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Anförande av Kungl Orlogsmannasällska

pets ordförande, hedersledamoten vice

amiral Bengt Lundva/1, vid nedläggande av 

sin befattning den 15111 1971 

Den 15 no vem ber 1771 höll Kungl Orlogsmannasällska pet sitt 

fö rsta sammanträde. Det var tolv officerare som sam lades hos den 

sammankallande, p reses hon orarius, viceamira len Christoffer Fal

kengren. Den 15 november har sedan dess varit Sällskapets högtids

dag. 
Tankar på att skapa ett forum för studier av och diskussioner om 

sådana ämnen som hörde samman med sjöförsvaret hade något år 

tidigare väckts av några sjöofficerare i Stockholm. I augusti 1771 

skrev kapten-löjtnanten Fredrik Wilhelm Leijonankar en kallelse 

med uppmaningen att man skulle komma tillsammans för att bilda 

ett sällskap. Ka llelsen genomsyrades av önskan att få initiativrika 

ansvarskännande officerare att arbeta mot ett gemensamt mål att, 

som det hette i kallelsen, "tillika nöjsamt och nyttigt använda några 

timmar i veckan". 
Denna kraftigt manifesterande strävan a tt arbeta mot ett fram

tida mål, att nå ett bättre resultat, at förnya och att stärka vårt 

försvar till sjöss har från allra första början varit Sällskapets led

stjärna. 
När Sällsk apet stiftades led vår stormaktstid mot sitt slut. De in

repolitiska strid erna hade tärt på krafterna. Vårt försvar fick inte 

den förnyelse som de militära cheferna ansåg nödvändiga. Flottans 

fartyg började bli gamla. Man diskuterade hur flottan skulle för

nyas, hu r fartygen skulle bestyckas och det erforderl iga antalet far

tyg. Det fanns sannerligen arbetsuppgifter för de som ville åstad

komma något positivt - då som nu. 
Det var ont om svensk litteratur inom sjökrigsvetenskapen. I var

je fall var det mycket svårt för de unga officerarna att få tillgång 

till böcker. En av de första åtgärder som Sällskapet ville genomföra 
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var att åstadkomma ett bibliotek och man satte in stor kraft på att 
anskaffa behövlig litteratur. Innan man lyckats bygga upp ett biblio
tek fick sällskapets medlemmar välvilli gt tillstånd att utnyttja Kungl 
Vetenskapsakademiens bibliotek:. 

Man brukar ofta säga att tiderna förändras. Idag finns böcker att 
köpa eller låna. Utan att förfalla till pessimism måste jag emellertid 
konstatera att flert a let ledamöte r nu inte har tid att läsa vad de 
skulle v ilja, och tid kan man inte köpa eller låna. 

Vitt skilda ämnen bar behandlats inom Kungl Orlogsmannasäll
skapet under årens lopp. I årsberättelser, fö redrag och anföranden 
har Sällskapets medlemmar sökt tränga in i de grunder som varit 
styrande för utvecklingen inom sjökrigsvetenskapen. Strategi, taktik, 
organisation, utbildning, personalfrågor, vapenteknik, underhålls
tjänst, sjukvård, sjöfart och skeppsbyggeri är exempel på verksam
hetsgrenar som studerats, ana lyserats och utvärderats. 

På högtidsdagen för 200 år sedan valdes kaptenlöjtnanten von 
Stauden till ordförande. Han var ung - bara 30 år - men hade 
femton års sjöpraktik. När han nedlade sitt ämbete talade han över 
ämnet "Nödvändigheten a v mycken Sjöfart för Amiralitetets Offi
cerare i Allmänhet". Det är ett ämnet som är lika aktuell i dag som 
då. 

Många frågor och åsikter har vållat debatt inom Sällskapet. De 
slutsatser som ledamöter har kommit fram till, har många gånger 
varit omstridda. Särskilt har detta varit fallet i brytningstider, när 
nya utvecklingslinjer stått för dörren. Detta är inget speciellt för 
Orlogsmannasällskapet, men det bör framhållas som ett sundhetstec
ken. Det har funnits och kommer alltid att finnas mer än ett alter
nativ inför en bedömd utveckling. Osäkerheten om vad som som på 
längre sikt kan vara den bästa lösningen är som regel stor. Det är 
därför tvingande nödvändigt att olika förslag till lösningar förs 
fram, vägs mot varandra och skärskådas från olika utgångspunkter. 
Orlogsmannasällskapet har i det avseendet fyllt en väsentlig upp
gift under de gångna åren. Det har varit ett fritt vetenskapligt fo 
rum där medlemmarna har kunnat redovisa sina studieresultat för 
att skapa något nytt. 

Det är naturligt att huvudtemat för flertalet av ledamöternas tal 
och skriftliga arbeten handlat om vårt sjöstrategiska läge och vad 
detta krJ.vt av vårt försvar till sjöss. Vi vet att det militärpolitiska 
läget under gångna tider skiftat i betydande utsträckning och att 
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dessa förändringar i mycket liten grad kunnat fö~u~s~s. Men det 
·rår också klart och har kommit till klart uttryck 1 Orlogsmanna
:ällskapets arbeten att vi aldrig varit i den ~ituati~nen att vi på 
sakliga o-runder kunnat göra <:wkall på de manna stndskrafterna: 

Uncle; Sällskapets tidigare år har frågeställningarna a~ n~turhga 
skäl rört fartyg och deras bestyckning liksom det kvant1tanva be
hovet av fartyg. Under det senaste århundradet har förs.t kustar
tilleristridskrafternas och därefter flygstridskrafternas roll 1 det ma
rina försvaret kommit in i bilden. 

Ostersjöområdet har sedan århundraden tillbal~~ haft.stor ekono
misk och polirisk betydelse. Härav har följt att OstersJOn !11ed dess 
utlopp ofta varit i blickpunkten såväl i fred som .under kn~: r. fred 
för transporter - handelssjöfart. Under kng for kraftmat.1:mgar 
mellan örlogsftrtyg med målet att vinna konr_r?ll ö~~.r v.attenvagarna 
för att kunna utnyttja dem för transporter. OsterSJ

0
0n ar :n vatt.en

väg som fått vara bärare av framgån?ar oc.h motg.~ngar, mte mmst 
för vårt eget la.nd. Ostersjön h~r aldng vant ett dott ha:. ~ch kol

1
n

mer säkerhgen mte heller att bh det. 70-talet har redan borpt l~aLas 
havets decennium. Det må nu vara ett slagord, men alla vet v1. hur 
intresset alltmer riktas mot vad havet och havsbottnen ka~: erbJu.~a 
av nyttigheter. Dess rikedomar är väsentl iga för det allmanna val-
ståndet. 

Utvecklingen mot större, geografiskt sett vidgade mar~nader och 
ländernas ökande beroende av varandra ökar kraven pa transpo.~
ter. Transporter som till väsentlig del måste gå sjöledes. Havet ar 
en bekväm, lastdryg och billig transportväg. 

Strandstaterna världen över värnar med stor kraft om de rä.ttig
heter de har inom de egna territorialhaven . En allmän strävan f1~ns , 
särskilt klan uttalad av stater med oceankust, att flytta ut . ternto
rialhavets gränser. Allt detta är ett skeende som berör och komm~r 
att beröra Voss under de kommande åren. Ostersjön ligger inte v1d 
sidan av denna utveckling. D et är naturligt att vi både :ill och 
måste bevaka våra rättigheter och intressen, men därmed f?lJe~ ock
så skyldigheten att kunna övervaka och skydda det som ar vart. 

En akademi som Orlogsmannasällskapet måste låta verksamheten 
vara riktad mot framtiden. En viktig förutsättning fö~ att deoss ar
bete skall vara helgjutet är dock att all erfarenhet fran de gangna 
åren nogsamt tas till vara. Fakta måste vara grunden för verksam-
heten. 
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Vi behöver bara gå drygt femtio år tillbaka i tiden och se utveck
lingen fram till vå ra dagar för att fi nn a att det sjöstrategiska läget 
under denna tid undergått väsen tliga förä ndringar - förändringa r 
som ger oss fakta och erfarenheter för att bedöma framtiden. 

Före det fö rsta världskriget tillhörde Ostersjöns södra och östra 
kuster t vå sto rmakter: Ryssland och Tyskland. Efter det kriget var 
läget radika lt förändrat. Ryssland förlorade sin Ostersjökust och 
tvingades tillbaka till det inre av Finska viken. Det andra världs
kriget medförde att det sjöstrategiska läget ånyo förändrades vä
s~_ntligt . _Den sovjetiska flottan kunde lämna sitt instängda läge i 
hnska v1ken och har nu ett basområde utefter Ostersjöns östra och 
södra kuster ända fram till Wismar i väster. 

Vi har under de senaste tjugofem åren varit vana att betrakta 
oci: bedöma vårt sjöstrategiska läge från denna utgångspunkt. Inga 
tecken tyder på att det skulle ske en ändring inom en nära framtid. 
Men intet säger heller att läget i Ostersjön alltid kommer att förbli 
vad det är i dag. Vi vet bara inte vilka förändringar som kan kom
ma och när de kan komma. 

Jag har velat peka på dessa betydelsefulla förändringar som in
träffat i det sjöst rategiska läget under en relativt kort tidsperiod. 
Det som skett, det förflutna, ger oss onekligen perspektiv och det 
ger oss lärdomar. Lärdomen att vi noggrant måste studera och ut
värdera läget och tendenserna till förändringa r. Lärdomen att vi 
som alliansfri stat med s trä van att stå utanför konflikter måste ha 
ett mot det föränderliga lägets krav balanserat marint försvar. 

År 1948 publicerade dåvarande sta tsrådet Per Edvin Sköld, som 
under beredskapsåren var vår försvarsminister, några reflexioner 
kring temat fö rsvar och utrikespolitik1). Han skrev bl a. 
. "Att Sverige med långa kuster vetter mot Ostersjön har sin givna 
mverkan för oss både utrikes- och militärpolitiskt. Omständigheterna 
göra, att under krig stor risk finns för a tt detta innanhav blir av
stängt från yttervärlden. Vad där kommer att utspelas blir en sak 
mellan de länder, som gränsa därtill. Om inte Sverige har möjlig
heter att hävda sina intressen i detta vatten, innebär detta en uppen
bar svaghet, som har sina väsentliga verkningar före ett krig och 
under ett krig mellan östersjöstater, där Sverige är neutralt. Ar vårt 
lands ställning stark, i detta avseende, inverkar detta likartat men 
positivt till vår förde l." (sid 28) 

Statsrådet Sköld framhöll vidare: 
' ) Försvar och utrikespol itik , Per Edvin Sköld, Tiden s Förl ag. 
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"Sverige kan inte under normala förh ållanden tävla med stor
makter i fråga om flottrustningar. Därtill förs lå våra ekonomis~a 
resurser på intet sätt. Det är realistiskt att i dag se fram emot en t1d, 
då vår flotta i Ostersjön inte har samma politiska betydelse, som 
den haft de senaste trettio åren och sanno likt kommer att ha de när
maste tio åren. När detta inträffar, ja då blir det lättare att se flot
tan ur mera snäva militära synpunkter. Men under alla förhållan
den går det inte att negligera flottans roll som beredskapsfaktor. Så 
länge vi håller fast vid vår hittillsvarande linje att försöka hålla oss 
utanför stormakternas krig, måste vår krigsmakt alltid vara så be
skaffad, att den på ett effektivt sätt kan upprätthålla beredskap. 
Vår erfarenhet säger, att flottan är beredskapsvapnet nummer ett. 
I tillspetsad form kan man uttrycka saken så, att vi tro att vår för
svarsberedskap under kriget va rit nödvändig för att upp~ätth~lla 
neutralitetspolitiken, men vi veta att flottans beredskap vant ofran
komlig. En renodlat militär synpunkt kan därför aldrig läggas på 
den svenska örlogsflottans ställning inom försvaret." (sid 31-32) 

Jao- har i detta anförande velat ta fram dessa brottstycken ur en 
skrif~ just därför att de skriv its av beredskapsårens försvarsminist~r. 
H an hade lägets växlingar och vunna erfarenheter som ~rund for 
vad han skrev. Det är reflexioner väl värda att begrunda 1 dag och 
i framtiden. 

Det citerade statsrådet menade inte, och han skrev inte heller, att 
en flotta, att fartyg, betyder allt. Så ser ine heller Orlogsmannasäll
skapets ledamöter på problemet. 

Flottan är en del av marinen, kustartilleriet är den andra. Fartyg 
och vapen, materiel och personal, baser och utbildningsan~talter , sta
ber och förvaltningar allt bildar tillsammans, allt skall tillsammans 
bilda, en balanserad marin. En marin som kan verka i fred, under 
neutralitet och under krig. 

Det är den utvecklingen, som Kungl Orlogsmannasällskapet, som 
ett fritt vetenskapligt forum målmedvetet vill verka för. Vi har ock
så en stark känsla för att de marina stridskrafterna är en del av 
vårt totala försvar. Vårt arbete skall präglas av strävan att belysa 
den marina delens betydelse i vårt samlade försvar. 

Jag v ill pa Kungl Orlogsmannasällskapets 200-årsd~? uttala den 
förvissningen att Sällskapets medlemmar genom klarlaggande stu
di er, saklig dokumentation samt öppen och stark argumentatiOn 
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l~~mm~r att bidra till utveckling och förnye lse av den del av vår 
forsv~r som heter mannen. Vad vi kan åstadkomma · d bl . 1 d f. . o , 1 ag 1 r u t · 
s agsg1va~ .e or vart sjöförsvar på 80-talet. 

o K un gl .. Orlogsm.an~asällskapets medlemmar kommer härigenom at 
~~ ett ratt och . nkttgt sä tt fö ra det 200-åriga arvet vidare och :t 
lagga grunden ttll ett lyckosamt nytt sekel i Sällskapets h · t · M d d f.. d dl 1s ona. e etta an oran e ne ägger jag min befattn in o- för d t o 
verksam hetsåret . "' e gangn a 
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MINNESSKRIFTEN 
Kungl. Orlogsmannasällskapet 

1771-1971 
-ar nu under distribution 

Har Du beställt något exemplar? 

Har Du . tä~kt o på ~tt boken kan användas som en 
trevhg Julgava till marint intresserade vänner? 

Sä llskapets ledamöter kan fonfarande rekvi rera bok sä nda i 20· 'I l K 1 · · ' en ge nom att . ~~O 70- ti ung . oOrlogsmannmällsbpct, Srockholm post-
giro nr 01 - 5. D et ga r bra att bestä ll a mer än l ex . ' 

~------------------------------~ 

K-E WESTERLUND 
Informationen kring 
200-årsjubileet 

r ' Redan i bör jan av 1970 togs frdgan om informationen 
kring Sällskapets tvc1hundrac'i riga tillv aro upp. Ett sär
skilt organ, " Arbetsgruppen KOMS 200" , tillsattes se
nare av sty relsen m ed ledamöterna Ki erkegaa rd, 
Schoerner, Fernander, j edeur- Palmgren, Lagerman och 
W es terlund som ledamöter. Utöver planering av hög
tidsdagen , bl a sammanträden och bankett i Stock
holm, kransn edläggning i Karlskrona, för slag till pro
gram och gäster , medalj, utställningar på skilda hdll 
m m var publiciteten inför och under högtidsda gen en 

av uppgifterna. 
Förhand spublicitet förekom i form av nyhetsuppgifter 
om jubileet samt TV- och tidn ingsinterv juer med Earl 

Mountbatten of Burma. 
Den mest omfattande publiciteten har haft formen av 
en längre artikel, samman ;tälld av ledamoten Wester
lund , utsänd till utländska marina tidskrifter och drygt 
tjugotalet svenska tidningar. Till artikeln var fogade 
aderton illustrationer: personporträtt, emblem och ex 
libris, fartyg och materiel frdn 1770-talets stora flotta 
och skärgCirdflotta, 1870-talets flotta och skärgt'i rdsar
tilleri samt 1970-talets flotta och kustartilleri. 
Tidskrifte n publicerC!r här huvuddelen av det ta ma
terial och ett urval av illus tratione rna. 

~.-----------------------------------------

VARLDENS A.LDSTA SJOKRIGSVETENSKAPSAKADEMI 
200 ÅR 

Den 15 november 1771 hölls den förs ta sess1onen med världens 
äldsta sjökrigsvetenskapliga akademi. Den 15 november 1971 sam
manträdde Kungl. Drlogsmannasä llskapet i Sjöhistoriska museet i 
Srockholm och firade därmed sin 200-åriga tillvaro. 

Inför jubileet har en omfattande korrespondens förekommit med 
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utländska motsvarigheter och den svenska sjökrigsvetenskapsakade
min har därvid fått belägg för att den är världens äldsta. Varken 
dagens eller gångna seklers stormak ter ti ll sjöss kan i detta hänseen
de inte första platsen. 

Den månghundraårigt främsta sjömakten, Storbritannien, äger än
nu i dag ingen marinvetenskaplig akademi. En för a lla försvarsgre
Iurn a gemensam sådan är "Royal United Services Institution", som 
tillkom 1831. 

Den franska "Academie de Marine" kan teoretiskt anses vara äld
re än sin svenska motsvarighet. Den grundades nämligen 1752 men 
som en rent privat institution, som dock kort därpå blev officiell 
och 1769 "kunglig". Men samma år som Orlogsmannasällskapet bil
dades gick dess franska motsvarighet upp i den franska vetenskaps
akademin. Först 1921 återuppstod "Academie de Marine". 

Den tredj e sjömakten i Västeuropa har icke någon sjökrigsveten
skaplig akademi men Nederländerna har en gemensam för hela för
svaret med namnet "Koninklijke Vereniging Ter Beoefening Van de 
Krijgswetenschap". 

Dagens främsta stormakt till sjöss, Förenta staterna, har sitt 1873 
upprättade "United States Naval Institute" från 1873, sålunda mer 
ä. n 100 år yngre än sin svenska motsvarighet. 

I Sovjetunionen finns ingen direkt motsvarighet till den svenska 
akademin. 

Man skulle kunna tro att de traditionstyngda spanska och por
tugisiska marinerna skulle kunna konkurrera i akademiskt hänseende 
med den svenska. Spanien har emellertid ingen och en 1798 i Lissa
bon grundad marin akademi försvann kort därefter i samband med 
den napoleonska invasionen. För kort tid sedan har den nygrundats 
under namnet "Centro de Estudos de Marinha". 

I Tyskland finns ingen motsvarighet men som en gemensam ve
tenskapsakadem i för försvaret kan man beteckna det 1952 grundade 
"Gesellschaft fi.ir Wehrkunde" i Mi.inchen. 

Våra nordiska grannländer saknar i två fall motsvarighet: Norge 
och Finland. I Danmark finns däremot Kungl. Orlogsmannasällska
pets närmaste yngre broderakademi, "Sö-Lieutenants-Selskabet", stif
tat 1784, således endast tretton år yngre. 
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1771 
MED FORSTAND OCH STYRKA 

Bild l. 
Sällsk ,lpet s emblem. 

Bakgrunden till Sällskapets stiftande 
Stormakten Sverige hade sin största omfattning omkring 1700. 

Finland, Ingermanland - där nuvaran de Leningrad ligger -, Est
land och norra Lettland ingick i det svenska väldet, som dessutom 
omfattade stora delar av de nuvarande östtyska kustprovinserna och 
delar av nuvarande västtyska nordsjökusten från Elbe till Weser. 
Finska viken låg helt inom Sveriges gränser och Ostersjön kan be
tecknas som ett i stort sett svenskt innanhav. 

Sydöstra delen av Finland, Ingermanland, Estland oc~ Lettla_nd 
blev ryska genom fredsfördrag 1721 och de tyska ororadena gtck 
delvis förlorade samtidigt. 

Partistrider och olyckliga utrikespolitiska engagemang me_dförde, att 
Sverige de därpå följande 50 åren förlor.ade aU~ .mer 1 an~eende· 
och spelade en allt mindre roll i den europe1ska polltlken. ~nnen o~h 
flottan förföll. Den forna stormaktsflottan hade 1770 m1nskat t!ll 
sammanlagt 40-talet linjeskepp och fregatter, många av dem oga:nla 
och bristfälliga. Endast ett fåtal hade nybyggts de senare art!On
dena och de som byggts var av olika typer - "stora flottan" var 
en provkarta på fartyg av skilda typer, föga lämpade att samman
sättas till slaakrafti<>a divisioner och eskadrar. 

