1935
1932

Er.

} 7,000

Er.
Ds.
Hs.

4,775

130,0

4,000
1,735
4.310

85,7

10,4

20.

115,3

14,R

22 .0

96,R

13,0

?-152, ?-40, ?-25 el. 20,
6-53 TT
6-152, 4-75, 4-25, 4·ksp.,
6-531'1', MM
4-152, ?-Iv., MM
4-120, 4·ksp., Ml\I
8·152, 4·57 , 4-40, 2·ksp.•
2·531'1'

J a g a r e:

Hälsingborg
.
Sundsvall
.
Visby ... . •.. . .. ... .. ... . . .. . .
IIljölner
.
lIlunin
.
lIfagne
.
Mode
.
Gävle
.
Norrkb pitu] • . . .. ... . .. . . .. . . .
Karlskrona
.
Illalmö
.
Stockliolm
.
Göteborg
.
Rotnulus (ex. Spica j
.
Rcmus (ex. t1storc)
.
Rias Horn
.
Ehrenskiild
.
Nordenskjöld
.
Puke (ex Bettina RiCCl so li )
.
Psilatuler (ex Giov(llIni Nieetern s
lVrangel ... .............. •.. .
ll'ac1Jtmeister
.
Hugin
.
Vidar
.
Ragnar
.
Sigurd
.

OVK.
Kk.
Er.

Er.

}

1,13'

!)4,5

:m,o

3-120, ?-40, ?-20, Q,;,3 TT,
MM

Gv.

Er.

Os.
Gv.

Gv,

(HO

74,3

R,DS

30,0

3-105, 2-40, 2·20, :l·53 TT.
MM

1,040

92 ,7

!),o

3!),0

3-120, 6·25, 2-ksp.•
G·53 TT. MM

870

78,0

7,B

34,0

1,020

90 ,5

8,.

31i,0

940

89,~

}

Gv.

Er.
OVK.
Er.
OVK.
Gv.

Il.
Il.
Kk.

1910
1909
1909

1943
1942
1941
1939
1936

Kk.
Kk.
Kk.
El.
Il.

1911

4-1211. ?-h·.. 6·53 TT

c-.

Kk.
Gv,
II.
II.
Lh.
Lh.
Gv.
Kk .
Kk.
Lh.

1927
1927
1925
1925
191R
191R

}

l
}

}

35.0

3-100, G-20, 2-ksp.,
4·45 TT
3-120, 6-25, 2-ksp.,
G-53 TT, MM
3·120, 4-25, 2-ksp.,
G-53 TT, MM

} 1,2fiO

84.0

8,0

35,.

4-120,2,.40,2-13,4·531'1'

}

4li5

71,0

(i.7

34,.

4-75, 1-25, 2.ksp., 4-45 TT

}

360

6,3

30,.

3-75. 2-ksp., 4·45 TT

T o r p e d h å l a r:

1'27-1' 31,
1'21-1' 26,
1'15-1' 18,
1'3-1'4,2
1'11 -1' 13,
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5
6
4
st
3

st, •.••••.••.•• . •

st.
st,

.
.

.

st.

.

}

27

20,0

1-20, 2-53 TT

22
25
17

18,7

18,3
17,0

1-20, 2·45 TT
2-ksp., 2-45 TT
1-ksp., 2-45 TT

-

•

Slandard- Längd i Bredd
Fart
FärdigByggdeplacevatten- största
knop
slälld år nadsplals ment ton linjen m.
m.

I,

Bestyckning

U n d c r val t c n s b å t a r:

U4-U9, G st. ................
Neptun, minubåt
Najad, minubåt
Näcken, minubåt .............
U3
U2
U1
Sjöborren
Sjöllästen
Sjöormen ........................
Svärdfisken ....................
Tumlaren ........................
Dukaren ............................
SjöllUnden .........................
Sjöbjörnen
Sjölejonet ........................
Springaren, minubåt .. ...........
Nordkaparen, minubåt ..........
Delfinen, minubåt .......... ....
Gripen ...........................
Draken ........................
•

•

0.0

•••

0.0.

o

•••••••••••••

o

••

0.0

••••••••••••••

••••••

0.0

••••••••

••••••••••••

0

•••••••••••

"0

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

....

0.00.0

•

•

00.0

•••••••••••

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

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

0.0

..

1944
1943
1943
1943
1943
1943
1942
1942
1941
1941
1941
1941
1941
1939
1939
1938
1936
1936
1935
1929
1929

ÖVK., Kk.
Kk.
Kk.
Kk.
ÖVK.
ÖVK.
Kk.
Kk.
I{k.
Kk.
Kk.
Kk.
Kk.
Kk.
Kk.
Kk.
Kk .
Kk.
Kk.
ÖVK
ÖVK.

1\136
1936
1935
1934
1910
1910
1909
1909
1909
1909
1909
1908
1903
i900
1898
1898
1918
1918
1918
1914

ÖVK.
ÖVK.
ÖVK.
ÖVK.
Bs .
Bs .
Gv.
Bs.
Gv.
Gv,
Bs.
Bs.
Bs.
ÖVK.
ÖVK.
ÖVK.
Mt.
Mt.
MI.
Bs.

3G7

47,.•

4,8

-

550

GO,o

G,8

-

367

47,4

4,3

-

580

G'} •

.

G,2

16,0

2-40, 2·ksp., (;·53 TT

580

G'} •

-,-

6,2

W,o

2-40, 2·ksp., G-53 TT

580

62,2

6 ,2

W,o

2-40, 2·ksp., (;·;'3 TT

540

GO,7

(;,8

15,0

1-57, I-ksp., 4-53 TT,

}

667

65 ,0

G,4

16,0

1-105, 1·25, I -ksp., 4·53 TT

}

292

51 ,D

6,0

23,0

2-75, 2 ·25

105

39,0

4,4

25,0

1-40, 2·I{sp., 1-4[) TT

90

39,0

4,8

20,0

1-37, 1·38 TT

160

26,0

7,0

10,0

1-25, l-ksp.

55

22,8

4,D

12,0

1-37, l-ksp.

395

54,5

7,50

17,0

2-105, 2-25, 2-ksp., MM

}
}
}
}
}
}

~,

?-40, ?-53 TT, MM

MM

V c d c l t b ä l a r:
Snapphanen ..................

Väktaren .....................
Kaparen .....................
Jägaren ......................
Polaris ..... .... ... ...... .....
Perseus .... .... ......... .....
Antares ......................
Altair ........................
Iris ..........................
Thetis .......................
Astrea .......................
Spica ........................
V 35 (f. d. tb. Orion) .........
V30 (f. d. tb. Orkan) ........
V 28 (f. d. tb. Meteor) ........
V 27 (f. d. tb. Blixt) ..........
Sökaren, tender ..............
Sveparen, tender ..............
Sprängaren, tender ...........
V 19
•••••••••••••••••••

Mi

.

11 S V C

o

•••••

I

}
}

P a r c:

Bredskär . ..... ... .. .. ..... ...
Grönskär
Ramskär
Ors1l:iir
Kullen '" ....................
Ven .........................
Sandön ......................
Ulvön ........................
Bremön
••••••••••••••••••••

•

•••

••••••••

•••••••

o

o

0

'0

o

•••••

•••••••••••••••

•••••••••

0

••••••••••••

1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1940

Er.
Fb.
Lh.
Lh.
Ös.
Gv.
Oh.
Oh.
Er.

(Forts. nästa sic/a)
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Standard- Längd i Bredd
F ärdig- Bygg ·
vatten- största Fart
st älld år riadsplats deplace knop
ment ton linjen m.
m.

I

Holmön ............. ...... .. .
1940
Koster
1940
Vinga ..................... ...
1940
ArllOlma
1939
Landsort
1939
M t5 -M26, 12 st. ... .........
1941
M3-M 14, 12 st.
1940--41
M t-M 2, 2 st. ... ............
1938
Starkodder
1925
Styrbjörn . .. .. . . .. . .... . .. . ..
1923
o ••••••••

"0

o •

•

•

•

•

•

•••••• •••••••••••

0.

0

•

•

••

•

•

•

o •

•

•

•••

•

•

••

o •

Er.
Os.
Gv.
OVK .
OVK.

•

••

••••

•

-

••• ••• •••••

• • • • • • • •• •• •

I)

Ek.
N.

• • •• o "

N.

395

54,$

i

65
50
61
375
350

26,.
23,5
29,8
30,4
31,.

4,950
3,270
750

Bestyckning

MM

17

2·105, 2-25, 2·ksp.,

5,.
5,.
4,25
7,•
6,1

13,.
13,.
17,0

1·20
1-20
1·20

102,1
86,.

14,5
14,8

15,0
16,0

ti-40, 2·20
4-75, 2-40, 4-ks»., FF

67,1

8 .2

19,.

2·120, 4-25, I\IM

, DO

Il,.
10,$

}1-20, 1-ksp.

M o d e r f a r t y g m. fl. :

I

Patricia, ubåtsrnoderfartyg ... ,
Drisiiqlieten, flygdepåfartyg
.
Jacob Bagge, f. d. torpedkr. . ..
,
Ornen, f. d. torpedkryssare

1926
1901
1898
1897

..

...

Nc.
Lh.
Kk.
Lh.

}

IL Övriga fartyg.

I

Trängfartyg m . fl.:

Oljaren, tankfartyg .. .. .. .. .. .
Eldaren, tankfartyg .... .. .....
Brännaren, tankfartyg ...... ..
111arieIlolm, förbindelsefartyg ..
Prins Carl, lasarettsfartyg .. ...
Fujiyama, inspektionsfartyg ...
Belos, ubåtsbärgningsfartyg . . . .

-

1939
1938
1933
1934
1931
1895
1885

8,5
7,85
8,8
9,92
11,33
5,2
7,••

U,O
9,$
10,5
12,0
12,0

2-25
2-25
2·25
2-40

--

755

54,8
51,s
50,3
63,1
80,3
32,5
51,2

1·37
1-20

l,100
875
1,100
1,445
2,400

Kk.

Fb.

-

-

11,5

O v n i n g s f a r t y g:

Jarramas. övningsskepp

. ... .. .

1900

OVK.

350

33,3

8,4

-

1888

Who

3,100

74,1

11,4

-

L o g e m e n t s f a r t y g:

af Chapman (ex G. D. Ken nedy)
•••

0.0

••••

••••••••••••

I fartkolumnen anges i allmänhet den hogsta kontrakterade (beräknade) farten.
I bestyckningskolumnen anges arhlleriets kaliber i mm. Ksp . betecknar kulsprutor (under 20 mm.) . Torpedtuber anges med TT
med kalibern i cm. Fartygets möjlighet all medföra och utlägga minor anges med MM samt att medfora flygplan med FF.
I kolumnen . Byggnadspla ts. betyder : Bs. - Bergsund-Finnboda, Stockholm ; Ek. - Ekensbergs Varv, Stockholm r El. - England,
Er. - Enksbergs Mekaniska Verkstad, Göteborg ; Fb. - Finnboda; Gv. - Götaverken, Göteborg , Il. - Italien : Kk . - Kockums Mekaniska Verkstad, Malma, Lh. - Lindholmens Verkstad, Göteborg, MI. - Motala Verkstad, Motala , N. - Norge, Nc, - Newcasl1e, Oh .
- Oskarshamns Varv, Oskarshamn, Wh o - Whitehaven: Os . - Oresundsvavet, Landskrona, OVK. - Karlskrona Orlogsvarv.

SVENSKA FLOTTANS UTVECKLING 1905-45.
Nedan angivna siffror följa ej slaviskt de vid resp. år utkomna marina uppslagsböckernas siffror. Sålunda
ha t. ex. i flera fall äldre torpedbåtar förts under rubriken patrullbåtar, allt för att i görligaste mån åstadkomma konsekvens och jämförbarhet. Skol-, övnings-, sjömätnings- och kasernfartyg ha icke medtagits.

Ar

1905
1910
1914
1918
1922
1927
1931
1935
1939
1944

G64

I

Pansarskepp

I

Kryssare

I

Större
jagare

I

I

Större
Mindre
torpedbåtar
torpedbåtar
(.kust·
och motorjagare.)
torpedbåtar

f. - u.b, f. - u.b. f. - u. b. f. - U . b . f. 11 l
0 5 l
O 2 l 29 12 O fj O 0 O 6 2 !4 12 l
6 O 0 O 8 O -l5 2 5 13 O O
O 8 _ . 2 -13 14 O 5 O 0 2 10 O 29 10 O l O 2 O 10 O 28 10 O l l
2
O 9 O 2 10 O 2 O 4 2 9 O 2 8 O 2 2 8 O 2 O 17 7 O 2 2 14 5 12 O 21 -

U.

I

Ubåtar

I

Pa tru llbåtar
(.vedett·
båtar')

I

Min fartyg

I

I

änq- o ch
Minsvepare Trspecial.
fartyg m m.

b. f. - u. b . f. - u.b. f. - u. b. f. - u .b. f. - u.b.
O OO OO 3 O 0 1 O
8 2 3 8 O 2 O O
O 5 O
O 6 5 8 O 3 O 0 O 6 O
()
O 12 3 3 0 O 7 6 28 O
O 1
O 2 O 0 O 7 O
17 - l 22
O 17 O l 2 23 O 0 O 9 O
O 17 _
O 16 2 37 4 l Il 0 O
O 18 2 53 O l O 2 4- 5 O
4 16 Il l O 6 - 18 9
4 -l7 O
? 26 6 2 O -12 O -l5 O 13 O
;~