Vid sidan ~v stor~ flottan hade en roddflotta vuxit fram, "galär-
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flottan". Det var närmast de ryska galäreskadrarnas framfart på den 
svenska kusten före freden 1721, som gett anledning till att skapa 
även en svensk rodd flotta. Men inte heller den var impon erande. 

J u st omkring 1770 bröt sig meningarna kraftigt kring sjövapnets 
återuppbyggande. Sedan 1740 hade olika "cert-deputationer" - då
tidens marina försvarsutrednin gar - framlagt förslag, men parti
politiska motsättningar och en begynnande revolution inom skepps
byggnadskonsten medförde, att läget var labil t och framtiden osäker. 

Intresset för vetenskapen i ston, bildningshunger, allmän diskus
sionslust och krav på bättre utbildning kännetecknade mitten av 
1700-talet. Vetenskapliga samfund grundades. 

Med denna allmänna bakgrund är det naturligt, att yngre offi
cerskretsar tog upp frågan att bidra till det egna yrkets och det egna 
verksamhetsfältets framåtskridande. På hösten 1770 sam lades där
för några officerare v id galäreskadern i Stockholm för att utby ta 
tankar och åsikter om sjövapnet och tjänsten. Efter några sådana 
sammankom ster var man beredd att ta initiativ till ett sjöveten
skapligt "sällskap" . En inbjudningsskri velse gick ut 3 augusti 1771. 
D en 14 augusti bestämdes namnet till "Orlogsmannasällskapet" och 
den 15 november hölls dess första "session" . 

SjökrigSV'etenskaperna 

Ett av ändamålen, när Orlogsmannasällskapet bildades, var att 
skaffa bibliotek - tillgången på böcker i sjövetenskapliga ämnen 
var ringa. Redan från början sa tsade man åtskilliga summor på in
köp utomlands, både i samband med sjöexpeditioner och utlandsre
sor men också genom förm edling av svenska ministrar i främmande 
länder, främ st givetvis Frankrike och Storbritannien. I biblioteket 
i Karlskrona finns dyrgripar i hundratal - äldsta boken är "Den 
danske Söret" från 1590 och äldsta han dskriften är ett artilleriinven
tarium från 1566. 

Redan i mars 1772 fattades beslut om att "preses", d v s ordföran
den, då han nedlade sitt ämbete på högtidsdagen den 15 november, 
skulle hålla ett anförande " uti någo t till sjömetien hörande ämne". 
Olika skäl - krigsdeltagande, sjöexpeditioner och sjukdom - har 
medfört att det inte blev ordförandetalet nr 200 den 15 november 
1971. Men de 125, som finns protokollförda, innehåller mycket av 
krigsvetenskapligt intresse och å tskilligt, som 1971 ter sig en smula 
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•MED FORSTAND OC H STYRKA• 

Bild 2. 
Sällskapets ex libris. 

löjeväckande men var en allvarlig realitet, då det framfördes. 
I 1829 års protokoll finner man, att preses i sitt tal refererar råd 

om att i rätt tid pl antera resp fälla ekar. Medan preses 1833 de
klarerat att ångfa rtyg, sådana de då var beskaffade, inte kunde er
sätta linjeskeppen, kunde han 25 år senare fas tslå att grundregeln 
var "ånga och ingenting annat än ånga". 

Vilken stormaktsflotta Sverige ägde i slutet av 1700-talet fram
går av presestalet 1786, som bar titeln "Några jemförelser mellan 
Engelska, Franska och Swenska Sjömagterna" - många fle r örlogs
mariner på samma nivå fanns knappast. 

Ursprungligen hade man fem vetenskapsgrenar : 1) sjötaktik, 
skeppsmanöver, tackling och sjökrigshistoria, 2) artilleri och be
fästningskonst, 3) skeppsbyggeri, arkitektur och mekanik, 4) ast ro
nomi, navigation och sjömätnin g samt 5) reglementen, krigslagar och 
ekonomi. Att vetenskapsgrenarna ändrats under årens lopp är natur
ligt. I dag är de alltjäm t fem men har nu följande innehåll: 1) stra
tegi, taktik, sambandstjänst , navigation och sjöfart, 2) organisation, 
personal och utb ildning, 3) vapenteknik, 4) skepps- och teleteknik 
samt 5) underhå llstjänst, förvaltning, hälso- och sj ukvård med na
valmedicin. 
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l varje vetenskapsgren väl j s årligen en föredragande och hans be
rättelse blir föremål för diskussion på sammanträden, vartill kom

mer atot den i sin helhet _eller i utdrag i regel publiceras i tidskriften. 
I ~ 34 ar har denna pubbcerat dessa vetenskapliga handlingar- om
knng fem hyllmeter militär och civil marinvetenskap sedan 1835. 

Unik invalsmetod 

1798 fick Örlogsmannasällskapet två er å vor som än i dag är i 

flitigt bruk en gång om året. En ledam~t öv~rlämnade en vacker 
handsnidad ask att användas vid invalsproceduren och en tid se~ 
nare kom kompletteringen i form av fjorton vita elfenbenskulor och 
lika många svarta ebenholtskulor. 

Varje till arbetande eller korresponderande ledamot eller till he
d~rsl~damot fö~_eslagen person blir utsatt för "ballotering". Det till
gar sa, att de narvarande ledamöterna förses med en vit ja-kula och 
en svart nej-kula. Sekreteraren går runt med asken och utan att 
röja sin ås i k t om den föreslagne kan varje röstberättigad ur sin knut

na ha~1d släppa 1~_er en vit :Her sv;rt kula i asken. Stadgarna har ge
nom arens lopp andrats manga ganger men kvar står, att för inval 
erfordras ett ganska högt antal ja-kulor i förhållande till totalantalet 
för att bli accepterad . Numera finns emellertid också en form av 
"post-röstning". 

~et är -~n _sp~nn_ade men ganska långdragen procedur, när ballo
tenngen fors1ggar 1 .den vackra sammanträdessalen i "Långa raden" 

- den byggnad lå ~~eppsholmen i Stockholm, mer än 250 år gam
mal, som hyser atskiiiigt av marina traditioner. 

Många är det som under årem lopp slagits ut av de svarta kulorna. 
Men de fl esta stora namnen i den svenska marinens hävder återfinns 
på __ den ~00-_åriga matrikelns sidor. Att man sannerligen inte in

skr_~nkt -~1g ull enbart sjö- och kustmtilleriofficerare får man tidiga 
belagg for. Ledamot nr 25 är professorn vid kadettskolan Carl Gus
taf Bergström, invald 1784. Och de fem sista numren före årsmötet 
1971, 946-951, är idel civila personer. 

Man skulle tro, att ledamotskapet i en krigsvetenskaplig akademi 
borde vara förbeh~llet män: ~å är förhållandet hos den yngre Krigs
vetenskapsakademm men Orlogsmannasällskapet ha,r en kvinnlig 

kor~esp?nde~ande ledamot: 1970 invaldes med nummer 949 förste 
arbvanen v1d Krigsarkivet Elsa Novdström. 
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Bild 3. 

Sällskapets förste preses, viceamiral Christoffer Falkengreen. 

Kungligheter och berömda sjökrigare 

Endast tolv ledamöter bestod Orlogsmannasällskapet av när det 
bildades. Dess ledamot nr l var v iceamiralen Christoffer Falken
green, som samtidigt "inbjöds till hedersledamot". Från första bör
jan har alla "arbetande" och "korresponderande" ledamöter liksom 
hedersledamöterna fått sitt invalsnummer i tur och ordning. 

Eftersom Sverige icke varit i krig sedan 1814, är det förklarligt att 
akademin inte kan räkna med inh emska sjöhjältar annat än under 
den första tiden. Två namn från 1788-1790 års ryska krig nämns 
ännu i senare tiders läroböcker: Otto Henrik Nordenskjöld, invald 
med nr 8 som ung löjtnant redan vid grundandet, och Johan af Puke, 
1809 hedersledamot med numret 52. Nordenskjöld var flaggkapten 
hos hertig Carl, som med titeln storamiral förde befälet över stora 
flottan under slaget vid Hogland. Och Puke ledde som fartygschef 
på den namnkunniga Dristigheten utbrytningen ur Viborgska viken. 
Då han blev hedersledamot hade han nått graden generalamiraL 
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Internationellt än mer känd är en "civilmilitär", den 1798 till he

dersledamot kallade Fredrik Henrik af Chapman, nydanare på 

skeppsbyggeriets område, skapare av Gustaf III:s linjeskepp, fregat

ter och skärgårdsfartyg och författare till den än i dag nytryckta 

Architectura Navalis Mercatoria. 

Åtskilliga kända utländska namn förekommer i den 200-åriga 

matrikeln. Ett amerikanskt men ändå svenskt är hedersledamoten 

John Er~csson, skapare_ av Monitor, den revolutionerande fartygstyp, 

som avgJorde det amenkanska inbördeskriget till sjöss till nordstater

nas förmån . Men redan dessförinnan hade några danska och norska 

sjöofficerare blivit ledamöter. Norrmännen var ju 1814-1905 e<>ent

iigen icke "utlänningar", eftersom Sverige och Norge då var i u~ion. 
Men de t första icke svenska namnet är dansken Christian Zahrt

man, invald 1846. I anslutning till nordostpassagens upptäckt 1878-

1880, då Vega under Falanders befäl förde den nordenskjöldska ex

peditionen runt Sibirien till Stilla havet, blev några utländska del

tagare ledamöter, bl a en ryss och en italienare. Frankrike är första 

gången företrätt 1887 med viceamiralen F rancois Paris. 

Efter andra världskriget har tre utländsk; namn införts i mat

rikeln. Som nr 689, invald 1946, står viscount Mountbatten of Bur

ma, ryktbar som jagarchef i Medelhavet, ledare för den brittiska 

commando-organisationen och överbefälhavare i Sydostas.ien i slu

tet av andra världskriget. Å ret därpå infördes som nr 695 kung 

Frederik av Danmark och 1959 blev svenskättlingen och USA-ami

ralen Arleigh Burke hedersledamot med numret 819. 

Furstliga personer har haft beteckningen "förste hedersledamot" 

och utom kung Frederik ä.r i dag den brittiske prinsgemå len Philip 

ende utlänning i denna kategori vid sidan av kronprinsen och prins 

Bertil. Kung Gustaf Adolf var tidigare förste heders ledamot men är 

sedan sitt trontillträde Sällskapets beskyddare. 

134 årgångar Tidskrift i Sjöväsendet 

Få svenska tidskrifter och antagligen få i hela världen kan uppvisa 

en oavbruten utgivning under ett och ett tredjedels sekel. När 

Orlogsmannasällskapet firade sitt 200-årsjubileum var det bara någ

ra veckor kvar, innan det börjar publicera den 135:e årgången av 

Tidskrift i Sjöväsendet. Sedan mitten a v 1830-talet har alltså denna 
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tidskrift år efter år utkommit och bildar därmed ett sammanhängan

de vetenskapligt verk av unikt slag. 

En försu föregångare kom ut redan 1787, dvs redan sexton år ef

ter akademins grundande. Ett litet häfte med fem uppsatser såg da

gens ljus och Sällskapet anmälde, att det därmed för första gången 

hade "nöjet att till en vördad allmänhet men i synnerhet till unga 

sjömäns tjänst överlämna något av dess egna ledamöter.s arb~ten". 

Häftet 5kulle vara. nr l av Orlogsmannasällskapets handlmgar, 

men det kom aldrig något nr 2. 

Behovet att publicera sjövetenskapliga arbeten var dock fullt tyd

ligt, men inte förrän på 1820-talet kunde man åter planera för en 

sådan publicistisk verksamhet. 1834 fattades beslut om att utge åt

minstone ett häfte om året. Och året därpå kunde sekreteraren på 

högtidsdagen anmäla, att det första numret av Tidskrift i Sjöväsen

det var under tryckning. 
Trots en upplaga på bara 50 exemplar eller kanske just på grund 

a v denna låga siffra - var de ekonomiska s"higheterna stora men 

alla besvärligheter till trots har utgivningen därefter kumut fort

sätta. 
1849 ökade man till ett nummer i månaden och så har den fort

satt under mer än ett sekel, även om man då och då av olika skäl 

slagit ihop några nummer. Arsvolymen har varierat efter intresse och 

ekonomiska tillgångar. Från de första tmma häftena fram till 1970 

å rs över 600 sidor är utvecklingen imponerande med en toppnote

rina 1961 då sidantalet under året var nära det dubbla. 
b ' 

I nnehåHet har under alla år spänt över akademins alla. verksam-

hetsgrenar, vilket irmebär att sjökrigsvetenskapen långt ifrån varit 

allenarådande. Rent civila ämnesområden och vetenskapsgrenar är 

ofta föremål för behandling, både som årsberättelser och andra in

lägg. Sjöfart och navigation, lots- och fyrväsende, meteorologi och 

skeppsbyggeriteknik är några exempel på de områden, som i lika 

hög grad är av intresse för örlogs- som handelsmarinen. 

1171: stora /!'ottan och gdärflottan 

Vid den tid, då Odogsmannasällskapet bildades, skilde man i Sve

rige mellan två flottor: stora flottan eller örlogsflottan och galär

flottan - roddflottan - skärgårdsflottan. Man kan kalla det en 

parallell till marinen 1971: flottan och kustartilleriet. 
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Bild 4. 
1770-talets stora flotta: linjeskeppet Adolph Fredrik 

Stora flottans huvudstation var sedan 90 år Karlskrona medan 
skärgårdsflottan var delad på de svenska och finska. eskadrarna. 
Den svenska var främst baserad på Stockholm men hade några ga
lärer förlagda i Karlskrona och Göteborg. Finska eskaderns hu
vudbas var Sveaborg, den ännu icke färdigställda fästningen utan
för Helsingfors, "Nordens Gibraltar". 

1770 fanns åtskilliga stora skepp men inte mer än åtta eller nio 
var användbara. Tre var under byggnad. Men tiotalet felades i det 
antal om 21, som riksdagen fastställt. 

En intensiv nybyggnad igångsattes och Gustaf III, som 1771 till
trätt regeringen och året därpå genom en statskupp satt de kivande 
partierna ur spel, anslog stora summor, t ex i 1777 års stat icke 
mindre än 22 tunnor guld. Främst blev det den världsberömde 
skeppsbyggmästaren Fredric Henrik Chapman, adlad af Chapman, 
som konstruerade flottans nya linjeskepp och fregatter. 

Det ena linjeskeppet efter det andra och samtidigt en rad fregatter 
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Bild 5. 
1770- talets skärgiirdsflotta: hemmema Styrbjörn 

lades på stapeln, sjösattes och färdigställdes. När kriget mot Ryss
land utbröt 1788, räknade den rustade stora flottaa 25 linjeskepp 
med 60 eller 70 kanoner var, tio stora fregatter och därtill ett stort 
antal lätta fregatter och fartyg av mindre typer. 

skärgårdsflottan hade tidigare bestått av enbart roddfartyg. Men 
pådriven av dess chef, generalen Augustin Ehrensvärd, konstruera
de af Chapman även nya fartyg för skärgårdsbruk. Redan före 1770 
tillkom en chebeck och så fö ljde en rad nya konstruktioner, som 
fick sina typbeteckningar efter finländska län: udema, pojama, tu
ruma och hemmema. Och dessutom andra fartyg av traditionella 
typer: kanonbarkasser, galärer, galioter, skottpråmar, jakter, ka-
nonslupar och kanonjollar. . 

När skäraårdsflottan 1788 rustades för den ryska kampanJen, 
b d . fanns enbart i den finska eskadern femton enheter a·v u ema-, pOJ-

ama-, turuma- och hemmematyperna. Samtidigt förfogade man över 
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Bild 6. 
1870-talet: andra klass pansarbåten Thordön. 

ett 30-tal kanonslupar men redan våren 1790 kunde man rusta icke 
mindre än 127. 

Efter freden med Ryssland 1790 sjönk nybyggnadstakten och nästa 
krig mot Ryssland, 1808-09, då bl a hela Finland gick förlorat, in
nebar att den finsk a skä rgårdseskadern upphörde att existera och 
att stora flottan reducerats till tolv linjeskepp och sj u svåra fre
gatter. 

JOO-årsdagen 1871: ett eländigt sjöförsvar 

1771 års två marina vapenslag, stora flottan och galärflottan, ha
de 1824 slagits ihop till "Kungl Maj :t s Flotta" men vad hjälpte or
ganisatoriska konstgrepp, när förfall et fortskred och nybyggnaderna 
var få. Endast med tvekan infördes ånga som drivkraft. Visserligen 
tillkom 1856 ånglinjeskeppet Stockholm men fyra år senare trädde 
ännu ett segell inj eskepp, Skandina vi en, i tjänst. 

Samma år som Monitor besegrade Merrimac, 1862, tillträdde en 
ny sjöministe r, vars era i fl era hänseenden innebar ett rnarint bot
tenrekord i svensk historia. Han ville dela flottan i två delar och 
gränsen drogs v id - ett djupgående på tio fot! O ver tio fot = 
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Bild 7. 
1870-talet: andra klass kanonbåten Ingegerd. 

flott an och unde r tio fot = skärgårdsartilleriet! 1866 beslöts i en
lighet härmed och på Orlogsmannasällskapets 100-årsdag var al_ltså 
marinen delad på detta sätt. Det varade ·blott sj u år men satte mte 
minst sina spår i fråga om nybyggnad. I praktiken var örlogsflottan 
värdelös - endast några omoderna linj eskepp, fregatter och korvet
ter existerade - och nybyggena innebar , att sjöförsvaret inte kun
de uppträda utanför skärgårda rna. 

J u st 1871 försvann de sista relikerna a v den roddflotta, son: un
de r G ustaf III:s tid 100 år tidigare haft så stor betydelse och 1 sla
get vid Svensksund 1790 mot den ryska skärgårdsflottan vann Sve
riges kanske största sjöseger. Annu fram till 1855 hade man byggt 
bombkanonslupar på galärvarvet i Stockholm, men 1871 försvann 
de 40 sista liksom diverse andra roddfartyg. 

1856 hade de första små ångdrivna kanonbåtarna byggts och fått 
namnen Bogland och Svensksund. Ytterligare åtta byggdes de när-
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maste åren och hade det gemensamt, att stridsvärdet var ringa. Mo
nitors seger på _Hampton Roads väckte entusiasm. För det "yttre 
försvaret" byggdes 1865-71 fyra "andra klass pansarbåtar", John 
Ericsson, Thordön, Tirfing och Loke. De var fartyg på cirka 1.500 
ton, pansrade, med ett torn, som rymde två svåra kanoner, 38 cm 
på John Ericsson, 24 cm på de övriga. Farten var hela sju knop! 

1865 påbörjades också monitorer för det "inre försvaret", senare 
benämnda "tredje klass pansarbåtar". Åtminstone den första pan
sarbåten, Garmer, kunde på grund av sitt ringa djupgående passera 
Göta kanals slusströsklar och därför uppträda som rörligt flank
skydd till centralfästningen Karlsborg vid Vättern. Två mindre mo
nitorer var färdiga 1871. Sedan följde en serie på sju. Alla var be
styckade med en 24 cm kanon . 

Detta var Sveriges sjöförsvar för 100 år sedan: sju små monito
rer. Först 1884 beviljades det första pansarskeppet, Svea. 

1971: flottan och kustartilleriet 

När andra världskriget bröt ut, var det svenska försvaret illa rustat. 
Aven om man de allra sista åren beviljat medel till ny materiel och 
ökat övningstiden för de värnpliktiga, hade kursändringen i för
svarspolitiken inte hunnit ge några större resultat. 

För marinen var läget mycket dåligt. Flottan räknade sju pansar
skepp, varav fyra från seklets början, en flygplankryssare, en gam
mal pansarkryssare, sex moderna större och åtta gamla små jagare 
samt femton ubåtar. Härtill kom en del äldre torpedbåtar och be
vakningsfartyg, några minsvepare och en del trängfartyg. 

Kustartilleriet förfogade över en del äldre batterier i de s k kust
fästningarna och några moderna var under byggnad. Den flytande 
materielen bestod av några minutläggare och bevakningsbåtar. 