-

-

KÄLLOR OCH LITTERATURANVISNINGAR

PERIODEN 1815-1880.
DE FÖRENADE RIKENAS YTTRE POLITIK AREN 1815-1880.
Otryckta källor:
Depescher från Petersburg 1858-1866. (Diplomatica, riksarkivet). - Brev från kronprins Oskar till Karl Johan
1835. [Bernadotteska familjearkivet). - Brev från prins Oskar till C. G. Löwenhielm 1855. - G. G. Löwenl,ielms
• Souvenirs', otryckta partier 1854. (Långs arkiv, Uppsala universitetsbibliotek). - Brev från M. Björnstjarna till G.
Löwenhielm 1831, 1833. (G. Löwenhielms samling, riksarkivet). - Brev från G. Adlersparre till S. Flach 1830. (Riksarkivet). - Brev mellan lord Howard de Walden och G. af Wetterstedt 1833-34. (Wetterstedt-Gyldenstolpeska samlingen, riksarkivet). - Brev från K, H. Arrekarsvärd till M. Björnstjerna 1836. [Almare-Stäkets arkiv). - Brev från
C. O. och C. F. H. Palmstierna till Hj, Palmstierna 1863-1870. (Privat ägo). - C. F. H. Palmstiernas efterlämnade
anteckningar 1857-1864. (Privat ägo).
Tryckta källor:
Abrallamson, J., .Fra Karl Johans hof. lndberetninger Iii Frederik VI af officeren Joseph Abrahamson. Ved Sofie
Aubert Lindbrek» , (.Personhistorisk tidskrlft». 1913). - Eriksson, S., .Svensk di,plomati och tidningspress under
Krimkriget> (Sthlm 1939). - Dens., • Oscar l:s sista propaganda för svensk-dansk union». (.Svensk tidskrift '. 1940).
- Hallendor/f, G., »Illusloner och verklighet. [Sthlrn 1914). - Holm, N., »Svensk försvarspolitik under den dansktyska krisen 1863-1864.. ('Historiska studier tillägnade S. Tunberg• . Sthlm 1942). - Höjer, T. T:son, . Svensk utrikespolitik från Carl XIV Johan till Oscar II.. (. Svensk tidskrift'. 1942). - Jacobson, G., »Svcnsk opinion om
Frankrike och Tyskland efter 1870.. (.Svensk tidskrift• . 1929). - Jansson, A., »Karl Johan och Sveriges försvar •.
(.Karl Johansförbundets handlingar>. 1938-1942). - Keilliau, W., »De t norske Folks Liv og Historie gjennem Tidene, Tidsrummet 1814 tiI omkring 1840. (Oslo 1929). • Tidsrummet 1840 til omkring 1875. (ib. 1931) . - KrusiusAhrenberq, L., . Ska n dinavismens inställning till den slesvig-holsteinska frågan och Rysslands hållning till bägge vid
det dansk-tyska krigets utbrott• . (. His torisk tidskrift för Finland • . 1942). - Palmstierna, G. F., .Sverige, Ryssland
och England 1833-1855. Kring n ovem be r tra k ta tens förutsättningar> (Sth lm 1932). - Dens ., »Schweden und Russland im 19. Jalu-hundert s , (. Conven tus primus historicorum baltleorum• . Riga 1937 ). - Dens., »Oscar l i 'armerade
penseer' •. (. Nordisk Familjeboks månadskröniku ». 1939). - Slavnslrup, P., »Dunsk Tidehverv> (Kbhvn 1940). Unger, G., . Sjöma k tens inflytande på Sveriges historia ' . 3. Aren 1700-1927 (Sthlm 1929) . (.Marinlitteraturföreningen •. 32 ).
FLOTTAN l FÖRSVARSSYSTEMET, EN ÖVERSIKT AV S,JOFÖRSVARSFRAGANS UTVECKLING UNDER 1800TALET och FLOTTAN I FÖRSVARSSYSTEMET, EN ÖVERSIKT AV SJÖFÖRSVARS FRÅGANS UTVECKLING
FRÅN OMKRING 1880 TILL NUVARANDE TID.

Bäcksiröm, P. O., »Svensk a flottans historia' (Sthlm 1884 ). - Essen, R., .Sverige upplever världen. (Sthlm 1935) .
- Jansson, A., »F ör svar sfr ågun i sv ensk politik från 1809 till Krimkriget. (Upps. 1935 ). - .Krigserfarenheterna ocn
vår nya flotta ' (Sthlm 1942 ). - Krus enstierna, H. V., »E n kortfattad återblick över vår försvarsfrågas öden under
25·årsperioden 1903-27, sedd huvudsakligen ur sjömilitär synpunkt •. (. Krigsvetenskap sak a demiens tidskrift•. 1928).
- Liljedahl, R., .Centralförsvar och dogmatism•. (.Tidskr. i sjöväsendet•. 99. 1936). - Norrbolun, O., .Försök till
historisk överblick av striderna om Sveriges sjöförsvar, deras uppkomst och utveckling under innevarande århundrade jämte därav föranledda betraktelser>. ('Tidskr. i sjöväsendet•. 1880-1885). - Scluieidler, J., »Den svenska flottan och dess uppgifter vid fosterlandets försvar>. (.Föreningen Holmdals folkskrifter. 29-30. Sthlm 1895).
- Spdngberg, V., .Från Arvid Posse till Per Albin Hansson (Sthlm 1936). - Tidander, L. G. T., .Sjöförsvarsfrågans
utveckling i Sverige efter 1809. (Karlskrona 1896). - B e tän k a n den: Underdånigt betänkande och förslag till nya
fartygscerter för flottan af den 29 sept. 1879, dertil i nåder förordnade komilerade (Sthlm 1880). - Underdånigt
betänkande och förslag angående sjöförsvarets ordnande af den härför i nåder förordnade komitå (Sthlm 1882). Underdånigt betänkande och förslag angående vissa förändringar i afseende på sjökrigsmaterielen m. m. afgifvet
den 30 nov. 1892, af dertil i nåder förordnade kemitårade (Sthlm 1893). - Utdrag ur underdånigt hemligt betänkande och förslag angående sjökrigsmaterielen afgifvet af därtill i nåder utsedde kommitterade (Sthlm 1902). Bilagor till andra försvarsberedningens principbetänkande angående armens och flottans inbördes betydelse för
Sveriges försvar (Sthlm 1914) . - Försvarsrevisionens betänkande. 1-3. (Sthlm 1920-23). (Statens off. utredn.
1923: 15-17) . - Sammandrag av marinberedningens förslag till sjöförsvarets ordnande. Enl, uppdrag utarb. av
Cl, Lindsström (Sthlm 1922) . - Betänkande med förslag till ordriandet av Sveriges försvarsväsende avgivet av 1930
års försvarskommission. D. 1. (Sthlm 1935). (Statens off. utredn. 1935: 38).
FRÅN SEGEL TILL ÅNGA. FRÅN TRÄ TILL JÄRN -

FARTYGSMATERIEL OCH VAPEN 1815-80.
Båckstriim, P. O., .Svenska flottans historia' (Sthlm 1884). - Ghristerson, J. G. E., »Handbok i sjöartilleri . (Sthlm
1881). - Dyrssen, G., »Minnen från ungdomsåren till sjöss och lands. (Karlskrona 1931). - Ehrenstatn. l. F., .Sjöartlllerivetenskapens (Karlskrona 1839. 2. upp!. Sthlm 1852). - Halldin, G., »Några uppgifter och bilder rörande
Karlskrona örlogsvarv i gångna tider> (Karlskrona 1928); »Johan Törnströms galjonsbilder>. (.Tidskrift i sjöväsendet•. 103. 1940). - Hägg, E., .Under tretungad flagga' (Sthlm 1941). - Lybeck, O., .AlImän sjökrigshistoria>.
D. 1 (Sthlm 1919). - »Minnesskrlft med anledning av Motala verkstads hundraåriga verksamhet 1822-1922 utgiven
av aktiebolaget Lindholmen-Motala (Sthlm 1922). - Schoerner, Y., »Svensk krigsfartygsbyggnad under 75 år>.
(.Teknisk tidskrift•. Avd. Skeppsbyggnadskonst. 1936). - .Tidskrift i sjöväsendet- (Karlskrona 1836-1882). Unger, G., »Illustrerad svensk sj ökrigshistorias (Sthlm 1923) . - Wrangel, H., .Svenska flottans bok. (Sthlm 1898).
- Zacharice, F., .Orlogsvrerftets Historie•. (.For og Nu», Supp!. 1. Kbhvn 1924). - Otryckta källor: Liggare
över flottans fartyg i Marinförvaitningen och Sjöhistoriska museet.
84. Sv . F. H. III
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ÖRLOGSBASER OCH VARV AREN 1814-82.
Karlskrona:
Brome, J ., »Ka rlskrona stads historia '. D. 1-3 (Kar lskrona 1930-34). - Gyllencreutz, A., - Några data ur Karlskrona befästningars historia '. (. Sv. kustartilleritidskrift •. 17. 1932). - Halldin, G., ' Nå gra uppgifter och bilder rörande Karlskrona örlogsvarv i gångna tider . (Karl skrona 1928 ). - »Karlskr on a örlogsvarv. Kortfattad översikt utg.
med anl. av Karlskrona stads 250-årsjubileum ' (Karlskrona 1930). - Widen, J., »N ågra blad ur Karlskrona lasaretts
historia ' (Ka rl sk rona 19331. - Otryckta källor: Handlingar rörande örlogsvarvet och stationen (på Örlogsvarvet i Karlskrona).
S t o c k h o I m och G ö t e b o r g :
Eskader- resp. stationsbefälhavares och varvschefers i Stockholm ut- och ingående skrivelser, i Stockholms stations arkiv; Förvaltningens av sjöärendena (marinförvaltningens) ut- och ingående skrivelser samt eskader- resp.
stations- (depå-) befälhavares i Göteborg ut- och ingående skrivelser samt generalhusbesiktningsinstrument, i Flottans arkiv; Riksdagshandlingar och kommitteutlåtande i Stockholrns statlonsfråga. i tryck tillgängliga.

FLOTTANS STYRELSE H1I5-0MKIUNG 1880 och FLOTTANS STYRELSE FRÅN 1870·TALETS SLUT FRAM TILL
OMORGANISATIONEN UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET.
Reglementen för flottan (marinen) . - Kungl. propositioner, riksdagstryck och förfallningar. - Betänkanden,
utredningar och förslag av kommitteer. - Yttranden över dylika betänkanden och förslag samt Biografiska verk
och anteckningar m. fl.
FLOTTANS PERSONAL OCH l\IÄRKESMÄN 1815-1880 och FLOTTANS PERSONAL AREN 1881-1945.

Bäckström, P . O., . Svenska fIollans historia' [Sthlm 1884). - Gynther, S. W., - F örfa ttningssa mlin g för Kongl.
Maj:ts flotta », 1-9 (Hernösand och Sthlrn 1851-1870). - . Kungl. Sjökrigsskolan 1867-1942 . (Eskilstuna 1942 ).
Reglementen för flottan. »Skeppsgossek åren
- . Marinstaben 1884-1934. En minnesskrift . (Sth lm 1934). 1685-1939. Ett minnesverk - [Sthlm 1940) . - »Tidsk rift i sj öväsendets berörda årgångar. - Otryckta källor:
Riksarkivet [ Öster ma lmsa r k ive t] , nådiga beslut. generalorder m. m. Utredningar m. m.
LIVET OMBORD OCH I LAND .

Livet ombord under perioden 1815-1880.
Gynther, S. W., »F örfa ttnlngssam ling för Kongl. Maj:ts flotta ' . 1-9 (Hern ösa n d och Sthlm 1851-70). -

Hägg,

E., • Under tretungad flagga.

Vår seglande örlogsflotta och dess män 1750-1900. (Sthlm 1941). - Exercisreglemente för kanonbåtar. Afd. 1. Fartygsexercis (Sthlm 1848). - Exercisreglemente för Kongl, Maj:ts flotta. Afd. 2.
För kanonslupar, kanonjollar och mörsarefartyg (Sthlm 1836). - Exercisreglemente för Kongl. Maj:ts flotta. Afd.
2. Exercisreglemente för skärgårdsfartygen (Sthlm 1843). - Reglemente för flottan. Sjötjenstgöringen (Sthlm 1875) .
Otryckta källor: Fördelnings- Reglemente för Kongl. Maj :ts flotta under sjöexpeditioner (Sthlm 1841). böcker för svenska örlogsfregatter. 1800-talets mitt. - Bolinder, J., »Officernre och civila tjänstemän kommenderade å örlogsfartyg från Stockholms och Göteborgs stationer 1825-85 . [Handskr. i Marinstabens bib!.).

Förplägnad och beklädnad 1815 till nuvarande tid .
Tryck ta kä II or : Reglementen för flottan. - -Ttdskr. i sjöväsendet •. - Gynther, S . W ., • Författningssamling
för Kongl. Maj:ts flotta '. - Uniformsbestämmelser införda i »Svensk a flo lians rullor •.
O t ry c k ta k ä II o r: Riksarkivets Ostermalmsavd.: Förvaltningens av sjöärendena ank. handl. för år 1824 och
1829. - Flottans arkiv å Skeppsholmen. Skärgårdsartilleriets hand!. för 1873.
NAVIGERINGSVÄSENDET ÅREN 1815-1880 och DEN MODERNA NAVIGERINGSKONSTEN.

Bille , M. u., ' T anka r om och i navigationen ' (Sthlm 1840 ). - - Sveriges sjöfart. Sjöfartsväsendet, skeppsbyggeriet och handelsflottan '. En skildring under medverkan av fackmän, utg. av N. G. Nilsson och G. Åsbrink (Sthlrn
1919-21 ). - Dessutom i texten omnämnda läroböcker i navigation, . Svensk fyrlista>, artiklar i >Tidskrift för Sjöväsendet . samt . Nor disk familjebok- (alla upp!.).
SJÖRUSTNINGAR OCH EXPEDITIONER UNDER AREN 1815-80.