De sex krigsåren innebar en kraftig försvarsansträngning i det 
neutrala Sverige, omgivet av Hitlers krigsmakt. När freden i Euro
pa blev ett faktum i maj 1945, fanns pansarskeppen och kryssarna 
kvar men hårt nerslitna. Två kryssare var under färdigställande. 
Femton stora och tolv små jagare var i tjänst, vidare ett tjugotal 
motortorpedbåtar och lika många ubåtar. Omkring 40 minwepare 
hade tillförts och i övrigt kan nämnas två minfartyg, 26 patrull
båtar och många trängfartyg. Kustartilleriet hade utbyggts med en 
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Bild 8. 
1970-talets flotta: jagaren Sm/iland. 

Bild 9. 
1970-talets flotta : ubdten Sjöormen . 
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Bild 10. 
1970-talets kustartilleri: landstigningsbliten 214. 

rad moderna batterie r och dess flytande materiel omfattade bl a 
åtta minutläggare, 20 patrullbåtar och ett 20-tal landstignings
fartyg. 

Sedan dess har utvecklingen för flottan betytt övergång tilllinare 
enheter, medan den samtidigt avsedda ökningen av antalet sådana 
ej uppnåtts. Kustartilleriet har blivit mer och mer rörligt och vid sidan 
av att de fasta batterierna kompletterats med moderna anläggningar. 
Vapenslaget har blivit amfibiskt, som bl a tar sig uttryck i en "skär
gårdsflotta" av olika typer landstignin gsfartyg. 

1971 omfattar flottan åtta jagare, . sjutton stora to rpedbåtar med 
ytterligare tolv under byggnad, 23 ubåtar, fem fregatter, två min
fartyg, 35 minsvepare och ett antal trängfartyg. "Skärgårdsflottan", 
dvs kustartilleriets fartygsmateriel, består av nio minutläggare, ett 
20-tal patrullbåtar, tio överskeppningsfartyg av färje-typ och drygt 
100-talet mindre landstigningsfarkoster. 
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BERTIL BROOI'AE 
Kring akademier och lärda 
samfund i Sverige 

~--------------------------------------, 

Krigsarkivarien, fil. dr BERT! L B ROOM E presentera r 
här inför örlogsmannasällskapets 200-!irsjubileum n!ig
ra av sällskapets systerorganisationer bland akademier 
och lärda samfund i Sverige samt sällskapets förbin
delser med dessa. 

~-------------------------------------J 

Orlogsmannasällskapet stiftades 1771 som en privat sammanslut
ning. Det fick kunglig stadfästelse 1805. Ledamöterna redovisas se
dan 1846 i statskalendern. Med anledning a v sällskapets 200-års
jubileum kan det vara motiverat att uppmärksamma akademibegrep
pet och presentera några av sällskapets systerorganisationer bland 
akademier och 1 ~1rda samfund i Sverige. 

Akademierna leder sitt ursprung tillbaka till Hellas och Rom. 
Namnet är h ~1mtat från olivlunden Akademia utanför Athen , där 
Platan samlade sina åhörarskaror. Den äldsta. ännu levande aka
demien inrättades 1582 i Florens: Accademia della Crusca. 

Den äldsta ännu existerande akademien i Sverige är Vetenskaps
societeten i Uppsala, som stiftades 1710 på initiativ av den lärde 
Eric Benzelius d . y. och fick kunglig stadfästelse 1728. Den är in
rymd i eget hus i Uppsala. Societeten har i huvudsak en naturv~ten
skaplig inriktning men rymmer också representanter för humamora. 

A v stor betydelse för utvecklingen a v våra akademier och lärda 
samfund blev tillkornsten 1739 av Vetenskapsakademien. Det är av 
intresse att iaktta det starka militära inslaget i denna akademi. 
Bland stiftarna och de äldre medlemmarna lägger man märke ti ll 
flera fortifika tion sofficerare, bland stiftarna den kände mekanikern 
och uppfinnaren Mårten Triewald. Inte så få sjöofficerare och 
skeppskonstruktörer blev under årens lopp medlemmar a v Veten
skapsakademien. Utan anspråk på fullständighet kan nämnas Au
gustin Ehrensvärd, Gilbert Sheldon, Theodor Ankarcrona, Gu·staf 
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Fredrik Leijonancker, Carl Gustaf Ekeberg, Fredric Henric af Chap
man, C~.ristopher · Falkengreen, Johan Nordenankar, Carl August 
Ehrensvard, Carl Olof Cronstedt, Carl Peter H äHström, Johan Gus
taf Lagerbjelke, Jonas Lidströmer, Lars Nordcnbielke, Pehr Bern
ha:d Berndes, Baltzar Bogislaus von Platen, Lars Wollin, Gustaf af 
Klmt, Gustaf Adolf Lagerheim, Johan Edström, Carl Bertil Lillie
höök, Nils Ericson, Christian Adolf Virgin, Bahzar Julius Ernst von 
Platen, Johan Henrik Krei.iger, Carl Johan Alfred Sko<>man och 
Göthe Wilhelm Svenson. I senare tid har militärer helt sak~ats i Ve
tenskapsakademien. 

Det ~~ ~iver att med ett :å kraftigt inslag av flottans represen
tanter s!oforsvaret~ problem 1nte kunde bli obeaktade i Vetenskaps
a~ad:,mlens ha:1~lmgar. Det kan vara anledning att särskilt peka 
pa nagra pres1d1etal: 1766 av Augustin Ehrensv~ird om "Svensk 
sjömagt", 1769 av Carl Gustaf Ekeberg om havets strömmar 1770 
av Fredric ~enric af Chapman om de förändringar som Ör!ogs.
skepp undergatt sedan canoner började på dem nyttjas" och 1792 
av Johan Nordenankar om strömgångarna i Ostersjön. 

Vetenskapsakademiet.~öll .s~undom sina sammanträden offentligt. 
Otto Hennk Nordens.KJold, Orlogsmannasällskapets förste sekrete
rare, va r son till en av akademiem ledamöter Carl Fredrik Norden
s~iöld. Akademie1: blev i vissa stycken mönsterbildande för det nya 
s~l~skapet. Bl. a. mfördes här sedvänjan med åminnelsetal och pre
sldleta'l efter Vetenskapsakademiens modell. Akademiens. bibliotek 
ställdes vidare till förfogande fö :- O rlogsmannasällskapets vetgiriga 
medlemmar. 

.. Ytterligare några ak~demier i Sverige är äldre än Orlogsmanna
sal!skapet: den av Lov1sa Ulrika 1753 stiftade Vitterhetsakademien 
~01:1 dock småningom upphörde att fu ngera men 1786 återuppväckte~ 
1 sm nuvarande gestalt son·: Vitterhets-, historie- och antikvitetsaka
demien, gemenligen kallad Vitterhetsakademien. Denna akademi ha.r 
väl i och för sig inte haft så många beröringspunkter med Orlo<>s
mannasällskapet. Det synes dock va.ra värt att notera att i Vitt~r
h~tsakademiens och dess efterföljares handlingar publicerats sådana 
va:rde~ulla . och även i ett par fall för vår flottas historia viktiga 
k~1gsh1Ston~ka avhandlingar som Jacob Röding, Historisk undersök
mng. om kngskonstens till stånd i Sverige i konung Gustaf den förs
tes ncl (175.5); Carl Ad!ers~arre., ~fhandling om Svenska krigsmag
rens och kngskonstens tillstand 1fran konung Gustaf den förstes död 
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till konung Gustaf Adolphs anträde till regeringen (1793); Henning 
Hamilton, Afhandling om Svenska krigsmaktens och krigskonstens 
tillstånd under konung Gustaf II Adolfs regering (1846) och Arvo 
Viljanti, Gustaf Vasas ryska krig 1554-1557 (1-2, 1957). 

Årsbarn med Orlogsmannasällskapet är Musikaliska akademien, 
som nyligen kunnat fira. sitt 200-årsjubileum. Här har förbindelser
na varit minimala. Sak samma gäller relationerna till de nära jämn
åriga Fysiografiska Sällskapet i Lund (från 1772) och Vetenskaps
och vitterhetssamhället i Göteborg (från 1778). 

Annorlunda ställer det sig med sällskapets kontakter till den aka
demi som stiftats redan 1735 under namn av Ritarakademien och 
sedan ombildades först till Målare- och bildhuggareakademien och 
därefter till Akademien för de fria konsterna. Här var både Chap
man och Carl August Ehrensvärd medlemmar. Vid denna akademi 
inrättades 1798 en mekanisk skola som ha·de betydelse för militär
utbildningen men som efterhand tynade bort, när motsvarande un
dervisning överfördes till artilleriet. Under den tiden invaldes ytter
ligare en del officerare och skeppskonstruktörer, bl. a. Jonas Lid
strömer, Lars Nordenbielke och Francis Sheldon. 

År 1786 inrättades Svenska. akademien. Det är inte många kon
nexioner mellan denna akademi och Orlogsmannasällskapet. En liten 
kontakt kan vara värd att notera. År 1844 anmodade akademien 
sällskapet att utarbeta en "sjöordbok" en uppgift som sällskapet 
emellertid efter fem år nödgades avsäga sig som alltför svår att 
utföra. 

När 1796 Svenska krigsmannasällska pet bildades, var O dogs
mannasällskapet sannolikt förebild. Förbindelserna de :båda sällska
pen emellan var livliga. Bland Krigsmannasällskapets stiftare var en 
sjöofficer Carl Fredrik Aschling, då överstelöjtnant vid armens flot
ta och senare konteramiral och landshövding. Till de tidigast inval
da ledamöterna hörde viceamiralen Johan Gustaf Lagerbjelke (1796) 
men först efter några år började flottorn a bli bättre representerade 
i Krigsmannasällskapet, som 1805 omvandlades till Krigsvetenskaps
akademien. Som förste styresman valdes viceamiralen Salomon Mau
ritz Rajalin och i akademien fick sjöofficerarna en särskild sjöför
delning, uppdelad i två klasser, en för örlogsflottan och en för skär
gårdsflo ttan. Alltsedan dess har Krigsvet·enskapsakademien också 
företrätt den marina krigsvetenskapen. 

Anta.let i akademien invalda representanter för marinen har emel-
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terrid alltid varit begränsat och tillkomsten av Krigsvetenskapsaka
demien har därför inte medfört någon inskränkning i Orlogsmanna
sällskapets bredare bevakning av de marina vetenskapsgrenarna. 
Akademinens handlingar och tidskrifter ry mmer dock ocbå många 
värdefulla bidrag i dessa ämnen. 

Samtliga hittills nämnda lärda samfund har sina rötter i 1700-
talet. Till nästa århundrade hör Lantbruksakademien 1813, sedan 
1955 skogs- och lantbruksakademien, och Kungl. Samfundet för 
utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia 1821. Mot 
slutet av samma decennium, 1896, tillkom Humanistiska vetenskaps
samfundet i Uppsala. 

Vårt eget århundrade har sett åtskilliga akadem ier och lärd sam
fund växa upp. Av dem kan här endast nämnas Ingenjörsvetenskaps
akademien (1919) och den humanistiskt orienterade Gustav Adolfs 
Akademien (1932). Ingenjörsvetenskapsakademien har en särskild 
avdelning, som sysslar bl. a. med skeppsbyggnadstekniska vetenska
per, och marinen har hä r representerats av flera medlemmar. 
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ALFABERG Hårda år för om masten 
Den unge Otto Henrik Nordenskiöld 

Otto Henrik Nordenskiöld var Orlogsmannasällskapets 
starke man och fömyare. Med anledning av sällskapets 
200-års jubileum kan det vara skäl att säga något om 
den mödosamma väg Nordenskiöld hade att vandra, 
innan han fick sin officenexamen och började avance
ra i graderna. l allt väsentligt bygger denn a fram
ställning av 1. krigsarkivarien fil.dr ALF ABERG p/i 
E. Nordenskiölds förträffliga bok . "På amiralens tid", 

som utkom år 1933. , _____________________________________ / 

Nordenskjöld va r född i februari 1747 på fädernegården Frugård 
i N ylands län i Finland. Han var den elfte i raden av en mångtalig 
syskonskara. Fadern Carl Fredrik Nordenberg var då major och 
ännu inte adlad. Med tiden skulle han bli överste vid fortifikationen 
och adlas med namnet Nordenskjöld för sina insatser i Finlands 
fasta försvar. Han var en bildad man, som vid sidan av mycket 
annat studerade astronomi och nationalekonomi och som i sitt lant
bruk experimenterade med mossodling, fåravel och annat. 

På Frugård fick barnen en grundlig undervisning av en informa
tor efter p rogram som fadern själv bestämt. Man levde på gårdens 
avkastning. Barnen höHs med tarvlig kost vid det långa bordet, och 
yll e av egna får användes till kläder åt dem. 

År 1759 skickades Otto Henrik för att studera vid Åbo akademi. 
Året efteråt var han första gången ute till sjöss på en av fl ottans 
båtar, och 1761 blev ban antagen som extra kadett vid amiralitetet 
i K arlskrona. Hela tiden hade han ont om pengar. Från Karlskrona 
skrev han ett siratligt brev till sin äldre syster Hedvig Juliana och 
bad "kära Syster förmå min nådige Fader" att skicka litet pengar. 
Många sådana bönebrev skulle han skicka till Frugård under årens 
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lopp, tydligtvis utan större resultat. Syskonskaran var stor, och fa
dern hade alltid ont om medel. 

En an nan gång klagar kadetten över hur dyrt det var att vistas 
i Karlskrona, "där ma.n skall ständigt hålla sig nätt och proper, 
om man ej vill passera för ett avskrap både av kamrater och annat 
folk. Jag bjuder dock till att hålla det förra på det jag må undgå 
det senare". Otto Henrik fick goda vitsord i kadettskolan, och fa
dern gratulerades till en son, "som Gud givit sådana: både kropps
och sinnes gå vor" och som "därjämte förenar en så hederlig conduite, 
att han är allmänt älskad". 

I slutet av juni 1764 ansökte Otto Henrik att få undergå officers
examen. I sin prydligt skrivna anmälan (i Flottans meritförteck
ningar i K rigsarkivet) säger han: "Sedan uti Amiralitetskadettkåren 
jag nu mera genomgått kursen och dels därstädes, dels ock genom 
gjorda sjöresor förskaffat mig de nödiga kunskaper fö r en sjöman 
att jag nu tilltror mig kunna avlämna de prov som förmodligen ba
nar mig vägen till Eders Excellens samt Kungl Maj :ts och riksens 
höglov liga Amiralitetskollegii hågkomst" . 

A v intyg som han bifogade sin anmälan framgick att nä r han 
hösten 1761 kom till kadettkåren ansågs så försigkomm en att han 
placerades i den fjärde klassen. H an hade "med synnerlig flit och 
applikation" genomgått klasserna, utfört sina prestationer med ut
märkt färdighet och gjort två resor till sjöss. Det intygades också 
att han visat god böjelse för sjön och ständig uppmärksamhet mot 
sina lärare. 

Den 4 juli avlade Otto H enrik officersexamen, men denna examen 
innebar inte att han omedelbart fick en tjänst på stat i örlogsflottan. 
En sådan tjänst måste man i allmänhet köpa av företrädaren för 
en dryg ackordsumma, och då han saknade möjlighet att driva upp 
några kontanta medel måste han söka sin utkomst på handelsfartyg. 
Under de följande åren ägnade han sig följakdigen åt vad han i me
ritförteckningen kortfattat beskriver så här: " 1765-1768 Gjort alla 
dessa å ren sjöresor med kofferdifartyg". 

Det va r hårda år som väntade herrgårdspojken från Finland men 
i breven hem till fadern berättar han mer om sina upplevelser än om 
sig själv. År 1765 skriver han ett brev från London, dit han kommit 
som matros på ett Göteborgsfartyg. England var tätt bebyggt och 
planterat, "ingen plätt oupptagen", säger han. Han var förvånad 
över att se trädgårdar kring husen - det fanns ingen koja utan plan-
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terade trän, försäkrade han. Det var uppgifter som måste intressera 
hans jordbrukande fader. 

London var större än han någonsin kunnat tro, och det fanns 
oräkneliga skepp på redden. Han var också häpen över gatubelys
ningen - "från klockan sex brinna lampor vid vart hus". Om sig 
själv berättar han bara : "Jag siutar mitt arbete sent om kvällarna 
och har hela tiden hållit på med att måla skeppet så inom som 
utom bords." 

Mera frispråkig om sin situat ion är han i ett brev till brodern 
Adolf Gustaf som då redan va r officer vid fortifikationen. D et hör 
till mina an~enämaste nöjen att tänka på mina bröder säger. han. 
Och han ber brodern, som får vistas bland vänner och släknngar 
och själv kan rå om sina "stunder, nöjen, arbeten och tidsfördriv" 
att inte glömma bort sin bror, "fast han nu är i sitt förnedrings
till stånd, omgiven av en hoper slödder, som han nödgas räkna för 
sina kamrater. Tro sMedes, söta Bror, att mina nöjen äro magra nog." 

Men sedan väl skutan var färdigm åiad, fick Otto H enrik tillfälle 
att studera den stora staden. Han vandrade omkring på gatorna och 
såg på de stora husen. Särskilt imponerad var han av krigsfolke~s 
kaserner, som saknade motsvarighet i Sverige, och av d et magm
fika pal ats, som uppförts åt invaliderna. Medan våra invalider hem
ma i Sverige måste gå och tigga, blev de här "nästan transporterade 
såsom uti ·ett jordiskt himmelrike". Det hus ha:n beskriver måste 
vara det stora invalidhuset i Chelsea som Kml II stiftade och arki
tekten Christopher Wren byggde. 

Otto Henrik tjänade långsamt upp sig och blev understyrman med 
en hyra av tolv plåtar. "Skeppet är stort, kaptenen beskedlig, över
styrman hurtig och folket tillräckligt", rapporterar han hem och 
till ägo-er att han är fullkomligt nöjd. 

En ° vinter tillbringade han i land. Han bodde i en liten kam
mare i Masthugget i Göteborg, och tiden använde han till studier. 
Men pengarna tog slut och efter hand måste han sälj a de nautiska 
instrument och böcker i sjövetenskap som han förvärvat med stor 
möda. Det tog tid innan medel hann anlände från Frugård, och 
han blev till slut t vungen att söka hjälp hos goda människor: han 
fick bo hos en familj på landet i väntan på pengar hemifrån. 

På våren gick Otto H enrik ombord på ett nytt fartyg, som satte 
kurs mot Västindien. När han på hösten återvände till Göteborg, 
hade han avancerat till överstyrman. Han förde med sig goda vits-
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ord av sjökaptener som han tjänat. "Herr Nordenskjöld är uti navi
gationen och allt vad till sjömannens vetskap hörer mycket kunnig, 
han är rådig i faran, stark och kan föra alla fartyg". Under fyra 
år hade han sli tit hårt för om masten och -som han själv skriver -
"farit ganska illa med min kropp". I brevet till brodern hade han 
kallat .detta liv för ett "förnedringstillstånd". På gamla dagar kun
de han se mera föt'sonligt på sin tjänst ombord. på handelsfartygen: 
"Jag fick vä l bita vid de åren på en långt hårdare nöt, som gjort mig 
sedan gott i all min levnad", skrev han till en brorson som förfrågat 
sig om en liknande utbildning. 

Den 18 november 1768 fick Otto Henrik fullmakt som löjtnant 
på galärflottan, men någon avlönad tjänst var det ännu inte tal 
om. Under de närmast följande åren blev han kommenderad att 
göra garnisonstjänst på Skeppsholmen i Stockholm med ständig 
exercis och enformiga vakter. Han var mycket nedstämd över att 
inte få göra verkl ig sjötjänst "efter så ihärdig och långvarig strävan 
att förvärva mig färdighet i yrket". 

I juli 1770 - efter nära två år i land - fick han gå ombord på 
linjeskeppet Sofia Albertina, som skuHe segla till Stralsund. för att 
hämta drottning Lovisa Ulrikas broder, prins Henrik av Preussen. 
Senare berättar han för fadern hur han fått följa med galärerna, som 
skulle föra prinsen till Abo och hur han övade besättningen i rodd. 
Han var fortfarande mycket fattig, han klagade över den dyra tiden 
och över att han måst göra sig en ny surtout. Mellan kommendering
arna hjälpte han sin far som ombud för dennes brädhandel i Stock
hoim - genom den fick han något bistånd i sin i övrigt "stränga 
hushållning". 

Under sin vistelse i Stockho'im studerade han artilleri och SJO

krigshistoria. Han ville göra en insats för att höja officerarnas krigs
vetenskapliga bildning och därmed också kårens anseende hos all
mänheten. Han samlade kring sig en liten krets av likasinnade och 
blev sekreterare i denna - som han kallar - lilla militäriska so
cietet. Detta samfund blev själva upphovet till Orlogsmannasällska
pet, och i samfundet fick Otto Henrik utlopp för sin brinnande 
verksamhetslust, sina teoretiska studier och för den praktiska er
farenhet han vunnit under de hårda. åren för om masten. 
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OLLE CEDERLOF 

Ett politiskt brännbart 
sjöofficersporträtt 
Studier kring Psilander-porträttet 
Karlskrona 

~-------------------------------, 
Styresmannen vid Armemuseum, tidigare chef för Ma
rinmuseet i Karlskrona, OLLE CEDERLÖF, ger här 
den politisk-historiska bakgrunden till det porträtt av 
Psilander, som hänger i Sjöofficerssällskapets lokaler i 
Karlskrona. Han framför härvid en sannolik förkla
ring till den ändring av mdlningen som upptäcktes i 
samband med en renovering av porträttet. 

~------------------------------J 

I Kungl. Orlogsmannasällskapets samlingar i Karlskrona ingår 
en porträttmålning av den legendariske, svenske sjöhjälten Gustav 
Psilander, vilken är exponerad i övre trapphallen i Sjöofficerssällska
pets hus vid Amiralitetsslätten. Målningen har sedan gammalt ~uri
buerats till den småländske bygdekonstnären Edward Orm, vilken 
under 1700-talets tre första decennier var verksam som kyrkamålare 
och porträttör huvudsakligen i Västergötland, Småland och på 
Oland där han var född och också slutade sina dagar. 1 

' Porträttet, som trots en viss hårdhet i personkarakteristiken länge 
inräknats bland konstnärens bättre målningar, har för några år se
dan i samband med en då företagen allmän restaurering av Sjöof
ficerssällskapets målningar undergått en vä lbehövlig tvättning och 
renovering. 2 I sam band därmed företogs också en ingående konst
historisk undersökning, vilken klart visade, att den tidigare attribue
ringen till Edward Orm är fullt korrekt. På den över spännramens 
baksida uppvikta duken - porträttet har sålunda ursprungligen 
varit större men vid något tillfälle försetts med mindre spännram3 

- återfinnes nämligen Edward Orms signatur samt årtalet 1732. 
Artalet för porträttmålningens tillkomst korresponderar öve~tyga~
de med den åldersuppgift på den avporträtterade, som enhgt da
tidens sed finnes redovisad på målningens framsida. Där står näm-
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Bild 1. 
Amiral Gustav Psilander. Oljemålning av Edwa rd Orm 1732 . M /i lningen för e 

restaureringen. Kungl . Orlogsmannasällskapet , Karlskrona. 
F o to Svenska porträttarkivet. 

!igen omedelbart under porträttet på latin målat "Etatis suae 63", 
d. v . s. avporträtterad vid 63 års ålder. Årtalsuppgiften för porträt
tets tillkomst styrkes ytterligare av den avporträtterades klädsel. 
Uniformens färger är ej de gamla karolinska, d. v. s. företrädesvis 
blått och gult (guld),4 utan de i Sverige under Fredrik I:s regerings
tid (1720-1751) nyintroducerade hessiska färgerna, blått, rött och 
silver.5 

Det är dock icke den nyupptäckta konstnärssignaturen som i det
ta sammanhang är den märkligaste upptäckten i samband med res
taureringen av målningen, utan en helt a1111an detalj. Vid tvättning
en av duken visade det sig nämligen, att landskapsfonden omedel
bart till höger om den avporträtterade sjöhjälten dolde en bildhis
torisk hemlighet. Före restaureringen uppvisade detta parti en under 
horisontlinjen liggande neu tral havsyta, vilken med. hänsyn till den 
pastosa, närmast lekmannamässiga färgpåläggningen, gjorde ett se
kundärt intryck.6 Det kunde sålunda på goda grunder antagas, att 
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Bild 2. 
Psilanderporträttet efter restaureringen. T. h. om den avbildade framträd er sjö

drabbningen vid Orfordness, som tidigare varit nödtorftigt övermc'i lad. 
Foto Marinmuseum, Karlskrona . 

sjöofficersporträttet - likt så många. andra officersporträtt i svens
ka försvarsmaktens mässar och fritidslokaler - i denna del under
o-ån en av omständigheterna påkallad, osakkunnig snabbrenovering 
(lagning), som därefter blivit bestående. Tvättningen av duken a.v
slöjade dock att denna i och för sig plausibla :eori var hel: felakug: 
Det under övermålningen liggande, ursprungliga havspartiet var CJ 
på minsta sätt skadat vare sig i färgen eller duken utan visad~ högst 
distinkt den sjöstrid, som en gång gjort den unge Gustav Pstlander 
till svenska nationens namnkunnige sjöhjälte. 

Overmålningen måste sålunda ha tillkommit vid ett bestämt till
fälle för att dölja just denna historiska episod, som i Edward Orm~ 
år 1732 utförda porträttmålning ingår som en klarläggande detalJ 
i personkarakteristiken av den då åldrade an:iralen. Innan . vi går 
närmare in på frågan när och varför den ttll synes omotiverade 
övermålningen skett är det dock nödvändigt att i korta drag :e
kapitulera Psilanders levnadshistoria och den historiska ramen knng 
den sjöstrid övermålningen avsett dölja. 
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Bild. J. 

Sjödrabbningen v id Orf ordness 1704 Det /' . d d 
• • 

i • a J u> en restaurera e porträttm!il-

nmgen vtsande det svenska konvojskeppet Oland omgivet av !itta an fallande, 

engelska örlogsskepp Foto Marinmuseum, Karlskrona. 

-o-

446 

Bild 4. 

Skeppet Olands ryletbara .< trid mot en m!ingd"bbelt överlägsen engelsk sjöstyrka 

utanför Orfordness den 27 juli 1704. Akvare ll troligen av P. M. Adlerfe/t efter 

G. Wallbergs ofullbordade linjegravyr fr!in 1792. 

Gustav Psilander, som var född 1669 och dog 1738 d. v. s. sex 

år efter att det här aktuella porträttet målats, startade - i enlighet 

med ett ofta upprepat karolinskt rekryteringsmönster - sin sjömili

tära bana som kompaniskrivare vid Kongl. Amiralitetet i Srockholm 

år 1687, där han redan påföljande år blev arklimästare och konsta

pel.' Samma år tog han som så många andra dåtida, unga och kar

riärlystna sjökrigare, t . ex. Thomas Rajalin, tillfälligt avsked ur 

svenska flottan för att träda i utländsk örlogstjänst.8 För sin del val

de Psilander Nederländerna , eftersom landets flotta näst Englands 

då var den förnämsta i Europa och dessutom åtnjöt speciell ren

name för sin förnämliga navigationsutbildning. Först efter sex år, 

d. v. s. år 1694, återvände han till Sverige, där han samma år be

fordrades till underlöjtnant i Amiralitetet. Därefter skedde avance

mangen täm ligen snabbt. Sålunda blev han 1697, samma år som 

Karl XII tillträdde regeringen, överstelöjtnant samt år 1700 kapten 

och skeppsbefälhavare.9 
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I denna egenskap förde han under Spanska tronföljdskriget (1701 \ 
-1714) år 1704 befälet över det svenska konvojeringsskeppet O land, 
vilket detta år konvojerade en svensk kofferiflotta. från Göteborg 
till Nederländerna och Frankrike. Under utförandet av detta upp
drag prejades hans skepp i Engelska kanalen i höjd med Orfordness 
utanför Suffolk den 27 juli 1704 av åtta engelska örlogsskepp, vil-
kas högste befälhavare krävde, att han med honnör (märsseglens 
nedfirande) skulle hälsa den engelska flaggan såsom symbol för det 
dåtida europeiska sjöherra v ä ldet. 10 

Helt i överensstämmelse med en av Karl XII utfärdade instruk
tion för svenska flonans skeppsbefälhavare vägrade emellertid Psi
lander att åtlyda denna befallning eftersom Sverige vägrat att god
känna varje dylik överhöghet. 11 Resultatet av hans vägran blev en 
fyra timmar lång artilleriduell, varunder skeppet Olands kanoner 
derangerade flertalet av de engelska fartygen. Själv måste Psilander 
tillsammans med den överlevande besättningen överge Oland, sedan 
detta blivit vrak, dock utan att stryka flagg. 12 Psilander och hans 
besättning fördes till England, där de under en månad satt i fängs
ligt försvar. Den svenske skeppsbefälhavarens resoluta uppträdande 
hade dock imponerat på engelsmännen och efter påtryckningar från 
Sverige frigavs den svenske kaptenen och hans besättning samt åter
sändes de till hemlandet med det nödtorftigt reparerade skeppet 
Oland.l3 

Vid hemkomsten möttes Psilander till en början, trots att han av 
Karl XIT erhållit de amplaste lovord för sitt uppträdande, av det 
svenska riksrådets odelade missnöje. Han ansågs sålunda att till följd 
av bristande omdöme ha äventyrat Sveriges fredliga relationer till 
England. Detta tog sig bl. a. uttryck i, att han - trots att han fri 
kändes av krigsrätt - tills vidare fråntogs allt skeppsbefäL Först 
1710, då det ömtåliga förh ållandet till England ånyo stabiliserats, 
varPsilanders stjärna åter på uppåtgående. Detta år utnämndes han 
sålunda till holmmajor i Karlskrona för att 1714 bli viceamiral 
samt året därpå amiral. 14 

Därmed var den militära karriären för tillfället slut. I stället 
övergick Psilander till en civil karriär. År 1716 blev han lands
hövding på Gotland där han gjorde betydelsefulla organisatoriska 
insatser på såväl det kamerala som det militära området, s~irskilt i 
samband med en rysk landstigning på ön år 1717. Efter en mer än 
tioårig vistelse på Gotland överflyttade Psilander år 1728 som lands-
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Bild 5. 
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Gustaf Psilan.der; friherreb rev från 1719. f den. högra hjälmkronan ; tär en. svensk 
kron.oflagg,1 mellan. åtta engelska, vilket anspelar pa styrke forha/landet v1d 

Orfordness. Foto Kungl. Bzblwteket. 

hövding till Kalmar län och Oland1
". Det var så~unda som 63.-årig 

landshövding i detta län han år 1732 avkonterfeJades av den. 1~om 
länet bosatte Ed ward Orm. Två år senare, d. v: s. 1 ~34, uppnadde 
Psilander sin högste militära värdighet s~m prestdent 1 K~ngl. Amt_-

]. k 11 · · Kar·lskrona där han. ar 173 8 slutade s ma dagar. ra Jtets o egtum 1 · c' · . o o 1 _ Som yttre tecken på att svenska nksradet ~edan pa 1710-ta .. e\ . 
i samband med de förbättrade r~.latio~ern~, ttll En.?land ~. forla~1t 
P ·1 d h "halstarri<>a omdomesloshet utanfor Orfordness ar s1 an er ans o . dl' o d d 1704 kan anföras , att han år 1712 upphöjdes l a tgt sta~1 ~ni er 
namnet von Psilander sa~1 t att han år o l ?19-:- P· g. a . . ~e .. etd . e/~~ fulla försvarsinsatserna pa Gotland tva ar ttdtgare -Jorlana es . n 
h l. .. d' h t Bla11d hans i frih errebrevet uppraknade menter err t g var 1g e . c · < .. • .. • • 0 f d omnämnes på framskjuten plats den famosa SJOStnden v1d r or -
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ness, dä~ Psiland_er ~1ppges _ha vi~at "en särdeles bravom·e och tap
p~rh:t s1g till ododeb~~ berom ~eho heder, i det han när Åtta Engelska 
C?rl?ossk1e~ honom mott och pastadt strykning, eij allenast strax satt 
s:? 1 motwarn ut: n oc_k efter y ttersta möjligheten med sitt enda skepp 
fa~kta t ~:~ot de . atta 1 runda nije glas till dess han änteligen va rit 
he,_~ redlos skuten, .?ch av ~tt engelskt skepp har måst släpas till 
BalJ de Nord, hwarast han latlt reparera skeppet och sedan .da"r' f . o f 1 d "w T 11 . • 1 r an a seg ~ t. 1 ytterm era. v1ssa har det p silanderska friherrebrevets 
herald1ska utformning i främ sta rummet baserats på J·ust d . · d u b' ... enna epl-so · r vapen . !Idens hJalmkrona uppsticker sålunda en svensk ör-
logsflagga omg1ven på vardera sid an av fyra engelska flaggo r! 

- o-

Efter denna kl~rlä~ga~:de utvikning kring Gustav Psilanders per
son och l ~vn_ad_slmtona ar det lättare att få grepp kring porträttet 
och dess nllfalhgt dolda bildhemli"'het Av de11 1'nled · · · d j - " ' nmgSVIS gJOr a <O~~fattad; p_resentationen framgår, att Edward Orm, då han 173Z 
utfor~e malnmgen, noga avbildat den avporträtterades dåtida kläd
sel, harmod~ o_ch beväpning. Psilander bär sålunda röd väst silverbr~dcrad bla hvrock m~d rött foder och röda uppslag samt ~itpud
rad allongeperuk. Som s1dovapen bär han en från karolinsk tid kvar
l~va~lde s. k. kommendervärja med förgyllt mässingsfäste samt 501y, 
s <y ds~apc1: . en kyrass bestaen de av ett rygg- respektive brösthar
nesk, v ilka over axlarna samm anb åll es av metallbes lagna axe lrem
J,:n ar. Som exempel på den minutiösa nogrannhet med vilken detalj
atergtvJ:u~gen skett kan nämnas det på bröstharneskets nedre vänstr~ ~art1 ~-te rg 1vna kulmärket, v ilket avbildar det probersk~tt alla 
~:tJd z, brosth~:n esk ~ku ll e o utsätta> för innan de enligt en ursprung-
h"' karolmsk forordnmg fran 1680-talet blev "'Odka"11da· 11 A' k d o . ven om-n:an .. ostaven, t_eckn et på den avbildades höga militära värdighet 
nllhor den av bildades reala utrustnin a.1 b ' 

o I Ö:'rigt är po~trättn:ålnin gen fa nt;sikomponerad för att anspela 
pa Psdanders soc1ala sran d och personli"'het. Framför och ti ll ho"a 1 o o l d o . o 0 er o111 1ono_m sta_~- sa un a_ pa en ~lm t en heraldiskt utformad bygel-
hJ~~n~, vdke~ ar en tradmonell bildkomponent lånad från barockens 
miln; ra, adliga porträttmålningar. Ett dy likt bildinslag representerar 
ocksa den kvaderstensmu r, mot vilken Psilander till hälfften av
tecknar s1~: Kul!ssmu~·cn_ torde ha haft till uppgift att inge betrak
taren en kansla av m1l1tår fasthet och styrka.19 
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Det bör i detta sammanh ang noteras , att det i samband med tvätt
ningen av duken i detta pa.rti framkommit ett otydligt skisserat före
mål, som skymtar bakom kommandosta v ens övre del. Hur detta, som 
närmast har formen av en med bygel försedd rund järnstav, skall 
uppfattas är ej fullt klart. Möj ligen skull e det kunna tolkas som 
krysset på ett uppåtriktat "slag- eller befälssvärd" (klingan skymtar 
i så fall i kommandostavens förlängning), 20 v ilket den avbildade ur
sprungligen varit tänkt att hålla i handen. Men parer'stängernas och 
kryssets utformnin g överensstämmer i så fall icke med utseendet 
1657.21 Närmast till hands är att antaga, att det kan röra sig om 
ett på muren anbragt fängsel (fotblack) avsett att anspela på Psi
landers ovannämn da fängsliga förvar i England. D et finn es näm
ligen andra exempel på att man velat hugfästa minnet av utländsk 
krigsfångenskap genom dylika atribut. Ett talande exempel härpå 
möter vi i de bojor, som upphängdes i riksamiralen Karl Karlsson 
Gyllenhielms gravkor i Strängnäs domkyrka.

22 

Om tolkningen av det diffu st avbi ldade föremålet på fondpar
tiets vänstra sida sålunda tills vidare måste anstå, kan vi lugnt kon
statera, att den framtvättade sjödrabbningen på högra sidan icke er
bjuder några gåtor i fråga om dechiffreringen, utan att den repre
senterar en klar och tyd lig redogörelse för incidenten utanför Or
fordness år 1704 . Det kan också konstateras, att detta bildinslag va
rit avsett att karakterisera Psilanders person lighet sådan den av
speglade sig i historiens ljus vid tidp unkten för målningens tillkomst. 

Äterstår så lunda att söka förklara varfö r den för porträttkom
positionen ytterst viktiga bildkomponenten visande den åld rade ami
ralens ungdomsbragd senare blivit övermålad. D en enda framkom
liga vägen att få en förklaring är att söka spåra porträttets väg till 
Kungl. Orlogsmannasä llskapet samt att där följa upp dess vidare 
C>den i Karlsk rona. Enligt uppgift från sällskapets därvarande biblio
tekarie, överstelöjtnant J. Olsen, ha r porträttet gammal hemortsrätt 
i samlingarna, v ilka det torde ha tillförts tillsammans med många 
andra målninga.r och gravyrer med sjömilitä ra motiv i början av 
1800-talet. Om den exakta tidpunkten ger vissa or iginalhandlingar 
från sällskapets sammankomster, som publicerats i samband med 
Kungl. Orlogsmannasällskapets 150-årsjubileum år 1921, v iss led-
mng. 

I en redogörelse för sammanträdet den 10 november 1803 be-
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rättar sålunda dåvarande sek reteraren följande; "Då sällskapet 

å ter trädde samman - efter att dess verksamhet legat nere sedan 
den 22 .. december 1801 -skedde detta under allmän glädje och till
fredsstallelse, helst som sällskapet tack vare amiral Pukes tillmötes
gående fått sig en ny och präktig lokal anvisad i nya kasernhuset 

som nu för .. första ~å~1gen to?s i bruk och dit sällskapets. tillhörig~ 
heter, som forut vant mhysta 1 det s. k. Sheldonska huset vid Amirali
tetsslätten, blivit överflyttade. Till stundens glädje bidrog även, att 

p~es.es-stolen vid samma tillfälle intogs av Thornqvist, som därtill 
bhv1t m_ed acklamation vald efter konteramiral Jusleen, som av
flyttat oll Stockholm, där han s. å . slutade sina da<>ar. Ett vackert 

mim~e fr~n denna .. betydelsefulla dag lämnade prese~ genom sin fri
kosoga ga va a v bock er, planscher, gravyrer och målnino-ar varmed 
han behagade rikta sä llskapets samlingar."23 o ' 

. De här red~visade uppgiftern.a om Kungl. Orlogsmannasällskapet 
1 K~rlskrona ar 1803a kan ytterligare kompletteras. genom uppgifter
na 1 ett brev, s~m ~avarande sekreteraren samma år skrev till kap
ten V. Wal~en 1 Kopenhamn. "Det torde", skriver han, "roa Herr 
Kaptenen fa veta, hur sällskapets nu för tiden varande affärer stå. 
Förträffligt! Seda1_1: vi fått två stora och glada rum eller salar i nya 

kasernhuset, som .. ~r.o P?dda. 1:1ed 80 dyrbara målningar och tav
lor ur Sven~ka s;ohtstonen. Overstelöjtnant Thornqvist har sedan 
han efter sm hemkomst tagit presidiet, satt sä llskapet i en livlio
verksamhet. Dess dyrbara gåvor av böcker, gravyrer, må lningar och 
kartor hav~ a.ns.enli.gt ökat våra samlingar, och vi kunna nu med nöje 
Vtsa dem for /ramlmgar och landsmän" .24 

Av det ovan anförda kan vi sluta oss till att Psilanderporträttet 
med st~rs:a sannolikhet ingått bland de år 1803 omnämnda dyr
bara malmngarna och tavlorna med svenska sjömilitära motiv samt 
att dessa d~ visades fö r utländska gäster, som besökte Kungl. Or
logsmanr~as~llskapets lokaler i Karlskrona. Sistnämnda uppgift är 
ytterst vtkttg, då den kan tänkas. ge förklaringen till övermålnin<>en 
av den svensk-engelska sjöstriden år 1704. o 

Utgångspunkten för .d~tta antagande är Karlskrona-amiralen Jo
han Pu~es hu~tr~s, Chnstlana Puke, d agboksanteckningar från 1800-
talets f~.rsta art10n~e. A v dessa framgår att örlogsstaden då upp
levde hogst dramatiska och spännande dagar. År 1801 seglade så
lunda en stor engelsk flotteskader under befäl av amiral Parker och 
med den senare så ryktbare lord Nelson som närmaste stä llföreträ-
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dare in i Ostersjön för att spränga det väpnade neutralitetsförbund, 
som Ostersjö-state rna ingått under Napoleonkrigen. 25 Vi får av an
teckningarna bl. a. veta att dåvarande befälhavande amiralen i 
Karlskrona, Joh an Puke, tydligen anpassat sig på ett annat sätt än 
Psdander 100 år tidigare till de ömtåliga svensk-engelska. relatio
nerna. 