Andersson, N. J ., »E n verldsomsegling skildrad i bref•. D. 1-3 (Sthlm 1853-54) . - Bäckström, P. O., >Sven ·
ska flottans historia > (S thlm 1884). - Dag -, mist- och nattsignaler till sjöss och i hamn för Kongl. Maj:ts örlogsflolla (Karlskrona 1807). - »Telegraf-slgnaler för flottorna ' (Ka rlskrona 1821). - »Signal- och evolutionsbok för
Kongl. Maj:ts flotta > omkr. 1825 (Handskr. Marinstabens bibliotek. ). - »Slgnal- och evolutionsbok för Kong!. Maj:ts
förenade rikens flottor > (Sthlm 1840). - »Signal- och evolutionsbok för Kongl. Maj:ts förenade rikens skärgårdsfartyg > (Sthlm 1841). - Govenius, L. J., »F rega tten Norrköpings expedition 1861-1862. (Gbg 1862) . - Horn, L . Li u.;
»Off lcera re och civile tjenstemän kommenderade å örlogsfartyg från Carlskrona station åren 1825-1885> (Karlskrona 1886). - Hägg, E., »Un der tretungad flagga. Vår seglande örlogsflotta och dess män 1750-1900. (Sthlm 1941).
Kreuger, J. H., »Sveriges förhållande till Barbareskstaterna i Afrika '. 1-2 [Sthlm 1856). - Dian, E., »Sjör övama
på Medelhavet och Levantiska Compagniet. Historien om Sveriges gamla handel med Orienten> (Sthlm 1921) . Palatuler, F. A., >Skizzer från Nord-Amerika och Vest-Indien. Tecknade under fregatten 'Vanadis' resa åren 186465. (Sth lm 1866). - Skogman, C. J. A., »Fregatten Eugenles resa omkring jorden åren 1851-1853, under befäl af
C. A. Virgin >. D. 1-2 (Sth lm 1854-55). - Trolle, H. af och Hägg, J., .Minnen och anteckningar från ängkorvetten
Gefles expedition till vestkusten af Afrika och Medelhafvet åren 1864-85 under befäl af A. Pettersåns (Sthlm 1867).
- Unger, G., .Sjömaktens inflytande på Sveriges historia '. 3. Aren 1700-1927 (Sthlm 1929). (>Marinlilleraturföreningen •. 32).
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PERIODEN lSSl-NUTIDEN.
DEN POLITISKA UTVECKLINGEN I SVERIGE FRAN 1880 TILL vARA DAGAR.

Ahlberg, A. m. fl., »Svensk försvarsvilja genom tiderna' (Sthlm 1942). - Ahlström, G., .Den underbara resan.
En bok om Selma Lagerlöfs Nils Holgersson. (Lund 1942). - Andersson, J., »Svertges Historie gennem Tiderne>
(Kbhvn 1941). - Colliander, B., 'Sveriges historia efter 1809. [Äbo 1942). - De Geer, L., ' P olit iska hågkomster från
Aren 1901-21> (Sthlm 1926). - Essen, R., 'Sverige upplever världen. VAr politiska historia från sekelskiftet till
nu' (Sthlm 1935). - Gdrdlund, T., »Industrialismena samhälle' (Sthlm 1942). (.Den svenska arbetarklassens historia'. Avd. 2: 5). - Heckscher, E., »Svenskt arbete och liv från medeltiden till nutiden. (Sthlm 1941). - Kjellen,
R., 'Sverige' (Sthlm 1917). (KjeIUn, R., .PolitisKa handböcker'. 4). - Lindgren, J., .Från Per Götrek till Per Albin.
Några drag ur den svenska socialdemokratiens historia (Sthlm 1936). (.Orientering i aktuella ämnen'). - Morris,
J. N., .Minnen från min ministertid i Stockholm 1914-23. (Sthlm 1923). - Selander, E., »En bok om vår flotta'
(Sthlm 1907). - »Sverige i dikt och data 1865-1940•. ('Från representationsreformen till samllngsregerlngen»]. Radioföredrag av r. Andersson . . . E. Thermrenius (Sthlm 1941). - .Sveriges historia till våra dagar.. .. Utg. av E.
Hildebrand. 13. Boethius, S. J., »Oscar Il ...• (Sthlm 1925). 14. Hildebrand, K., »Gustav V. (Sthlm 1926). - Thermamiu.~, E., »Riksdagspartierna s (Sthlm 1935).
(.Sveriges riksdag•. Avd. 2: 17); »Sveriges politiska historia efter
1809 (Sthlm 1937). (.Studentfören. Verdandis småskrifter•. 394). - Tingsten, H., .Den svenska socialdemokratiens
ideutvecklings (Sthlm 1941). (.Den svenska arbetarklassens historia'. 7-8). - Wdhlstrand, A., ,1905 års ministerkriser' (Upps, 1941). (Skrifter utg. av statsvet. fören. i Uppsala. 12). - »Nordtsk tidskrift: Politisk årsöversikt•. »Svenska dagbladets årsbok 1923•.
INTERNATIONELLT RÄTTSLIGA FRAGOR BERÖRANDE SJÖFÖRSVARET.

Boye, T'li., .De vrebnede neutralitetsforbund. Et avsnit af folkerettens historia' (Kristiania 1912). - .Flottans
neutralitetsvakt. Redogörelse för flottans verksamhet för neutralitetens upprätthållande.. .. Utarb. inom Kungl.
Sjöförsvarsdepartementet (Sthlm 1919). - Hallendorl], C.,.Förhandlingarna om de skandinaviska rikenas neutralitetsförklaring under Krlmkriget>. (.Historiska studier, tillägnade H. Hjärne. (Upps. 1908). - Hiibner, M., »De la
saisie des håtimens neutres, ou du droit, qu'ont les nations belligårantes d'arräter les navires des peuples amls» (La
Haye 1759). - GiM, T., .Gränsen för Sveriges territorialvatten'. Utredning utarb, på offentligt uppdrag. r. (Sthlm
1930). [Slatens off. utredn, 1930) ; »Nordisk samverkan pli. neutraliletsrättens område'. ('Nordisk tidskrift•. 1938);
• Neutralitetsproblems (Sthlm 1938). (.Internationell politik•. 1). - Rcestad, A., »Kongens stremme. Historiske
og folkeretslige undersokelser ang. sjeterritorlet s (Kristiania 1912). - Thyren, J., .Den första väpnade neutraliteten. Svensk-danska förbunden af 1690, 1691 och 1693 ...'. 1-2 (Lund 1885-86) . (.Lunds univ. årsskrift> . T.
21-22).
FLOTTAN I FÖRSVARSSYSTEMET, EN ÖVERSIKT AV SJOFORSVARSFRAGANS UTVECKLING FRAN OMKRING
1880 TILL NUVARANDE TID, se ovan motsvarande parti för perioden 1815-1880.
SJöKRIGSMATERIELENS UTVECKLING FRAN OMKRING 1880 TILL NUVARANDE TID.