Amiralens maka berättar sålunda i sina ingående anteckningar 
att man i Kungshuset, dåvarande amiralsbostaden, å r 1802 mottagit 
besök av en engelsk prins, hertigen av Gloucester, som sjövägen 
anlänt till Karlskrona för att stanna där någon tid.26 Också under 
de närmast följande åren noterades åtskilliga engelska besökare i 
Kungshusets besöksbok, bl. a. den engelske generalen Hutchinson 
år 1807.27 De engelska besöken sammanhängde med Gustav IV 
Adolfs ökande konsolideringspolitik gentemot England. Trots Tilsit
freden 1807, vari Sverige sannolikt kunnat bli inbegripet, fortsatte 
han den ojämna kampen i Pommern med England som enda bunds
fö rvan t . I detta sammanh ang ankrade en engelsk flotteskader under 
befäl av lord Saumarez år 1808 upp utanför Karlshamn. 

Under den tid besöket va rade stärktes den svensk-engelska koa
litionen praktisk t genom det personliga umgänge, som skedde mel
lan Puke och han s Karlskrona-officerare och den engelske eskader
befälhavaren och hans underlydande officerare. Umgänget skedde, 
som framgår av C hristiana Pukes anteckningar, dels ombord på de 
engelska fartygen i Karlshamn, dels i Karlskrona, som flitigt besök
tes a v engelska sjöofficerare under detta och påföljande år.28 Själv
fallet var de därvid gäster bl. a. i Kungl. OrlogsmannasäUskapets 
ovannämnda år 1 803 nyinredda lokaler. 

Det är sannolikt mot denna politisk-historiska bakgrund man bör 
se den annars helt omotiverade övermålningen av Psilander-port
rättets sjös trid. Karlskronavärdarna har ej velat i onödan utmana 
sina gäster genom att erinra om denna episod i förgången tid. Fram
för allt var det ju känsligt att under rådande förhållanden visa en 
sjöstrid med den svenska och engelska fl aggan i inbördes kamp. 
Genom en lätt övermålning av detta parti - konsthistorien kan 
uppvisa. å tsk illiga liknande detaljövermålningar, som tillkommit a.v 
religiösa, moraliska eller poliriska skäl29 - kunde man sålunda göra 

porträttC<t mindre brännbart. 
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Bild 6. 
Far iygsemblem från torpedkryssaren Psilander visande det reducerade psilan

derska vapnets svenska f lagga omg iven på vardera sidan av fyra engelska . 
Marinmu5eum, Karlskrona . 

Namnet P si lander skulle dock - med de historiska minnen det 
väckte - senare bli ett förpliktande fartygsnamn inom svenska 
marinen. Und er tidsperioden 1897-1900 byggdes sålund a ett av isa
fa rtyg, senare benämnt torpedkryssare, med dena namn.30 Som ett 
talande emblem förde fartyget Gustav Psi landers reducerade adels
vapen med dess ur hjä lm kronan uppstickande' signif ikativa fl aggor: 
en svensk örlogsflagga omgiven av å tta engelska. Föga anade man 
då att historien från 1704 exakt 236 år senare skulle upprepa sig. 
Det sked de den 20 juni 1940, då de fy ra under andra världskriget 
av Sverige i Italien inköpta jagarna, vilka döptes till Psilander, 
Puke, Romulu s och R emu s,31 under hem fä rden uppbringades av ett 
engelskt jagarfö rband i skaalefj orden på Färöarna. D en svenske 
förbandschefen ställdes i princip inför samma val som Gustav P si
lander en gång fått: strid eller underkastelse. Han valde det senare 
a lternativet, men fick trots fr ikännande av kr igs rätt, ej samrna upp
rättelse som sin föregångare.32 
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NOTER 

l. E dwa rd (Evert) O rm va r född 1670 och dog 1735 i H ässelby, Algursrums 
socken p å Ol an.d. Nirma re up pgifter om ha ns kon stnärliga oeuvre årer 
finn es i Allh ems Konstnärs lexi kon, IV, Malm ö 1961 , s. 335 f. 

2. Reno ve rin gen utförd a v kon servator Fo lke Malmberg, Ma lmö. 
3. Dylika om flytrningar e lle r fö ränd r inga r av fo rmatet är ej sä ll syn ta 1 sa m

band med :i ld re porträttm å lningar. 
4. H ärv id borrses från de va rierande regemcntsfärgerna, va ri gult i vissa fa ll 

e rsattes av v itt elle r r ött. 
5 . F red rik I introducerade sålunda sitt ga ml a hemlands, Hessen, fä rger i sitt 

n ya hemland. 
6. Denn a uppfa ttni ng delades av konservatorn. 
7 . P ersonuppgi fterna hämDde ur A. Le·zt'enhaupt, Karl X II :s officerare, II, 

Stock holm 1921, s. 523. 
8. A. Lewenhaupr, a. a., s. 529. 
9. A . Lewenhaupt, a . a., s. 523. 

10. Svenska Flottan s Historia, H , s. 94, A . Munthe, Svenska sjöhjä lta r, I, Stock
holm 192.2 , s. 5 ff. D y lik h ä lsni ng krävdes av engelsmännen i Nordsjö n se-
d.1n C romwells rid . 

11. A. Munthe, a. a., s. l O f. 
12. Fl aggan hissades dock en li gt Psil an ders egen rap port i sch au. Se Munthe, 

a . a ., s. 17 f. Linjeskeppet Oland hade 45 kanoner mot engelsmänn ens 442! 
13. A. Munthe , a . a., s. 23 ff. Den 14 januari stra nd ade Oland på Skagens rev 

p3. J y Iland där det blev vrak. 
14 . A. Lewenhaupt , a. a., s. 523. 
15 . A . Le-wenhaupt, a. a., s. 523 . 
16. Svenska Flottans Historia, II, s. 97. 
17. Bröstharnesken skulle hål la för en muskötku la och ryggha rn esken för en 

pisro lkul a, vil ka av lossades på föresk rivet avs tånd. 
18. Flera beva rad -~ 1600-1 700-tals porträtt a v högre sjöoffice ra re v isa r kom-

n1andostavar. 
19 . K vaderstensmuren in gick i den dåt id a porträttkonsten s 
20. O m f lottans "slag elle r Bcfähl Swärd" se j. Alm, 

Stockholm 1954, s. 14. 
21. Se j. Alm, a. a., fig. 18. Modellen 1738 tillkom fö rst 

p orträttet m å la ts. 

gängse form förråd. 
F lottans handvapen, 

sex år efter det att 

22 . Svenska Flottans Historia, I, Ma lmö 1942, s. 346. 
23. E. Holmberg, K ungl. O rlogsmannasällskapct 1771-1921. M innesskrift ur

given med anlednin g av sä ll skapets 150-å rsj ubi leum , Ka rl sk ron a 1921, s. 

30 f . 
24 . E. Holmberg, a. a., s. 31. 
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25. A. Nyman, När familjen Puke bodde i Kungshuse t (A ktuell t från Före-

nm gen Ma rinmusei Vän ner i Kar lskrona), Ka rlskrona 1968, s. 52 ff. 
26. A. Nyman, a. a., s. 62. 

27. A. Nyman, a. a., s. 69. 

28 . A. Nyman, a. a., s. 77. 

29. Särsk il t bekanta ä r t. ex. Vat ikans tatens tid vis partiella överm ålnin oar av de 

stora mästarnas nakenmålningar. " 

30. Svenska Flottans H is to ria, II I, Malmö 1945, s. 341. 

31. J aga ren P silander hette u rsprun gligen Giova nn.i N icotesa. 

32. A. Åberg, En ensam svensk mot Churchill s hot (Svenska D agbladet 27/12 
1970). 
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CURT BORGENST AM John friessons "Monitor" 
sedd med en skeppsbyggares ögon 

John Ericssons " Monitor" byggdes i stor hast på fem månader, 

deltog i en enda drabbning som varade i tre timmar, gjorde två 

resor till sjöss, var nära att förli sa på den förs t a och sjönk på den 

andra. Tro ts sin korta livs längd, och sin karaktär av improvisation 

kom "Monitor" a t t få ett avgörande inflytande på det amerikanska 

inbördeskrigets förlopp under ett luitiskt skede. D etta ledde till att 

de~s skeppstekniska principer slog igenom i all världens örlogsflot

tor och åstadkom ett radikalt n y tänkande bland krigsfartygskonst

ruktörer och sjömilitärer. 

Inspirationen att söka åstadkomma ett fartyg med pansarskydd 

för både skrov, bestyckning och besättning torde hos John Ericsson 

ha kommit fr ån sjöslaget Sinope den 30 nov 1855, då ryska flottan 

med modernt artilleri åstadkom stor föröde lse ombord på de oskyd

dade turkiska fartygen. Med sin k lara blick för tekniska reali teter 

insåg John Ericsson att de delar., som utsättes för arti l!eriträffar, 

och som sålunda borde pansarskyddas, måste vara så små som möj

ligt om skyddet sku lle bli effektivt utan att bli för tungt. Han 

p räglade därför uttrycket "the subaquatic system" v ilket innebar att 

den största delen av skrovet skull e vara under vattnet , som i och 

för sig utgjorde ett skydd mot projektiler. Den minimala delen av 

bordHiggningen och däcket ovan vattnet skulle vara kraftigt pans

rad. Principen talade också för artilleriuppställning i torn i stället 

för batterier, en princip som redan förespråkats av bl a engels

mannen Cole, men väckt föga gehör. I motsats till Cole inskränkte 

Ericsson tornen till ett enda, som i gengäld fick fria bestryknings

vinklar horisonten runt . Å andra sidan betydde detta att fartyget 

kunde helt försättas ur stridbart skick genom en enda träff eller ett 

haveri på det rörliga tornet. 

Redan innan John Ericsson lämnade Sverige hade han gjort en 

skiss till ett sådant fartyg. Skissen finns bevarad och visar ett far

tyg med ett halvsfäriskt kanontorn och ett välvt pansardäck, som 
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MONITOR 

Monitor. U r Contributions to the Centennial Exhibition 

Bild 1. 

lllycrtstcckning av John Ericsson, visdndc en tvärsektion och en däröver ritad längdsektion av ham fUrsta förslag till l\Ionitor 1854. 

Bild 2. 

bordvans går ned under vattenlinjen , bägge sannolikt nästan omoJ
liga att tillverka med dåtidens hjälpmedel. En intressant detalj är 
att Ericsson tänkt sig en pansrad "glacis" kring tornets fot, tyd
ligen i klart medvetande om att detta var den Ömtåliga punkten 
hos det i övrigt välskyddade fartyget. Skissen visar vidare en un
dervattenskanon avsedd att avfyras på nära håll mot ett fientligt 
fartygs botten. 

Ett år efter det ovannämnda sjöslaget vid Sinope inlämnade Erics
son till franske kejsaren ett pansarbåtsförslag efter samma ideer. Kej
sar Napoleon III hade redan uppdragit åt den kände fr anske 
konstruktören Dupuy de Lt>me att utarbeta ritningar till flytande 
pansarbatterier, ehuru av mer primitiv form. Dessa var under arbete 
clå Ericssons förslag inkom. Kejsaren lät svara Ericsson att han 
personligen studerat ritningarna och funnit dessa "mycket genialiska 
och värda sin upphovsmans berömda namn" men att "det resultat 
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som erhålles icke står i proportion till kostnaderna eller till det 
ringa antal kanoner som kan anbringas". 

Några år senare realiserades likväl John Ericssons projekt genom 
byggandet a v "Belier" -klassens kanonbåtar. I "Tidskrift i Sjöväsen
det" 1861 beskrivas dessa på följande sätt: "I Frankrike äro bygg
da kanonbåtar av en helt ny konstruktion, vartill iden, såsom det 
påstås, utgått från Kejsaren sj älv. De omtalas vara byggda av järn, 
till utseendet ej olika en sköldpadda med såväl infallande st ~ivar 
som sidor, v ilka fortsätta över däcket såsom ett valv, varemot det 
antas att kulor skola studsa. De äro helt små och föra endast en 
pjäs. De drivas av 2:ne skrufpropellrar, satta i rörelse av en 14 hk 
maskin. De redan färdiga lära endast utgöra början till 100-tals så
dana, v ilka väntas snart skola följa efter". 

Beskrivningen motsvarar exakt John Ericssons projekt, som Napo
leon III tydligen, trots sitt avböjande brev, lanserat som sitt eget! 
Uppfinnaren tröstades med en medalj och ett brev med några all
mänt uppskattade rader! 

Ericsson lade tillsvidare ritningarna åt sidan och ägnade sig åt för 
dagen mer "matnyttiga" uppgifter, framför allt sin varmluftsma
skin, " The Caloric Machine". 

Sju år senare blev konstruktionen å ter aktuell, denna gång för 
Förenta Staterna där John Ericsson under de senaste 21 åren funnit 
sitt andra hem. År 1861 utbröt inbördeskriget, under vilket sydsta
terna till en början fick ett militärt övertag till lands. Nordstaterna 
svarade med en sjöblockad, främst för att hindra sydsraternas bo
m ullsexporr som till stor del finansierade deras krigföring. 

Sydstaternas sjöminister, Mallory, hade före kriget varit ord
förande i kongressens sjöförsvarskommin e och var därför v ~il insatt 
i bägge sidornas resurser. Han lär redan i början av kriget besätta 
Norfolk som hade ett vä lutrustat örlogsvarv och där flera goda far
tyg var förlagda. Nordstarstrupperna lyckades dock före sin re
trätt bränna och sänka fartygen . Mallory föranstaltade omedelbart 
om bärgning och iståndsättande av de sänkta fartygen. 

Ett av de största och kraftigaste av dem var ångfregatten "Mer
rimac", som hade för dåtiden stora dimensioner: längd 281 ' , bredd 
52', deplacement 4 000 ton, och var försedd med 800 hk ångmaski
neri. Bestyckningen lär ha bestått av 40 st 11-tums pj ä.ser. "Mer
rimac" var nedbränd ovan batteridäcket och man beslöt ändra hen
ne till ett improviserat pansarbatteri. Allt ovan batteridäcket höggs 
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Bild 3. 
M errimac i Ga sports torrdocka, sam tida teckning. 

ned och på däcket byggd es en kasematt eller "blockhus" på ekb;l
kar klädda med räls och pl åt till 56 mm tjocklek. Detta ansags 
skydda mot allt a rtilleri som nordstaterna då förfogad~ ö.ver. På 
förstäven fastbultades en kraftig Y-formad ramm av g;utprn, ~~x 
fot lång, som borde kunna komm a till flitigt .bruk eft.ersorn det nas
tan oså rbara far tyget lugnt kunde gå i närstnd med henden. 

Fö r bestyckningen blev mindre vikt än förut disp.onibel. D en be
stod 8 st 11 tums Dahlgren-kanoner på de bägge s1dorna och 2 st 
12 tums Armstrona-kanoner förut resp akterut i kasematten. 

I sydstatpresid eJ~ten Jefferson Davis' memo~rer återfinns en del
vis a vvikande beskrivning a v "Merrimac". Enhgt denne skulle kase
matten ha varit byggd av 2 skikt 2 tums plå tar. Bestyckningen skulle 
varit 3 st 9 tums Dahlgrens på vardera 5idan, två sådana akterut 
och en förut vidare fyra refflade och bandade Brookes-kanoner, en 
7 rums föru~ och akterut och en 6,4 tums på vardera sidan. De två 
11 tums kanonerna närmast eldrumm et skulle varit anordnade för 

46l 



skjutnin g med giödand e kulor. Författaren E V White uppger att 
kasematten var 170' lång, byggd i 45 ° vinkel och byggd av 20 tums 
furubalkar klädda med 4 tums ekplankor. P å detta skulle lagts två 
lager tvi tums järnbalkar, sju tum breda, det ena horisontellt, det 
and ra vertikalt. White anger bestyckningen till 3 st 9 tums Dahl
gren-kanoner på vardera sidan, 2 st 7 tum s stå lbandade Brookes
kanoner, monterade på pivåer för- och akterut, samt 2 st 6 tums do 
mid skepps. 

Uppgifterna om "Merrimac" går delvis i sä r, bl a därför att hon 
(liksom " Monitor") blev rätt kortlivad och även därför att alla 
papp~ r och beskrivningar brändes av fruktan för att hemligheten om 
det nya vapnet skulle råka i fi endens händer. 

" Merrimac" döptes om till "Virginia" i sin nya skepnad, men hon 
har ändå blivit mest känd under sitt ursprungliga namn. 

Ryktet om det nya vidundret åstadkom mycken oro inom nord
staternas marinledning, där man in såg att träfartyg av vanlig typ 
kunde bli lätta offer för den nya blockadbrytaren som baserades på 
modern teknik, även om den tillkomm it i stor hast. N ågot måste 
göras för att möta hotet . Den 3 augusti 1861 bemyndigade kon
gressen sjöministern Welles att till sätta en expertkommine n:ed upp
drag att för eslå lämpliga nya krigsfartyg, sam t anslog 1,5 milj doL 
lar för ändam ålet. 

Kommitten bildades den 8 aug och fi ck som ordförande kommen
dör Smith och som ledamöter kommendör P a ulding och kapten D a
vis. Dessa uppm anade allmänheten att inkomma med fö rslag till 
pans:trfartyg redan till den 4 sept, så lunda inom tre veckor! För
slagen skulle omfatta ritningar och offerter. Trots den otroligt korta 
tiden inkom mängder av projekt, de flesta rätt värdelösa. 

John Ericsson hade inte tillfrågats och hade tydligen heller ingen 
större lust att delta i konkurrensen. Detta får ses mot bakgrunden 
att han på goda grunder inte stått på särskilt god fot med marin
myndigheterna, undantagandes Mr Mallory, som just nu råkade vara 
sjöminister i sydstaterna! Upprinnelsen till denna konflikt var en 
svår skjutolycka ombord på ångfregatten "Princeton" som Ericsson 
konstruerat tillsam mans med kommendören Stockton. D enne skör
dade äran för Princetons framgångsrika konstruktion , men lade skul
den fö r skjutolyckan på J ohn Ericsson, trots att denne inte haft nå
go t med kanonkonstruktionen att gö ra. 

Den debatt som följde blev mycket häftig och bitter. John Erics-
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son kände sig sårad i sin stolthet och hans häftiga temperament tor
de ha förskaffat honom många fi ender i onödan genom sårande ytt
randen till och om marinledningens herrar. D essa hämn ades geno~1 
att innehålla Ericssons konstruktionsarvode som först utbetalades ttll 
sterbhuset efter hans död. 

Ericsson hyste visserligen fulla sympatier för n?rdstaternas sak 
men hade ändå tyd liaen inaen som helst lust att d1skutera pansar-b b k o •. fartyg med någon marinkommitte, va~s medlemmar oc sa ogarna 
v ille ta kontakt med sin förre antagomst. 

Bland E ricssons korrespondens finns emellertid oett brev riktat 
direkt till president Lincoln , skrivet 29 aug 1~61 , sa~unda . strax 111-
nan förslagstiden gick ut. I detta brev erbjuder s1g Encss?n att 
"konstruera ett fartyg i stånd att för störa rebellern~s flotta 1 N o~,
folk och att rensa sydstatern as floder och hamnar fran alla fartyg . 
Han erbjuder sig göra detta utan någon enskild fördel o eller vmst , 
hänvisande till att han redan är välbärgad och att ~ortat 1. 00.0 av 
hans "Caloric Machines" är i drift. Enligt brevet b1fogas ntnmgar 
(antagligen i princip liknande dem som lämn: des till Napoleon III) 
till ett fartyg som han anser kunn a byggas pa 10 vec~or. Han. hem
ställer att presidenten telegrafiskt skall kalla honom nll Washm gton 
för att han skall få f ramlägga sina ideer. . 

I ett P. S. säger Ericsson " J u st nu d J. jag lägger .. detta ?re.v 1 ku
vertet faller det mig in att det är osäkert att anfortro ntmngarna 
till postve rket". . . . .. Brevet blev aldrig besvarat. Pres1denten var naturltgtvls ?ver-
lupen av brev fr ån all a möj liga välm enande p~ rsoner, alla ltka over
tygade om att deras förs lag var det end~ ratta. ~ar~ske var .det 
Ericssons misstro mot postverket (som gjo rde att ntnu~garna mte 
kom med) som bidrog till att hans brev bara blev ett av manga ~n~ra 
som lades åt sidan. Kanske blev det remitterat till exper:komm1tten, 
där kommendör Smith tog del av det med blandade k.anslor. o 

Att John Ericsson trots detta overk l~ge~1 ~ick byg~a sm pans~rbat 
berodde, som så mycket ann~t , pa en t1llfa lltghet. Gataverkens l:r~m
lidne direktör Hugo Hammar hade vid avtäckandet av John Enes
sonsta tyn 1893 till fä lle att sammanträffa med. en ~r Bushnell, en 
förmögen " promotor" som under inbördeslenget formedlad e ~.lera 
kontrakt mellan nord staternas marinledning och ol.1ka. leveran;orer. 
Direktör Hammar fick av Bushnell en livfull besknvnmg av pa vad 
sätt Ericsson kom in i bilden: 
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Bushnell hade å tagit sig att för en ing Pook's räknin o- förmedla ett 
p~ns;rbåtsförslag so.m mycket riktigt inlämnades den °4 sept. Kom
mitten sade ~mellertJd genast att pansaret var för tungt och menade 
att fartyget mte .. skulle flyta på den uppgivna vattenlinjen. Bushnell 
var bekymrad for hur han snabbt skulle få detta utrett. Två dao-ar 
senare, den 6 sept, träffade han på H otel Villards en god vän, Mr 

Delamater, som gav honom råde t att vända sig till John Ericsson 
som neutral konsult. 

Följande dag reste Bushnell till New York, träffade John Erics
son och bad honom kontrollräkna ing Pook's projekt. Ericsson fann 
att det var rätt räkna t (vilket säkert stä rkte honom i hans mi sstro 
mot expertkommitten). Ing Pook's fartyg blev med tiden också 
byggt under namnet " Galena" . 

I samband med denna diskussion fr ågade John Ericsson Bushnell 
om han var intresserad av ett osårbart pansarfartyg. Bushnell sva

rade att det va r ;ust ~etta hat:. sökt efter i månader. Ericsson tog då 
(~ nhgt B:1shnells berattelse for Hugo Hammar) fram en dammig 
lada ur vllken han plockade upp 

1) en medalj han fått av kejsar N apoleon III 

2) brevet från kejsaren rörande pa nsarbåtsförslaget, vilket han 
med en vtss stolthet läste upp 

3) ritninga rna och modellen till si tt fartyg. 
Bushnell blev överlycklig och övertalade Ericsson att lå ta honom 

ta ~1 ed 11_1od.ellen och ritninga rna till sjöministern som just råJ.cade 
befm.na stg 1 H anford. Bushnell tycks ha kunnat konsten att tala 
för sm va r:~. Sjöministern Welles blev så intresserad att Bushnell fick 
en rekommendation till kommendör Smiths kommitte. Emellertid 
förstod Bushn ell att han ändå skulle få ett kyligt mottagande så 

snart han nämnd~ John Ericssons namn. Därför skaffade han sig 
genom.- mflytelsenka. vänner audiens direkt hos pres ident Lincoln, 
s~m aven kallade tJI! sig expertkommitten och biträdande sjömi
mstern. 

Inför denn a samling demonstrerade Bushnell modellen och fram
höll konstruk tionens fördelar på samma li vfuil a sätt som han förut 

h.ört J~hn Eri~sson g~ra. Fastän kommittens ledamöter verkade skep
n ska lar prestdent Lmcoln vid detta sammanträd e ha y ttrat att han 
tyck te det låg något i iden, och därför beslöts ett nytt möte nästa 
dag tu:der kommendör Smiths ledning. Förslaget blev emellertid 
grun dligt nedgjort. Kommitten förklarade att man genom "Prince-
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ton" -ol yckan fått så sorglig erfarenhet av Ericsson som fartygs
konstruktör att man befarade nya olyckor med en pansarbåt byggd 
efter John Ericssons ritnin gar . 

Nu beslöt Bu :;hnell att göra ett sista fö rsök att övertala John 
Ericsson att själv besöka Washington och demonstrera sin modell 
och d~irvid med sin sakkunskap bemöta kritiken. Bushnell använde 
en list! Ericsson bibringades den uppfattningen att kommitten var 
entusias tisk för förslaget och reste därför med Bushnell samm a kväll 
med nattåget, medförande alla ritningar och beräkningar. 

Konfrontationen med kommitten blev allt annat än hj ärtlig. 
Smith y ttrade att Ericsson kunde besparat sig besöket eftersom Bush
nell redan fått besked att förslaget förkastats. Just som han skul le 
gå vände sig Ericsson mot Smith och frågade: "Vad har ni egentligen 
mor båten?" Smith svarade att den saknade stabilitet. 

Yttrandet tänd e John Ericssons stridslust, dels därför att just sta
biliteten hos förslaget va r mycket stor, dels därför att Ericsson var 
specialist på stabilitetsberäkningar. (I själva verket användes nog 
samma ord om två olika saker. Smith menade troligen "sjövärdig
het", men sade "stabilitet". Officerare och ingenjörer brukade ofta 
missförstå varandra på samma sätt ännu i dag). 

I varje fall började Ericsson argumentera och söka bevisa att han 
hade rätt. Han fortsatte att tala sig varm fö r förslaget och av
slutade sin föreläsning med att framhålla att det vore kommittens 
plikt mot landet att ge honom uppdrag att bygga fartyget. Kommit
ten skred därpå till enskild överläggning och Ericsson anmodades 
återkomma samma eftermiddag. Han blev då kallad till Paulding 
och fick å terigen gå igenom projektets stabilitetsberäkning, som tyd
ligen tilldragit sig kommittens intresse och kanske åtminstone över
tygat dem om E ricssons matematiska kunskaper. Senare på dagen 
kallades Ericsson till sjöministern som kort och gott meddelade att 
han beslutat ge kapten John Ericsson uppdrag att omedelbart börja 
bygga fartyget. 

Redan följande dag, den 16 september, lämnade kommitten sin 
rapport och rekommenderade att tre av de sj utton inlämnade för
slagen skulle byggas. Bäst bland dessa tre ansågs "Ironsides", ett 
ganska stort, sjögående pansa rfartyg på c:a 4 000 ton, men dess 
nackdelar var den höga kostnaden och den långa byggnadstiden. 
John Ericsson hade däremot åtagit sig att konstruera och bygga sin 
"Monitor" på den otroligt korta t iden a v 100 dagar. Det tredje re-
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Bild 4. 

Längdsektion visande akterifrån räknat balansrodret, propellern och brunnen 

ovanför denna, de två pannorna, tornet, trossbotten, gunrummet , de sex befäls 

hytterna, styrtornet, ankarspelet och ankaret. 

kommenderade fartvget var "Galena", det projekt om vars stabili

tet Bushnell rådfrågat Ericsson, och som därmed gav impulsen till 
hans engagemang. 

Nu vidtog en intensiv tid för John Ericsson, som handgripligen 

ö.vervakade bygget ~å Thomas F Ro w lands varv och dessutom prak

tiskt taget egenhändigt utförde alla arbetsritningar. Det berä ttas att 

han t o m tillbringade nätterna på kontoret sovande på ritbordet 

med en bok som huvudgärd. 

Kanontornet byggdes av Novelty Iron Works. För maskineriet an

vände Ericsson sina tidigare ritningar, enligt vilka hans vän Dela

mater byggde maskinerna i sina verkstäder. 

Jämfört med det tidigare utkastet uppvisade det verkliga utfö

rande_t flera förenklingar, säkerligen vidtagna för att spara bygg

nadstJd. Tornet gjordes cylindriskt i stället för halvsfäriskt. Krökta 

ytor undveks så långt som möjligt. Skrovet fick helt raka spant, och 

bestod av en undervattenskropp och en övre pansrad del. Undervat-
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ren sdelen var av järnplåt, 37,8 X 10,36 X 1,78 m. Den övre delen vat· 

av arovt trävirke och hade dimensionerna 52,3 X 12,4 X 1,5 m. Den 

skö; sålunda ut över undervattenkroppen i form av en hylla. Denna 

konstruktion kritiserades starkt av kommitten med kommendör 

Smith i spetsen, som förutspådde att den utskjutande hyllan skulle 

bli utsatt för häftiga slag i sjögång. Smith ansåg att övergången 

borde fyllas ut med trä. 

När "Monitor" senare förli ste i en storm fick Smith stöd för sin 

kritik, kanske med en v iss rätt, ty infästningen mellan järnskrovet 

och träöverbyggnaden va r onekligen en svag punk~. M~n det fanns 

flera andra svagheter i konstruktionen, som egentbgen mte alls var 

avsedd att användas i hårt väder till havs. 

Den övre skrovdelens sidor kläddes med fem lager en tums pan

sarplåt, av vilka endast två gick hela vägen ned. Sidohöjden var 1,5 

m varav 0,6 m utgjorde fribord ovan vattnet. 

'Ovanpå däcksbalkarna låg ett åtta tums tjockt trädäck, klätt med 

två skikt 3/4 tums pansarplå ta:. . o . . . 

Kanontornet var vri dbart knng en p1va, men dess penfen vilade 

normalt mot däcket. När tornet skulle vridas måste det så lund a 

höjas något. Detta skedde med hjälp av en kilmekanism påverkad av 

en sk ruv. Tornet var öppet upptill för att krutgaserna skulle kunna 

vädras ut i det fria. " Taket" utgjordes av ett pansartrall av upp 

och nedvända järnvägsräls på vilket fartygsledningen normalt up-

pehöll sig. o . ... o o 

Tornets väggar var av atta sJukt en tums ;arnplatar, salunda sam-

manlagt å tta tum. De två yttersta skikten va: fästade med skruva r 

så att de kunde bvtas ut om de blev söndersk; utna. . 

Kanonerna var .två slätborrade 11 tums mynningsladdare av Dahl

grens typ och rekylerade vid skott. b~kåt i t~_rnet så att mynningen 

blev åtkomlig för laddning. Samt1d1gt nedfalldes ett par 11 tm:ns 

tjocka pendlar av smidesjärn framför kanonportarna 1 tornet. M.nt 

i vardera pendeln fanns ett hål genom vi lket laddstaken kund~ sk;u

tas ut. Rekylen togs upp av lamellbromsar, även en av Enessons 

uppfinningar. . o . 

Under strid stod fartygschefen mte pa torntaket utan nilsammans 

med rorgängaren i ett litet pansrat styrto rn längst förut, uppb~ggt 

av järnstänger med rektangulär sektion . Mellan styrtornets ~1dor 

och tak var en siktspringa. Utrymmet var mycket trångt och s1kten 

dålig, särski lt i sjögång. Man måste undvika att skjuta rakt föröver 
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Bild 5. 
På denna tvärsektion synes. tydligt tornets undre bärlager och kilmekanismen, 
med vtlken tornet k rmde höjas från däcket där det normalt vilade. Likaså synes 
forde lnmgen av pansarplåtarna och en studie av deras förmåga att motstå träf far 

fr ån olika riktningar . 

för att ej riskera att chefen och rorgängare skulle bli bedövade av 
skottlossningstrycket. 

Akter om kanontornet fanns två låga skorstenar och två ventila
torer. Vid förberedelse för strid kunde dessa skruvas loss för 
att ge pjäserna fritt skjutfält. 

De två pannorna hade forcerat drag med hjälp av en ångdriven 
fläkt, vi lket var något ganska avancerat på den tiden. Samma ång
maskin drev tornvridningens mekanism via en rem. 

Propellern var åtkomlig genom en br unn i däcket och drevs av en 
tvåcylindrig ångmaskin med liggande cylindrar och vipparmsöver
föring till vevaxeln. 

Omedelbart under tornet var besättningens trossbotten med häng
kojer och förrådsrum bordvans därom. För om detta var gunrum
met och bordvans om detta befälets hytter. Intendenten William 
Keeler beskriver för sin "dear Anna" hur hans hytt var inredd i 
uppskattande ordalag, som tyder på att man trots brådskan ändå 
sökt åstadkomma en viss bostadstrivsel i den trånga plåtlådan. Dur
ken var t ex klädd med oljeduk, en vävd matta och däröver "en fin, 
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Bild 6. 
I sit t brev till hustrun den 6 mars 1862 beskriver in tendenten William Keeler sitt 
" fl ytande hem" med denna skiss. Proportionerna är visserligen inte k orrekta men 
sk i~sen ger likväl en uppfattning om arrangemanget . 
Fig 1: A . Styrtorn 

B.B. Båta r, surrade på däck 
C. Kanon tom 
D .D. Skorstena r, ca sex fot höga 
E.E. V entilatorer, ca fyra fot höga 
F.F. Kanoner 

Fig 2: A. Lejdare till däck 
B. Lejdare till kananta m 
C.C. Dörrar i tvärskeppsskottet, ledande till maskinrummet 
D. K ökssp is 
E.E. Pannor 

mjuk gethårsmatta". All i:1redni1:? ?ch möbler var :v _valnötsträ. 
K.eeler säger att kapten Enesson lat tnreda hytterna pa sm egen be
kostnad och dä rvid var mycket frikostig. K.eeler hade varit ombord 
på alla de fartyg som var under utrustning vid varvet och hade inte 
sett någ ra hytter så t revligt inredda som "Monitors". Enda _nack
delen var bristen på dagsljus. För ventilation fanns en lucka 1 dur
ken, som kunde öppnas vid behov för att släppa in luft från de ång
drivna fl äktarna i maskinrummet. 

Att konstruera och bygga ett så komplicerat och ovanligt fartyg 
på bara 100 dagar var en oerhörd prestation, bl a med tanke på svå-

31 469 



righeterna att få fram material och arbetskraft under brinnande 
krig. Arbetet försinkades dessutom genom att marinkommitten ide
ligen krävde nya förklaringar och beräkningar och spred allmänt tvi
vel på konstruktionens möjligheter att fylla de ställda fordringarna. 
Villkoren var också hå rda. En fjärd edel av likviden skulle t ex .in
nehållas till dess fartygets egenskaper provats i verklig strid, ett vill
kor som i dag förefaller orimligt hårt, men som man tydligen lycka
des driva igenom till följd av John Ericssons fasta tilltro till sina 
egna ideer. 

De säregna omständigheterna kring "Monitors" tillkomst bör ses 
mot bakgrund av John Ericssons läggning och personlighet. Han var 
en synnerligen självsäker uppfinnare och konstruktör med en enorm 
kapacitet och fysisk arbetsförmåga. Han hade svårt att samarbeta 
med andra på grund av sitt bryska sätt och litade inte på någon 
annan än sig själv. Det låg i sakens natur att han ofta blev utsatt 
för avund och intriger. Efterspelet efter "Princeton" -olyckan och 
kontroverserna med marinledningen hade säkerligen ytterligare stärkt 
hans allmänna misstro och hans ambitioner att göra allting själv 
och inte lyssna till andras v~ilmenta råd. 

Den med spänning och skepsis emotsedda provturen ägde rum den 
19 februari 1862, och gav upphov till ännu en häftig tvist. Fartyget 
visade sig nämligen helt omöjlig att styra. Så snart rorgängaren lade 
ror slogs ratten ur hans händer och "Monitor" gick i spiral. Orsa
ken härtill var att Ericsson konstruerat rodret som s k balansroder 
med en del av roderytan framför hjärtstocken för att minska den 
erforderliga vridkraften. Han hade emellertid råkat få det över
balanserat, d v s den främre balansdelen var för stor så att rodret 
strävade att ställa sig på tvären. "Monitor" måste snöpligen bog
seras till baka till varvet. Nästa dag berättades i pressen om miss
lyckandet och en av de ledande tidningarna angrep regeringen skarpt 
för att den slösade bort nationens pengar på Ericssons konstiga 
ideer. 

Flottans sakkunniga fordrade att rodret skulle bytas ut mot ett 
vanligt, obalanserat sådant. Ericssons tålamod hade satts på hårda 
prov som kulminerat under provturerna. Han fick ett vredesutbrott 
och deklarerade att "Monitor" var hans tills den levererats och att 
ingen annan fick göra några ändringar. Att tillverka ett nytt roder 
hade betytt stora förseningar. I stället ändrades utväxlingen i styr
mekanismen så att rorgängaren skulle orka hålla emot när rodret 
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renderade att svänga över. Vidare insattes för säkerhets skull vinkel
begränsare. Det var en nödlösning, men någon radikalare ändring 
hanns inte med. Redan efter sex dagar gjordes en ny provtur och nu 
visade sig styrningen acceptabel. 

Fartyget fick nu sin besättning av frivilliga. Chef blev löjtnant 
J L Worden och sekond löjtnant S Dana Green. Maskinchef blev 
ingenjör A C Stimers som varit byggnadskontrollant och sålunda 
kände fartyget utan och innan. Stimers goda fartygskännedom kom 
väl till pass under den närmaste kritiska tiden. Löjtnant William 
Keelcr blev fartygsintendent. Keeler ha r g i vit eftervärlden en in
gående och livfull ögonvittnesskildring av "Monitors" öden genom 
sina täta brev till sin hu stru . Breven har beva rats och utgivits i bok
form. 

Den 4 mars gjorde "Monitor" ännu en provtur varvid man prov
sköt artilleriet. Gällande bestämmelser föreskrev att man först mås
te skjuta ett visst antal skott med halv laddning innan man fick gå 
över till full laddning. D et hann man nu inte med, utan "Monitor" 
levererades och gick in i sin första dr~bbning med ännu ej inskjutna 
kanoner som bara fick nyttja halv laddning. 

Sent på torsdagskvällen den 6 mars lämnade "Monitor" varvs
kajen och bogserades ut till Sandy Hook. Man had e så bråttom att 
varvsarbetare ännu in i det sista måste följa med ombord och åter
vända med bogserbåten. På fredagsmorgonen inträffade den första 
malören då skeppsläkaren var nära att dränka både sig själv och 
"Monitor". Han skulle uträtta sina behov på toaletten som var av 
ny och komplicerad tvp eftersom den var belägen under vatten
linjen . Liksom moderna båtklosetter hade den en handpump och två 
ventiler. Läkaren, som aldri g förut sett en så underlig pjäs, råkade 
öppna bägge ventilerna samtidigt med den påföljd att han så gott 
som kastades in i gunrummet av vattenstrå len som rusade in i far
tyget. Ingenjör Stimers tillkallades, stängde ventilerna och gav be
sättningen en välbehövlig instruktion i den nya sittmöbelns hand
havande. 

Vinden började friska och vågskvalp gick in över däcket och ned 
i fartyget genom ventilationsrörens infästningar som ej var fullt 
täta. Remmen till maskinrumsfläkten slaknade av vä tan och föll av 
så att fläkten stannade. Luftbristen i maskinrummet gav upphov till 
kolos. Maskinfolket svimmade och måste bäras upp i friska luften 
för a t t hämta sig. 
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Genom bristen på luft och eldare sjönk ångtrycket så att ångläns
pumparna stoppade. Handlänspumparna räckte inte för att hålla 
undan vattnet som spolade in från fler a håll. Ankarklyset mynnade 
t ex direkt inombords och genom detta strömmade vatten fö.r varje 
våg. I skarven mellan torn och däck hade man lagt en tross som 
tätning, men den spolades loss så att vatten läckte ned genom 
springan. Sjön sköljde också in genom det låga styrtornets sikt
spnnga. 