Althin, T., »Gustaf de Laval 1845-1913. De höga hastigheternas man. Minnesskrift utg. av A. B. de Lavals ångturbin till bolagets 50-årsjubileum. (Sthlm 1943). - Björkman, C. G., »Flaggan upp. En framställning af svenska
örlogsflottan förr och nu ' . ('För Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar> Sthlm 1902). - Dick,' C. och Kretseli mer, O., »Hundbuch der Seemnnschuft». 1-2. 3 Aufl. (Berlin 1902). - Hägg, E., »Ftottan och dess vapen. (Sthlm
1904). - »J ublleumsskrlff Hugo Hammar 1864 4/3 1939. Jubileumsskrift utg. av Sjöfartsmuseet i Göteborg. (Gbg
1939). - »Kockums mekaniska verkstads A. il., Malmö, 1840-1940. (Malmö 1940). - .Minnesskrift med anledning
av Motala verkstads hundraåriga verksamhet 1822-1922 '. Utg. av A. il. Lindholmen-Motala (Sthlm 1922). Schwarz, Tj., . Die Entwickelung des Kriegsschiffbaues vom Altertum bis zur Neuzeil. T. 2. Das Zeitalter der Dampf'schiffe fiir die Kriegfiihrung zur See von 1840 bis zur Neuzelt» (Berlin 1912). (.Sammlung Göschen •. 472). - Steensen, R. S., .Alverdens Krigsskibe> (Kbhvn 1942). - Unger, G., .Sjömaktens inflytande på Sveriges historia. 3. Aren
1700-1927. (Sthlm 1929). (.Marinlitteraturföreningen •. 32). - Wahlström, G., »Flcttan och pansarskeppen' (Sthlm
1935). - • Varv och skeppsbyggeri. Tillfällig utställning 1943. (Malmö 1943). (Sjöhistoriska museet). - Wrangel, H.,
»Svenska flottans bok. En populär framställning av vårt sjövapens utveckling och nuvarande ståndpunkt .. .• (Sthlm
18[97-)98) . - Dessutom art. i marina och tekniska tidskrifter, offentliga utredningar, rullor m. m.
öRLOGSBASER OCH VARV FRAN 1881 TILL ANDRA VÄRLDSKRIGETS AVSLUTANDE 1945.
S t o c k h o I m : Stationsbefälhavares och varvschefers i Stockholm ut- och ingående skrivelser, i Stockholms stations arkiv; Marinförvaltningens ut- och ingående skrivelser samt gem'ralhusbesiktningsinstrument i Flottans arkiv;
Riksdagshandlingar och kommittåutlåtanden i Stockholms stationsfråga, i tryck tillgängliga. K a r I s k r o n a:
Se ovan motsvarande parti för perioden 1815-1879.
FLOTTANS STYRELSE FRAN 1870-TALETS SLUT FRAM TILL OMORGANISATIONEN UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET, se ovan motsvarande parti för perioden 1815-1880.
FLOTTANS PERSONAL AREN 1881-1945, se ovan motsvarande parti för perioden 1815-1880.
LIVET I EN NUTIDA FLOTTA. DET FLYTANDE SAMHÄLLET.
Förplägnad och beklädnad: se ovan motsvarande parti för perioden 1815-nuvarande tid.
DEN ANDLIGA VARDEN VID FLOTTAN UNDER 18GO-TALET OCH I VARA DAGAR.

Brandt, G., .Några blad ur Skeppsholms församlings historia ' (Sthlm 1942). - GieroU/, A., »Bldrag till det svenska militärkyrkoväsendets historia' (Uppsala 1918). (Ur ' Kyrkohist. årsskrift>. 1917-18). - Gynther, S. W., .Författningssamling för Kongl. Maj:ts flotta'. 1-9 (Hernösa nd och Sthlm 1851-70). - Holmberg, E., »Karlskrona
kungl. amiralitetsförsamling. (Sthlm 1914). (. Marlnlitteraturf örenlngen s 16); • Kungl. amiralitetskyrkan Uirica Pia
i Karlskrona' (Karlskrona 1935). - Wollin, N. G., . Skeppsholmskyrka n eller Karl Johans kyrka i Stockholm och
dess föregångare. (Sthlm 1942). (.Sveriges kyrkor• . 53. •Stockholms kyrkor '. Bd 9. H. 1). - Zettersten, A., »Några
anteckningar rörande Skeppsholms församling ' (Norr telje 1905). - Reglementen och författningar, tjänstemeddelan-
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den och order, marina färdskildringar. - O tryck ta kä Il o r: Hildebratui, A., - Cler us holmiensis > (i Kungl. bibl.).
- Kiel/man-Göransson, l., »Fregatten Vanadis jordomsegling 1883--85 . (manuskript i privat ägo, kamrer Elo Ryd beck, Stockholm). - Handlingar och dokument i resp. amiralitetsförsamlingars arkiv.
IDROTIEN INOM SVENSKA FLOTTAN.
Protokoll från marinstabens idrottsårsmöten. - Marinstabens idrottsmeddelanden. - . Kungl. flottans idrottsförening 1891-1941 . Utg. med anl, av Kungl. flottans idrottsförenings 50.årsjubileum .. Redaktör: R. Wachtrneister
(Slh lm 1941). - Muntliga uppgifter av äldre sjöofficerare.
DEN MODERNA NAVIGERINGSKONSTEN. Se ovan motsvarande parti för perioden 1815-1880.
S.JORUSTNINGAR OCH EXPEDITIONER.
• Flottans neutralitetsvakt. Redogörelse för flottans verksamhet ... under världskriget 1914-18 ... ' (Sthlm 1919).
- Hagman, T., »F r ån Karlskrona utgångna örlogsexpeditioner 1880-95. (Karlskrona 1920); »Svenska örlogsexpeditioner åren 1896--1900. [Sth lm 1(24 ). - Horn, G. von, .Officerare och civile tj änstemän kommenderade ombord å
örlogsfartyg åren 1886--1900; 1901-05. (Ka rlskrona 1901-06). - Hultgren, G., »Mln nen och intryck från Fylgias
långfärd 1926--HI27 . (Sth lm 1(27 ). - Hägg, E., »Un der tretungad flagga. Vår seglande örlogsflotta och dess män
1750-1900. (Sth lm 1(41 ). - »Mar tnsta ben 1884-1934. En minnesskrift utarbetad inom Marinstaben > (Slh lm 1(34).
- Natt och Dag, S., . J or den rundt under svensk örlogsflagg. Ögonblicksbilder från fregatten Vanadis' verldsomsegling 1883-85. I brefform ålergifna af R. Melander > (Sthlm 1887). (. Bibliotek för resebeskrifningar>. 14). - Nau man, Y . och Hteqer, !Il ., »F ylgta runt Sydamerika. Minnen och intryck från expeditionen 1922-23 . (Sth lm 1(23 ).
- Selander, E., »E n bok om vår flotta ' (Sthlm 1907). - Ull], G., »E n långresa med korvetten Freja för omkring 30
år sedan ' (Sthlm 1922). - Wrangel, H., »Svenska flottans bok, 1898•. - .Älandsuppgörelsen. Redogörelse över den
under februari månad år 1918 under svensk förmedling överenskomna utrymningen av Åland från finska och ryska
trupper... . Utarbetad inom Kungl. Sjöförsvarsdepartementet (Sthlm 1(18).
DET FRIVILLIGA FÖRSV ARSVÄSENDET.
• Frihet och försvar> (Sthlm 1(41). - .Medborgarkunskap om riksförsvaret•. Utg. av Riksförbundet för Sveriges
försvar. 1 ff. (Sthlm 1941 ff.}. - . Medborga rk unska p om sjöförsvaret •. Utarb, av Marinstaben under medv. av Brevskolan. 1 ff. (Sthlm 1940 ff.}, - »Sveriges frivilliga försvar. Frivilliga automobilkåren. Sveriges frivilliga motorbåtskår .. .• Huvudredaktör: Th. Wennerström (Sthlm 19-12 ). - Dessutom art. i militära och marina tidskrifter, såsom . F olk och försva r>, • Navis », »Sjö vä r nsp osten s (med dess föregångare »Ga lja deten» l, »Den svenska lottan ' ,
»Sverlges flotta ', . TiII rors ' och . Treudden' .
KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET.
Kungl. örlogsmannasällskapets protokoll. - Holmberg, E., . Kungl. örlogsmannasällskapet 1771-1921. Minnesskrift med anl. av sällskapets 150-årsjubileum i Karlskrona den 15 nov. 1921> (Karlskrona 1921).
ÖRLOGSFLOTTA OCH HANDELSFLOTTA.