Situationen började bli kritisk. Stimers lyckades emellertid få 
fläktremm en avko rtad, skarvad och p ålagd så att man fick i gång 
fläkten och ångpumpen och resan kunde fortsätta. 

Nästa kväll anlände "Monitor" till sin destination, Fort Monroe 
vid Hampton Roads. K vällshimlen upplystes a v skenet från brin
nande fartyg och man erfor att nordstatsflottan just samma dag ha
de drabbats av en katastrof. Sydstaternas pansarbatteri "Merrimac" 
hade gått till anfall , rammat och sänkt fregatten "Cumberland" och 
skj utit fregatten "Congress" i brand. Det enda hopp man vågade 
hysa knöts nu till den lilla , oansenliga "Monitor" och dess eventuella 
möjligheter at t uppta strid med pansarvidundret. 

Efter två dygns strapatsrik sjöresa var "Monitor" egentligen knap
past klar för strid. Många detaljer behövde överses och repareras. 
Fartyget var föga provat och besättningen uttröttad. Förste maski
nisten Newton var sjuk och måste ligga till sängs. Trots dessa ogynn
samma förutsättningar började man likväl överse fartyget, ta om
bord kol och förråd, smörja upp kanontornets mekanism som rostat 
fa st. Arbetet bedrevs hela natten i skenet av osande tranlampor. 

När morgondiset lättat återkom mycket riktigt " Merrimac" och 
satte kurs mot sitt nästa offer, fregatten "Minnesota", men kursen 
skars av " en flotte med en ostkupa p å" för att citera fartygschefens 
berättelse. Det var " Monitor" som upptog en artilleriduell som va
rade omkring tre timmar. Därunder visade sig kombattanterna i stort 
sett tämligen osårbara för varandras projektiler trots att striden 
delvis fördes på mycket kort håll. "Merrimac" försökte ramma "Mo
nitor", men det misslyckades främs t därför att gjutjärnsrammen i 
själva verket lossnat och ramlat av föregående dag då "Cumber
land" rammades. 

"Monitor" fick 22 träffar varav dock ingen slog igenom pansa
ret. En granat kreverade intill styrtornet och skadade fartygschefen 
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Bild 7. 
Foto taget p/i "Monitors" däck n/ig ra m/inad er efter J.rabbningen p/i H am p ton 
Roads . I gruppen till höger förmodas andre man fr /in.vanster, va;,a John Er;!csson. 
Intill ena kanonporten synes mtrycknmgar efter trajfar fran Mernmac eller 
möjligen "Minnesota", som ocks/i besköt "Menimac" medan "lvlomtor" befann 

sig i skjutfältet . 

svårt, varpå han förlorade synen. Befälet övertogs av löjtnant Dana 
Green som förut lett ar tilleriet. 

I k~nontornet fick nu ingenjör Stimers överta befälet. I artilleri
officerens frånvaro lät han övertala sig av artillerikonstapeln Carl 
Pettersson att öka krutladdningen från 15 till 30 lbs trots att pjä
serna ännu ej hade genomgått sina skjutprov med den lättare ladd
ningen. Träffarna fick nu betydligt större effekt mot "Merrimac" 
som kort därpå avb röt striden och retirerade. "Monitor" följde inte ef
ter, dels enligt erhållna order, dels på grund av välgrundad res
pekt för sydstaternas landbatterier. 
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Striden kan sålunda sägas ha blivit oavgjord men fick likväl be
tydande följdverkningar på bägge sidor. "Merrimac" uppträdde se

dermera helt passivt och utgjorde inte längre något hot mot nord ~ 
staternas operationer. "Monitors" besättning och konstruktör hylla

des som hjältar och nordstaterna lät snabbt byo-ga en serie liknande 
• b 

momtorer. Sjökriget tog en ny vändning, Fort Monroe med sina 

värdefulla förråd oc.h resurser förblev i nordstaternas besittning, 

medan sydstaterna tvmgades utrymma Norfolk där "Merrimac" var 

baserad. För att ej riskera att falla i fiendehand sprängdes hon i 
luften. 

"Monitor" deltog i en del operationer uppåt Charles River under 

Dana Greens befäl sedan löjtnant Worden lagts in på sjukhus. Wor

den och ing Stimers blev byggnadskontrollanter för en serie om sex 

nya monitorer som blev något större, på c:a l 500 ton (mot proto

typens c:a l 000 ton, fullt rustat deplacement). Man vidtoa en del 

förbättringar på basis av erfarenheterna. I stället för de; ganska 

opraktiska låga styrtornet längst förut anordnades ett pansrat kom

mandotorn ovanpå kanontornet, vilande på en fast pivå kring vil
ken kanontornet kunde vridas. 

Aven "Monitor" ombyggdes i september i samband med en väl

?ehövlig översyn ~el~ komplettering av de kons~ruktio~1er som byggts 
1 stor hast. De tva laga skorstenarna sammanfordes t1ll en c:a 10m 

hög teleskopisk sådan som kunde sänkas ned vid "klart skepp". Li

kaså höjdes maskinrumsventilatorerna för att minska risken för vat

teninbrott i hårt väder. Ovanpå tornpansaret tillfogades ett bröst

värn av pansarplåt med skjutöppningar för handeldvapen. Tross

däcket höjdes, vilket visserligen minskade ståhöjden i inredningen 

men gav ökade förrådsutrymmen. Vidare skaffades nya båtar som 

hängdes under dävertar; de tidigare hade man helt enkelt dragit upp 

och surrat på däck. Längs sidan uppsattes ett handräcke. Inredning

en kompletterades med ångvärmeledning och ventilationsfläkt. Alla 

dessa ändringar vägde säkert en hel del, vilket ytterlio-are minskade 

fribordet och reservdeplacementet som redan föru~ var mycket 

knappt. För de nya l 500-tons monitorerna anges reservdeplacemen
tet till endast 150 ton. 

Mot hösten färdigställdes både några av de nya monitorerna och 

det stora pansarfartyget "Ironsides". I samband härmed beslöts att 

ombasera "Monitor" och den 29 december avgick hon från Ramp

ton Roads mot Charleston bogserad av kanonbåten "Rhode Island" 
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med hjälp av två bogserkablar, en med 11 " och en med 15" om

krets . 

Nästa dag tilltog vinden alltmer och när man på aftonen kommit i 

höjd med Kap Hatteras blåste det full storm och sjön spolade oupp

hörligt över fartygets låga däck. Man fick besvär av precis samma 

slao- som på J'tmo-fruresan med den skillnaden att man nu hade mot-
b b . 

sjö i stället för medsjö så att de plana bordvartspart1erna slog myc-

ket hårt i sjön. Vatten började läcka in genom ventilatorerna, genom 

kolboxluckorna på däck och i skarven mellan torn och däck. Pum

parna förmådde till slut inte hålla undan vattnet som steg i oro

väckande takt. 

Omkring midnatt hade vattnet stigit så högt att fyren slocknade 

under pannorna. "Monitors" öde var därmed beseglat. När ångtryc

ket sjönk minskade varvtalet på pumparna som slutligen. stoppade. 

Man förberedde fartygets övergivande och sände med ljussignaler 

bud till "R ho de Island" att sätta sina l i v båtar i sjön för att ta över de 

ombordvarande. 
För att kanonbåten skulle komma i närheten utan att riskera sina 

skovelhjul kapades den återstående bogserkabeln; en av dem hade 

tidigare brustit. 
Räddnino-sproceduren blev riskfvlld och försvårades av mörkret 

o ' 
och den grova sjön som bröt över " Monitors" däck och slungade 

båtar och fartyg mot varandra. Under stora strapatser lyckades man 

få öve1· större delen av besättningen till " Rhode Island", men sex

ton man omkom i vågorna eller följde med "Monitor" i djupet när 

hon kort därpå sjönk. En man skadades, nämligen fartygsläkaren som 

råkade få handen mellan en båt och en f.artygssida och klämde den 

så illa att han måste låta amputera tre fingrar. 
Av William Keelers skildring framgår att fartygsbefälet hyste 

stark oro inför resan. Trots att man efter bästa förmåga skalkat alla 

luckor och den olyckliga springan vid tornfoten hade man allvarligt 

räknat med att "Monitor" skulle förlisa om vädret blev ogynnsamt. 

Man hade övervägt att flytta över all vä rdefull utrustning och per

sonliga tillhörigheter till följefartyget, men beslöt att inte vidta någ

ra åto-ärder som kunde oroa besättningen. 
M:ddelandet att "Monitor" förlist och vilade på havets botten 

kom ~åledes som en obehaglig nyårshälsning för både marinledning

en och John Ericsson och förbittrades ytterligare genom förlusten 

av människoli v . John Ericsson vi lle givetvis inte erkänna några 
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Bild 8. 

Monitor sjunker utanför Cap Hatteras. 

En samtida målning, v isande "Monitors" förli sning. I bakgrunden kanonbåten 

" Rhode Island", som satt ut sina båtar, varav den ena just bordat haveristen. 

Bz./den vtsar den nya förlängda skorstenen, bröstvä rnet och "tältet" över tornet 

som senare tdlk om. Kon stnären torde ha placerat styrtorne t för långt ak terut. 

konstruktiva fel utan hävdade att "fartyget sänkts av en oerfaren 

och okunnig fartygsledning". Det är möjligt att olyckan undvikits 

om \X7orden och Stimers varit kvar ombord eftersom dessa kände 

fart yget och dess speciella utrustning och egenskaper. 

. K Va l:. stå: nock att fartyget endast var konstruerat för att nyttjas 

1:1om.~~ar~ l . . ~u~nt vattc;,n och var ~el.t olämplig: för att upptr~da 
tdl SJOSS 1 SJOgang. Nagra vederhaftlga anordnmgar för att halla 

tätt kring tornet och vid alla luckor och dyl fanns inte utan allt 

detta fick mer eller mindre improviseras. ' 

De viktökningar som tillkommit dels genom ändringsarbetena dels 
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genom all den extra utrustning som successiv t tagits ombord minska

de ytte rligare fribordet och reservdeplacementet. 

Flera andra monitorer visade liknand e tendenser. Den nybyggda 

"Weehawken" sjönk den 6 december 1863 nä r hon i måttligt väder 

låg till ankars utanför C harleston , varvid 38 man omkom. Vatten 

uppgavs i detta fall ha inströmmat genom ankarklyset och v id torn

foten. Det framstår som en egenartad ironi att fartygschefen, Simp

son, bara t vå månader tidigare inlämnat en rapport om olika defek

ter på monitorerna och kritise rat allt utom just flytbarheten. 

John Ericssons "Moni tor"-konstruktion var för sitt speciella ända

mål helt genialisk. D en fyllde ett påtagligt behov just i det rätta 

öaonblicket och den fick också tillfälle att bevisa detta på ett efter

t:yckligt och dram atiskt sätt. Därigenom kom den emellertid att 

tillskrivas helt orimliga egenskaper och monitorernas stridsvärde 

öv erdrevs kraftigt. 

I ett större sammanhang kom monitorkonstruktionen och dess 

fram gångsrika elddop på I-Iampton Roads att få ett avgörande in

fl ytande på utvecklingen i fl era avseenden. 
Den visade en lösning på det svåra problemet att åstadkomma 

ett välskyddat och starkt bepansrat artillerifartyg med små dimen

sioner, liten målyta och samtidigt billigt. Principen passade utmärkt 

för användning inomskärs men kom sedermera i en del mariner att 

tillämpas med mindre lyckligt resultat även för sjögående pansar

fartyg intill dess man kom fram till en differentiering av pansar

skyddets tjocklek . 
För svenska flottan kom monitorprincipen som en räddning ur för

fallet . Tveksamheten om hu r ett modernt artillerifartyg egentligen 

skulle se ut hade alltför länge tagits som förevändning för at t näs

tan helt inställa a ll ersättningsbyggnad. Nu erbjöd sig plötsligt en 

relativt billig utväg ur dilemmat med en konstruktion som föreföll 

idealisk för vårt skärgårdsförsvar. Dessutom ställde konstruktören 

John Ericsson helhjärtat sina t jänster till förfogande. I rask takt 

byaades fyra sto ra och ett tiotal mindre monitorer. Dessa bildade en 

s to~1~me va rifrån flottan senare kunde utbyggas. med mera sjögående 

fartygstyp er. 
"Monitor" vilar ännu i sin våta g ra v utanför Kap I-Iatteras, men 

"Tecumsen", en annan av de unde r inbördeskriget byggda och sänkta 

monitorerna har nyligen påträffats. The Smithsonian Institute lär 

planera att bärga denna som ligger kapsejsad på endast c:a 10 m 
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:vattendjup med kölen uppåt och det tunga kanontornet nedborrat 

~ bottensla:nmet. <?m o.ch när den kan bärgas kommer den att ge en 

mtressant d lustrauon till de skeppstekniska konstruktioner som här 
har behandlats. 

LITTERA TUR: 

Tidskrift i Sjöväsendet 1862-65 

Wi lli am Keeler: Aboa rd the USS Monitor 1862, USN In st. Annapolis, 
Maryl;·,nd 1964 

Carola Gold kuh l : John Ericsson, Bonniers 1961 

Hugo Hammar: John Ericssons Monitor, Gebers 1937 
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ORLOGSMANN ABILDER: 

Museidirektör Per Lundströms hälsningsan/örande i samband med 

m v tgnmgen den 11 nov 1971 av statens sjöhistoriska museums 

utställning 

"Näst på Gud hänger Riksens vä lfärd på dess flotta". 

Med dessa stormaktstidens pompösa ordvändningar formulerar 

Gustav II Adolf sin uppfattning om betydelsen av e.n stark nationell 

flotta. 
Flottans insatser under århundraden har också visat vilken grann

laga uppgift som vilat på denna försvarsgren som haft att värna en 

mycket lån g kust. 
Museets utställning "Orlogsmannabilder" visar f·lottan i olika si

tuationer under ofärdsår och under den långa fredsperiod som 

beskärts vårt land. 
Det är därvid naturligt att bildinnehållet kommer att växla mel

lan vå ldsam dramatik och saklig dokumentation. 
Båda dessa sidor är lika betydelsefulla när det gäller att för fram

tiden bevara kunskapen om vår örlogsflotta:s insatser och utveckling. 

Det vetenskapliga värdet hos konstverken är högst växlande. Den 

bildsvit som skildrar olika sjöbataljer under Erik XIV :s tid är målad 

ett årh undrad e senare och är därigenom nationalromantiska produk

ter som knappast står verkligheten nära. 
På denna utställning hade man kan:ske kunnat visa betydligt äldre 

örlogsmannabilder från vårt land . Jag menar då de gåtfulla hällrist

ningsarmador som sedan 3000 år 'seglar fram över klipphällama i 

Bohuslän, Skåne, Ostergötland och Uppland. 
Kanske även vårt lands första historiskt kända örlogsorganisation, 

ledungen, hade kunnat symboliserats med hjälp av t ex de got

ländska bildsten arna.s magnifika skeppsframställningar. 

Det är naturligt att bildernas karaktär förändras då man träder in 

i maskinåldern. 
segelskeppens dekorativa era tar slut. Det är inte längre rigg och 

segelmassor, som konstnären har att skildra, Dilemmat blir tvive ls

utan att försöka avlocka den pansargrå massiviteten estetiska. drag. 

Marinmåleriet är som framgår av denna utställning i hög grad en 

rcportagekonst. När denna utställning växte fram di,skuterade vi 

faktiskt på all var att låta flottans allra modernaste enheter bli pre-
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s~nterade genom goda färgfotografier som en ·sista fas i den konst

narliga dol~umentati~nen av örlogsflott an. D enna blasfemiska tanke 

blev ~o el~ mg en re~] ttet .. Man vi.~l. i stället ställa. förhoppningen på 

att var nds konstnarer v1ll fullfolJ a en <>amma! tradition och a··ve 
f ... l b <11 

ortsattnmgen wnstnärligt komma att skildra vår örlo"'sflotta . 

. . Museets utställning knyts om några dagar samman med Kuno-liaa 

Orlogsmannasällskapets 200-årsjubileum. "Med förstånd ocl ot o•_ 
k " .. S"ll j l ok 1 S yr 

a .ar a s <a pets va s p ra . Detta lärda sällskap har under 200 år 

mamfesterat dessa egenskaper och genom sin tidskrift ständi<>t o 

ett ~etenskap l igt högt plan fört fram sin målsättning och s il~ afs~ 
kusswn. 

.. Museet vill idag uttrycka sin glädje över detta sa mgående mellan 
sa llskapet och museet vid 200-årsjubileet. 

Den utställning som n u kommit till stånd har icke blott innebL' rit 

en ~resen~ation av vårt lands örlogsflotta genom tiderna utan ä;en 

vant ett nllfälle för musee t att inventera det rika bestånd av marin 

konst s~m b~finner sig i institutionell eller privat ägo. 

}ag :llll }1a rmed utt~ l a ett varmt tack till alla dem som generöst 

s~~ ll~ sma J~?nstverk t1l! förfogande och ber samtidigt få hälsa alla 
har 1 dag narvarande hJ ärtligt välkomna. 

Jag vänder mig nu till Kron p rinsen-Reo-enten och ber att Eders 

Kungliga Höghet måtte förklara utställnin°gen invigd. 
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TV Å SEKLER ORLOGSMANNASKAP 

Riksbibliote.kariens anförande v id v ernissagen 

den 12 november 197 1 på K ungliga Biblio teket : 

Den grekiske historieskriva ren Plutarl<.hos berättar i sina berömda 

levnadsteckningar över greker och romare hur Pompejus vid ett till

fä lle företog en längre seglats i Medelhavet. D å hans fa.rtyg skulle 

löpa ut ur hamnen, var det en så stark storm att styrmännen tvekade 

inför seglatsen. D å gick han själv som förste man ombord och be

fallde att man skulle lätta an kar. Det är denna gång han ska ha fällt 

sitt sena re så ofta citerade yttrande: "att idka sjöfar t ä r nöd vän digt , 

att leva är inte nödvändigt". Originalet är ju på grekiska, men orden 

har i sin latin ska tappn ing blivit intern ationellt ryktbara: "n avigare 

necesse est, vivere non". När vi som arbetat med denna utställning 

ägnat oss åt uppgiften , har det gamla ordstävet ideligen föresvävat 

oss. Vi har uttytt det så, att sjöförb indelserna är en absolut förut

sättning för det internationella livet och ku lturutbytet. 

Utställnin gens namn, "Två sekler örlogsmannaskap", för ju när

mast den väpnade sjöfarten i tankarna. Men denna ~i r och förblir 

- så länge världen är som den är - en nödvändig förut sättning 

och ett ofrånkom ligt skydd för de fredliga sjöförbindelserna. Vi har 

med denna utställning velat bringa vår hyllning till landets enda 

maritim;:~. akademiska sammanslutning, Kungl Orlogsmannasällska

pet, som ockSå har - i dag libom sen urminnes tider - en klar 

lärdomshistorisk accent. Utställningens öppnande i dag ansluter sig 

tidsmässigt på några dagar när till sällskapets tillkomst en novem

berdag 1771 i den ryktbara och namnkutmiga Långa raden på 

Skeppsholmen här i Stockholm. U tstä llningen har tillkommit i gott 

samarbete med K rigsarkivet genom krigsarkiva rien Bertil Bro01ne 

och förste arkivar ien Elsa Nordström och med Marinstaben, främst 

då genom marindirektören Gunnar Schoerner. En huvuddel av ma

terialet ä r hämtat ur Kungl bibliotekets egna rika samlingar av kar

tor, grafik, teckningar och mångahanda varierande tryck. Jag har 

haft glädjen att själv få deltaga i utställningens planering, men som 

utställningskomm is,sa rie har fungerat chefen för Kungl bibliotekets 

kartavdelning, förste bibliotekarien Ulla Ehrensvärd. Vi har också 

haJt den stora förm ånen att ha ett nära samarbete med en av landets 

främ sta sjöhistoriska experter, kommendörkapten Georg H afström. 
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Utställningskornmisarien har hos Sällskapet i Karlskrona ~ biblio
tek och arkiv fått välja ut ett stort och vackert material. Fotografi
material har även hämtats ur med.dr Björn Holmgrens efterlämnade 
arkiv. 