Gihl, T. och Landquist, D., »Handhok i internationell rätt för marinen '. (.HIRM •. Sthlm 1(34). - Hildebrand.
E. och Grimberq; G., »Ur källorna till Sveriges h istoria under nyare tiden •. 1-2 (Sthlm 1911-12). - Landquist, D.,
»Sj öfnr ten och sjöförsvaret. (Sthlm 1(31 ). (. Mar inli tt er aturf ör eningen' . 34) . - Muhan, A. T ., »The influence of
sea power upon history 1660-1783. (London 1889) ; »The influence of sea power up on the French revolution and
empire 1793-1812. (London 1892). - Munthe, A. och Unger, G., »Sj ömak tens inflytande på Sveriges historia• . 13 (Sthlm 1921-29). (. Ma rinlitt eratu rföreningen •. 24-25, 29). - Spykman, N. J ., »Arnerlcn's strategy in world politics. The U. S. and the balance of power» (New Haven 1(42 ). (Yal e univ, Inst, of int. studies. Publications.].
NÅGRA ORD OM ÖRLOGSTRADITIONER.

Beckett, W. N. T ., .A few naval customs, expressions, traditions •. 2d ed. (P or tsm ou th [1932]) . - Goodenough,
G., »The handy man afloat and ashore » (London 1(00). - Wac/ltmeister, A., »E tym ologlskn strövtåg i den nautiska
ordboken. Ur viceamiral A. Wachtmeisters efterlämnade papper>. ('Tidskrift i Sjöväsendet• . 91. 1(28). - Wells,
G., »Naval customs and traditions ' (London 1(30). - Wetjen, A. R., . F iddlers' green:or The sirange adventures of
Tommy Lawn> (London 1(31). - Zeitersten, A., . Svenska flottans historia 1522-1634. (Sthlm 18(0); »Svenska
flottans historia åren 1635-1680 . (Nor r telje 1(03). - Art . och notiser i in- och utländska marina tidskrifter samt
utländska flaggböcker.
DEN SVENSKA ÖRLOGSFLOTTAN I KONSTEN.
Artikeln bygger i största utsträckning på självsyn - litteratur om svenskt marinmåleri saknas. Arkivaliska
notiser i Sjöhistoriska museet ha utnyttjats, liksom uppgifter i sammanfattande konsthistoriska arbeten av G. Nordensvan. A. Rorndahl och J. Roosval, A. Lindblom och H. Cornell samt i Sv. biogr, lexikon. Av svenska marinmålare har blott två varit föremål för utförlig behandling : . 1IIa rcus Larsson ' I-Il, av A. Gauffin (1907- 08, ny
ornarb. upp!. 19-13) och »Aruiral Jacob Hägg " av E. Hägg (Sthlm 193-1). - A. Liedholm, - B åten i nordisk konst .
(i »Nor dcns båtar> 1938-39).
SVENSKA FLOTTANS TROFEER OCH SEGERTECKEN.

Bäckström, P. O., .Svenska flottans historia ' (Sthlm 1884). - Ekström, F. W., »F örteckning öfver så väl uti
Riddarholmskyrkan som å andra ställen förvarade fanor, standar, segerbyten m. m.' (Sthlm 1875) . - Gyllengranal,
G. A., »Sverlges sjökrigshistoria i sammandrag'. 1-2. (Car lskrona 1840). - Hjerta, F ., »Journal öfver Kung!.
svenska flottans sjö -expeditioner år 1788. (Sthlm 1788). - Horn, G. v ., »Svenska sjötåg under 1500-talet. (Sthlm
1908). - Kreuger, J. H., .Kort framställning af svenska skärgårdsflottans bedrifter.. .. (Kong!. krigsvet.-akad :s
tidskrift. 1845-46). Nikula, O., »Svenska skärgårdsflottan 1756--91 .. (Hfors 1(33). (Bidrag till Sveaborgs
historia. [2.]). - [Sillen, J. G. af], »En månad på Amphion. Minnen från sjö tåget 1790 upptecknade af en deltagare•. 2 upp!. (Sthlm 1(15). - »Sveriges sjökrig 1611-32 • . ([Utg. av ] Marinstaben. Sthlm 1(37). (Ur : Sveriges
krig 1611-32. Bilagsbd 1.). - Tornquist, G. G., ' Utka st till swenska flottans sjötåg ». 1-2. (Sthlm 1788). Unger, G., »Illustrerad svensk sj ökrigshistoria -, 1-2. (Sthlm 1909-23 ). - Zettersten, A., »Svenska flottans historia åren 1522-1634 . (Sthlm 18(0); . Svenska flottans historia åren 1635-80. (Nor r telje 1(03 ).
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RÄTTELSER OCH TILLÄGG:
Sid . 73, 4:e raden uppifrån, sldr: salt segel, skall oara: salte segel.
Sid . 89, 2:a stycket, 5 :e raden nedifrån, sldr: sloningsarbelena, skall uara: slopningsarbelena.
Vid sid . 154, planschunderskriflen : akvarellerna äro
Hubendick.

utförda

av

sedermera

kommendörkaplenen

L.

A.

Sid, 175, bildlexten: trumslagaren står till u änster, landstigningskanonerna till höger.
Sid. 227, nederst, lillägges sign . C. E.
Vid sid. 252, planschunderskriften sldr: 1852, skall vara: 1851.
Sid , 272, planschlexlen och vid sid. 272 planschunderskriflen: målningen ä r, enligt vad företagna undersökningar nu visat, utförd av Perseus.
Sid. 418, planschtexten. nedersta raden, slår: grön färg, stationens med brun, skall uara: brun färg, stationens
med grön.
Sid. 432, nederst, tillägges sign. G. U.
Sid. 450, bildunderskriften, översia raden, slår: Längst till höger den siste chefen för sj öförsvarsdepartemenlel , riksdagsmannen, sedermera landshövdingen Bernhard Eriksson, skall lJara: Längst till höger chefen för försvarsdepartementet. riksdagsmannen, sedermera landshövdingen Guslav Rosen.
Sid. 454, rad 6 nedifrån sldr: han, bör nara: har.

Anm. till [oldern old sid . 384- med rilning au kryssaren Tre Kronor.
Efler bildens färdigst ällande har skorstenskonstruktionen ändrals och skorslenarna givils en ganska kraftig
lutning, Under sommaren 1945 utfördes nämligen försök i vindtunnel med en modell av kryssaren för att utröna
lämpligasie form på bryggor m. m. Del visade sig därvid, alt de hela gaserna från skorslenarna hade benägenhet att slå ned på bryggorna. Denna olägenhet eliminerades genom alt skorslenarna gjordes lutande akter över.
- Samtidigt har några andra mindre förändringar vidlagils i de ursprungliga ritningarna, vilka legal till grund
för bilden; sålunda har i inredningen i tvättstugan apparaterna och i manskapsköket kokgrytorna och spisarna
något omflyllals. Rumsplaceringen har ändra ts så, alt akteröver har placeraIs diskrum och grovdiskrum och för
om manskapsk öket beredningsrummel.

Den modifierade siIhuelten - där, Förutom den nämnda förändringen med de lutande skorstenarna, bryggan och luflvärnspjäsernas sköldar fåU en något ändrad utformning - framgår av ovanstående ritning.
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EFTERSI(RIFT
Rrsta bandet av Svenska Flottans Historia utkom i juli 1942 och följdes efter ett år, i juli
1943, av det andra. Utgivningen av här föreliggande band III, varmed verket avslutas, har blivit något fördröjd i förhållande till den ursprungliga planen, beroende i huvudsak på beredskapsinkallelser bland förlagets redaktionella och tekniska personal. Härigenom liar emellertid
verket kunnat föras fram ända intill slutet år 1945 av den historiska epok, som dominerats av
andra världskriget och som utövat sitt inflytande även på svenska flottans öden.
Det har inte kunnat undgås att denna volym, innehållande bl. a. vissa flottan i allmänhet berörande kapitel, vilka saknat motsvarighet i föregående två volymer, blivit något vidlyftigare
än dessa och kommit att omfatta c:a 900 sidor, med omkring 1,000 bilder i färg eller svart.
Originalen till detta väldiga bildmaterial har med stort tillmötesgående ställts till förfogande av
ett stort antal institutioner och enskilda i in- och utlandet. Till dem alla framföres förlagets
och redaktionens varma tack.
Respektive författare äro till större delen inte ansvariga för vare sig bildurval eller bildtexter;
den medverkan härutinnan de lämnat har emellertid varit lika nödvändig som värdefull. Arbetet med sammanförandet och redigerandet av det omfattande bildmaterialet, som numera
ingår i förlagets marina bildarkiv, har liksom tidigare handhafts av verkets illustrationsredalstör, S. Artur Svensson, vilken senare även omhänderhaft den tekniska redigeringen av textmaterialet och varit den förmedlande länken mellan redaktion, författare och förlag.
Det är förlagets avsikt att komplettera verket med ett litet registerband, som redan är under
utarbetande, omfattande alfabetiskt uppgjorda förteckningar över personer, fartyg, orter, föremål, sjöslag m. m., som omförmälas i de tre banden, varigenom uppsökandet i dessa av olika
händelser eller förhållanden underlättas och verket göres användbart som en uppslagsbok i vår
flottas historia.
REDAKTIONEN och FÖRLAGET

Vid slutjåratidet av detta historieverk bör det erinras om att initiativet till detsamma tagits
av den maritima ungdomsrörelsens verksamme och frikostige främjare, chefen för A.-B. Allhems Förlag i 1IJalmö, direktör Einar Hansen, i det dubbla syftet att dels genom inflytande
medel bereda åt Sjövärnskåren en donation av stora mått, dels åstadkomma en uttömmande
och värdig skildring av vår flottas öden, byggd på senaste forskningar, allt i ett sammanhang, något som hittills saknats inom vår historiska litteratur. Förlaget har icke sparat vare
sig möda eller kostnader för att åstadkomma ett helgjutet och gediget verk, rikt illustrerat,
och för detta ber Redaktionskommitten få frambära till Direktör Hansen sin uppriktigaste
tacksamhet, vari säkerligen vårt lands många sjö - och sjöhistoriskt intresserade kretsar varmt
instämma.
Stockholm i november 1945.
REDAKTlONSKOMMITTEN
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BANDETS

INNEHÅLL-

AREN 1815-1880.
SVENSKA FLOTTAN UNDER KARL JOHANS·TIDEN OCH OMKRING 1800-TALETS MITT:
FLOTTORNAS ALLMÄNNA OMDANINGSEPOK.
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De förenade rikenas yttre politik åren 1815-1880. Av arkivarien, fil. d:r, friherre Carl-Fredrik Palmstierna
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Flottan i försvarssystemet, en översikt av sjöförsvarsfrågans utveckling under 1800-talet.
Av amiral Otto Lybeck

33

Centralförsvarsprincipen, sid. 34. - Örlogsflottans och skärgårdsflottans förespråkare, sid. 36. - Kungl.
Maj:ts flotta 1824-40. Sjöförsvarsfrågan och Göta kanal, sid. 38. - Kungl. Maj:ts flotta 1840-66. Gryende
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53

Relikter från gustavianska periodens flottor, sid. 53. - Nybyggnad av segel- och roddfartyg 1815-80, sid . 56.
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1880, sid. 104.

Örlogsbaser och varv åren 1814--82. Av konteramiral Gunnar Unger (G. U.; sid. 111-114,
122-130), marindirektör Gustaf Halldin (G. H.; sid. 114--116, 118-122) och överste C.
A. Claus (C. A. C.; sid. 116-118, 121)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111
Fartygsmaterielens uppdelning på förband och dessas basering, sid . 111. holm, sid. 122. - Göteborg, sid. 129.

Karlskrona, sid. 114. -

Stock-

Flottans styrelse 1815-omkring 1880. Av kommendör Aug. Giron

131

Överstyrelsen vid periodens början. Förvaltningen av sjöärendena m. m ., sid. 131. - Storumirnlsämbetet
återupplivas, sid . 132. - Ansatser till bildandet aven stabsorganisation, sid. 134. - Sjöförsvarsdepartementet inrättas, sid. 134. - Organisationsstrider och strävanden att upphäva kollegialsystemet föranleda
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145
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170
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