Vid uppläggningen av utställningen har v i först och främst för
sökt få fram några drag ur Sällskapets förhistori a. Mig har det synts 
som om dåvarande chefen för Galärflottan, g·eneralen Augu stin Eh
rensvärd, genom sitt presidietal i Vetenskapsakademien en junidag 
1766 med titeln "Tal om svensk sjömagt" gjorde en v iktig insats. 
Utställningsmaterial et är relativt lika fördelat över de två århund
radena men vi har sökt att få en viss koncentration kring tre årtal, 
nämligen grundläggningsåret 1771, sekeljubileumsåret 1871 och da
gens utveckling år 1971. Genom kommendörkapten Hafströms ut
märkta forskningar har det va rit möjligt att i detalj rekonstruera 
den ·svenska örlogsflottans omfattning och fartygsbestånd år 1771. 
År 1871, här belyst genom bl a ett urval ur den svenska bok
produktionen, spelade en stor roll i den svenska sjömaktens 
utveåling: det var utan t vekan ett viktigt brytningsår på vägen 
mot den pansrade flottan , med ·en livlig agitation för allt vad det 
skulle innebära som fördelar. En lycklig tillfällighet har gjort att vi 
har utmärkta bilder av flottans fartyg från just detta å r. Genom till
mötesgående från Marinstabens sida har det varit möjligt att som 
slutfas på utställningen ge en illustration av det svenska sjövapnets 
nuvarande målsättning och inriktnin g. Genom teckningar och far
tygsmodeller är det möjligt för oss att ge publiken en fö reställning 
om nu under byggn ad varande fartygsmod eller, u-båtar och torped
båtar som under ofredsdagar på ett säkerligen effektivt sätt kan 
skydda våra sjöförbindelser. Därmed gör man inte bara en b estående 
insats för fredens bevarande och fribetens säkrande utan också för 
vårt folks timliga uppehälle och för de livsavgörande kulturförbin
delserna över havet. Chefen för Marinen kommer att med större 
sakkunskap ge en kort orientering om dagens målsä ttning. 

Det har med rätta sagts att kulturen sekler igenom har kommit 
till oss i spannmålsskutorn as kölvatten. Låt mig till slut illustrera 
detta påstående med ett litet exempel. Boktransporter landsvägen 
blev föröd ande dyra. Därför gällde det att utnyttja det fordom 
spannmålsimporterande svenska rikets importvägar över haver. 
Knappt ett fartyg saknade i lasten en låda, en säck eller ett paket 
med böcker. Vårt land blev delaktigt av den europeiska kulturut-
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kl . ge11 Just år 1771 skrev en bokhandlare i Stockholm till en vec 1n . . l o av kontinentens främsta bokleverantörer, att man f!ck ov att pa-
skynda sändningen till Amsterdam ell~.r Stral.~und sa att re st~n av 
vä"en till Stockholm skulle kunna foretas over havet - mnan t:> 
isen lade hinder i vägen. 
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Litteratur m. m. 

. Kungl. Or.log.s~uJ: n:sällskape t, :ån lands .äld:ta ~nilitärvetenskap
hga akademi, fuar 1 ar 200-arsmmnet av sitt ms.tJftande. Med an

l ~dning härav har en minnesmedalj präglats. Medaljen är utförd i 
silver med 38 mm diameter. Åtsidan visar H ans Maj :t Konunaens 
b~ld och frånsidan Or1ogsmannasällskapets emblem (enligt bif;gad 
bild) samt utöver Sälls.k.apets va lspråk "Med förstånd och styrka" 
endast tex ten: Kungl. Orlogsmannasällskapet 1771-1971. Minnes
medaljen präglas i en begränsad uppl aga, hu vudsakligast avsedd för 
Saliskapets ledarnöter men kan även förvärvas av utom stående. 
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AKTUELLT OCH HISTORISKT 1971 

Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen vid Kungl Militärhögskolan, 
Militärhistoriska förlaget. 

1971 :1 rs "Aktuellt och historiskt" gör skäl för sitt namn. De tre uppsatserna 

i den artonde :1rgången behandlar mi li tärhistoriska ämnen, men ämnen som har 

aktua litet och stimulerar ti ll intressanta associationer. 

Mi li tärhistor iker Evabritta Person ne, som i den förra årgå ngen beskrev in

~kr i vn i ng sväsendets utvtcklin g intill vå ra dagar, ta r nu upp en speciell före

teelse inom detta system - värnplik tsvägran v id seklets början. "Vägra värn

plikt - ett v apen för de fosterlands/ösa" ka llar hon sin uppsats. 

Det kan vara trösterikt för dem som uppfattar dagens värnpliktsvägran som 

ett den• yttersta stundens järtecken, att få veta att värn pliksvägran funnits nästan 

lika länge som den allmänna värn plikten. 

Motiven och omständigheterna var visserligen inte ident iska med nutida för

hållanden. Så va r t ex v id den allmänna vä rnpliktens införande genom 1901 

års härordn ing rösträttsfrågan ännu inte löst. Det var också ett helt annorlunda 

Sverige - ett Fattig-Sverige - som man var satt a tt försva ra. 

Trots dessa skillnader i förh ållande tiil dagens situation finn s det också över

raskande tydliga paralleller. D en yngre, militanta de len av arbetarrörelsen bröt 

sig ut eller uteslöts ur det socialdemokrat iska partiet på grund av sin utveckling 

i revolutionär och anarkistisk riktning. Vänstern blev fraktionerad. 

Samma förändr ing av taktiken• som proklamerats av dagens VCO (vä rnplikts

vägrarnas centralorganisa t ion), d v s infi ltration i det militära förs varet i stället 

för vägran, ägde rum efter några år. "En yngling, entusiastisk och begåvad skall 

i agitationssyfte uträtta mångfalt mera för sina ideer och sin övertygelse, om 

han deltager i värnpliktsöv ni ngarna än vad han är i stånd till med en vägran 

plu s några månaders fängel se". Citatet från 1907 är påtagligt aktuellt. 

Uppsatsen ger också en intressant inblick i det militära rättsväsendet i början 

av seklet. Vägrarn a ställdes nämligen inför krigsrätt, där den militära do

minansen var betydande. Domarna va r hårda och ofta saknades konsekvens 

och enhetlighet vid bedömn.ingen. 

Medelklassens starka reaktion mot värnplikt>vägrarna och arbetar rörelsens ne

derlag i storstrejken 1909 gjorde i praktiken slut på denna företeel se fram till 

våra daga r. 

Chefen för militärhistoriska avdelningen, överstelöjtnant Bertil Stjernfe!t, Nor

mandieinvasionens svenska hävdatecknare, behandlar under rubrikP.n " Inva;ionen 

i skuggan" den allierade l andsti gning~n på den fran ska sydkusten i augusti 1944. 

Rubriken är särdeles adekvat eftersom ytterst liter är skrivet om opera tion 

DRAGOON i jämförelse med t ex OVERLORD. 

Det politiska och strategiska värdet av " invasion skuggan" eller " den glömda 
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invasionen" är fortfaran.de omtvistat. På det taktiska och tekniska planet var 
den emellertid en s~or framgång och betraktas med rätta som ett utmärkt exem
pel på brittisk-amerikansk landstigningstcknik. 

Aven försvaret av kuststräckan ger intressanta och för oss lärorika erfaren
heter. ~,, i !f(1 

. Ett t idigare opublicerat dokument, författat i krigsfångenskap 8.v den
1 ;y;k~ 

~Jökommendanten o i området, konteramiral Heinrich Ruhfus, utgör tyngdpunkten 
1 uppsatsen och aterges som oavkortad översättning. Den ger en realistisk och 
bitvis skakande bi ld av hur en regional chef upplever en invasion i sitt område. 

l avsaknad av jaktflyg, som skulle kunnat bestrida de allierades luftherra
välde, och utan operativa sjöstridskrafter blev det kustförsvaret - kustarrilleri
o~h ~rmCförband - som fick den i längden omöjliga uppgiften att avvärja land
sngnmg. 

Man höll emellertid ut tillräckligt länge för att skapa förutsättningar för ett 
ordnat återtåg för den annegrupp som stod i området. I de enskilda duellerna 
mellan kustartiller ibatterier och fartyg och flyg är det här liksom på Normandi
kusten anmärkningsvärt hur stor vapeninsats det krävde av flotta och flyg att 
få bukt med det fasta kaförsvaret. 

Det gamla franska uttrycket: "Un canon sur terre vaut un vaisseau sur mer" 
visade sig fonfarande giltigt. 

Bertil Stje~nfelt skildrar livfullt och med stor sakkunskap denna glömda in
vasiOn. J u st 1 sommar har en stor fransk landstigning;övning ägt rum mot sam
ma område, som var målet för operation DRAGOON. Många tecken tyder på att 
mtr~sset för konventionell landstigningsteknik är levande och under tilltagande 
ute I världen. Härigenom är operation DRAGOON både historisk och aktuell. 

Den tredje och sista uppsatsen är författad av arkivarie Bengt Holtze. 
I en studie över britt iska bedömningar av vårt land, grundad på material 1 

Pubhc Record Office i London och med titeln "Sverige i brittiska bedömningar 
und:r första världskriget" ger arkivarie Holtze utomordentligt intressanta upp 
lysnmgar. Med den bakgrund han ger framstår den tyska invasionen i Norge 
1_940 ,mte _alls som särskilt överraskande. Overraskande är snarare den brist på 
formaga nll analys och syntes, som rycks ha kännetecknat mellankrigstidens sä
kerhetspolitiskt ansvariga i Norden. 

.. Britterna var _under första världskriget osäkra på vår hållning. Man tänkte sig 
omsom att Svenge kunde förbättra sin position på andra sidan Ostersjön genom 
att gå med på Tysklands sida och i ett anfall mot Petrograd bidra med avse
värda armestridskrafter, ömsom att svenska styrkor skulle anfalla Norge och ta 
bl a Narvik som en marin bas för tysk räkning. Norges sjömilitära betydelse för 
Tysk,land framsk~mtar gång på gång i de brittiska bedömningarna. Finland 
ocksa, enligt brnnsk uppfattning, hotat av Sverige. 

Den svenska armen åtnjöt ett gott anseende i Storbritannien, medan flottans 
stndsvärde inte skattades särskilt högt. Den brittiske marinattacl1en Consett 
stationerad i Kristiania men ackrediterad också i Stockholm och Köpenhamn: 
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betecknade den svenska flottan som "by far the most showy" m · ·· · . en 1 ovngt un-
derlägsen de norska och danska mannerna. Särskilt det svenska uba' t s . , vapnet var 
underutvecklat, vi !k et var ägnat att förvåna "w hen we take i mo consideration 

that they are extremely good mechanics" . 
Ett annat uttalande om den svenska flottan i en lägesbedömning inom den 

brittiska generalstaben 1915, har sitt intresse: 
"The Swedish Navy is of little account, consisting with one exception, of a 

few old battleships and an armoured cruiser, all of small tonnage." 
Undantaget var pansarskeppet Sverige om 7000 ton, som emellertid ännu inte 

var färdigstä llt. En fördel från sjömilitära synpunkter kunde Sverige i alla fall 
ha för Tyskland i händelse a v en allians och det var som basområde för tyska 

sjöstridskrafter. 
Uppsatsen visar på ett övertygande sätt det intresse, som en neutral stat och 

dess stridskrafter tilldrar sig hos de krigförande och hur misstro till den neutrala 
statens avsikter och förmåga att stå emot påtryckningar automatiskt leder till 

olaner på preventiva militära företag mot densamma. 
- "Aktuellt och historiskt 1971" är alltigenom god och stimu lerande läsning. 
Därför - och mot bakgrund av att svenska bidrag inom det militärhistoriska 

området tyvärr inte förekommer alltför ofta - bör det vara naturligt för dem 
som har intresse för det förgångna som bakgrund till dagens och framtidens 

skeende att läsa Militärhistoriska avdelningens årsbok. 
Bertil Daggfeldt 

RUSSlA LOOKS TO THE SEA 
A STUDY OF THE EXPANSION OF SOVlET MARITIME POWER 

Av David Fairhall 
(Andre Dcutsch , London 1971, 287 sid - ca 78 :65) 

D en ryska sjömaktens tillväxt är kanske den viktigaste förändringen i den 
världsstrategiska bilden under de sista tio åren. Det är en fundamental historisk 

föränJring, ,w stor betydelse för framtiden. 
I denna bok behandlas alla delar av den ryska marina expansionen. Den 

mesta uppmärksamheten i massmedia brukar ägnas örlogsflottans utbyggnad. 
Däremot förbises lätt den lika stora och betydelsefulla tillväxten av handels
och fiskeflotta . Dessa tre delar är dock uttryck för en och samma politik. Må

let för den polit;ken är att göra SSSR till en marin supermakt. 
David Fairhall har en lämplig bakgrund för att skriva en bok som denna. 

Han är f n försvarskorre spondent i Th e Guardian. Dessförinnan läste han' na
tionalekonomi vid London School of Economics, var tolk i ryska v id brittiska 
flottan, tjänstgjorde vid den s k Fishery Proteetian Squadron' under det isländska 
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"fiskekriget" och studerade rysk sjöfart som konsultuppdrag för engelska rede
rier. Som synes har författaren en allsidig marin bakgrund. 

Fairhall ställer dc senaste femton årens explosiva expansion till sjöss mot 
bakgrund av Ryssland~ historiska ställning som landmakt. Han· analyserar de 
begränsningar som geografien innebär för de marina ambitionerna. Han under
söker expansionspolitikens ursprung, hur utvecklingen var it samt vilka personer 
och historiska händelser som spelat in. En mycket sto r betydelse anser han därvid 
att Cuba-konflikten 1962 har haft . Denna fick verkligen upp ögonen på de ryska 
ledarna för betydelsen av sjömakt. Cuba 1962 sk ulle inte få upprepas. 

Efter att ha iäst den här boken kan ingen sväva i t v ivelsm ål om att den 
ryska marin,a expansionen är målmed veten, noga planerad och samordnad. 

DEClSlONS OF ROBERT S. MeNAMARA 
A STUDY OF THE ROLE OF THE SECRET ARY OF DEFENSE 

Av James M. Roherty 

S. N. 

(University of Miami Press, Coral Gables, Florida 1970, 223 s - inb. 56:-) 

Försvarsministern i Amerika har efter 2.vk stått i fokus när det gäller för
bindelserna mellan civila och militära myndigheter. Andå har försvarsministerns 
uppgifter aldrig preciserats. De har vuxit fram som en följd av de olika per
sonernas beteende i ämbetet. Förf är övertygad om att det är nödvändigt att 
känna till förhistorien, i va rje fall efter 2.vk, om man skall försöka gran ska 
epoken McNamara. 

Boken börjar därför med en historisk återblick avseende tiden 1947-1961. 
Då bestämdes ingen uppgiftsfördelning. De fattade besluten visar emellertid hur 
de berörda försvarsministrarna såg sin uppgift. Förf kommer till att försvars
ministrarna före MeNamara antingen hade ett "allmänt" eller "funktionellt" 
sätt att agera. Detta var utgångsläget för MeNamara 1961. 

Förf diskuterar sedan de intellektuella förutsättningarna för MeNamaras nya 
ledningssystem. Där återfinns iden om "aktiv ledning", ekonomiska analysme
toder som underlag för beslutsfattning, programmeringsfunktion osv. 

Som illustration av sam bandet mellan MeNamaras beslut och den lednings
ideologi de grundades på, koncentrerar sig förf på två frågor. Den ena är 
MeNamaras syn på strategiska stridskrafter (dvs de offensiva kärnvapnen), 
exemplifierat med beslutet att inre bygga AMSA-flygplanet (Advanced Manned 
Strategic Aircraft). Den andra frågan hänför sig till de vanliga, s. k. allmänna 
stridskrafterna (General Purpose Forces), exemplifiera t med MeNamaras inställ
ning till byggandet av ett andra atomdriver hangarfartyg. 

Förf är statsveta re . Han har bl. a. varit konsult till NASA (rymdstyrelsen) 
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och i försvarsfrågor, där han bl. a. varit knuten till presidentens s. k. Blue 
Ribban Defense Panel. Den väldokumenterade boken avslöjar också stor sak

kunskap. 
S. N. 

DIE ANONYME MACHT 
AUFGABEN, METHODEN, ERFAHRUNGEN DER GEHEIMDIENSTE 

A v Gert Buchheit 
(Akademische Verlagsgesellschaft, Athenaion, Frankfun/Main 1969, 373 s -

inb. ca 54 :50) 

Förf tjänstgjorde under 2.vk som generalstabsofficer vid den tyska militär
staben i Frankrike. Hans tidigare böcker, bl. a. Hitler der Feldherr - Die 

Zerstörung einer Legende samt Der deutsche Geheimdienst - Geschichte der 
militärischen Abweht har blivit mycket uppmärksammade och översatts till flera 

språk. 
Die anomyne Macht är ingen spionhistoria. Det är ett väldokumenterat, ana

lyserande verk om den hemliga underrättelsetjänstens olika funktioner, hur den 
under tidernas lopp vuxit fram och organiserats inom olika länder bl. a. 
Israel, Egypten· och Schweiz, hur hemliga agenter värvas, utbildas och vad de 
kunnat uträtta , metodiken, bearbetningen av deras rapporter (israelernas utomor
dentligt skickliga och snabba utvärdering av agentmaterial hade en. stor del av 
framgången i 6-dagarskriget 1967 på sitt konto) samt redogörelser för ett antal 
typfall. Boken slutar med en värdefull sammanfattning av den hemliga under
rättelsetjänstens betydelse för säkerhetspolitiken i världen nu och i framtiden .. 

S. N. 

FRIGJ0RINGEN 

Av Jens Chr. Hauge 
(Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1970, 162 s - inb ca 57 :80) 

Författaren skrev 1950 ett avsnitt om befrielsen 1945 på uppdrag av redak
tionen för bokverket Norges krig. Det hette Fra krig til fred, avslu tade detta 
ve rk och är huvudkällan i litteraturen om befrielsen 1945. Det är detta arbete 
som nu publicerats separat som denna bok, utgiven till minne av 25-årsjubileet. 

Boken vänder sig både till den äldre generationen som vi ll friska upp minnet, 
och till den yngre generationen för vi lken 1945 bara är historia. Här kan de 
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yngre läsa om hur det begav sig den g:'l. ngen, ett s:'l.vä l lyckligt som förplikta nd e 

skeende i norsk histori a. 

Författa ren ski ldrar förspelet till befr ielsen b:'l. de i och m anför Norge, på 

t ysk och a ll ierad sida sa mt i Sverige. Intressant är bl a kapitlet Svens.k mellom

spi!L som red(>gö r för vad man från svenskt h:'l. ll var beredd a tt göra fö r att f:'l. 

ett s:'l. smärtfri tt krigss lut som möj ligt i N orge, för vil ket förfa tta ren ger svenska 

regerin gen beröm. 

Det dramatiska inn eh:'l. llet i boken blir inte mindre läsvärt av det bildm ate

ria l och de faksimi l av historiska dokum ent som finn s medtaget. 

S. N. 
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Notiser från nar och fjä rran 

Argentina 

Nya gamla fartyg frdn US A 

Argentin a har under sommaren fr :'l. n US Navy öve rtagit " Fletcher" -jaga rna 

DD 547 "Cowell" och DD 630 "Braine" samt ubåtarn a SS 341 "Chi vo" och 

SS 339 " Catfish". Vad fa rtygen skall heta under sin nya fl agga ä r ännu icke 

meddel at . Argentina har t idigare tre " Fletcher" -j aga re och tv:'l. f d amerikanska 

ubåtar av "Balao"-klass. Men även nya fa rtyg väntas . T v:'l. jaga re av den nya 

britti ska 'T ypc: 42' ä r bestä llda i Sto rbr itannien och två 450-tons ubåtar i Väst

tysk land. (Fackpress) 

Iran 

j agare f rdn USA 

Iran övertog i ma rs 1971 tva Jaga re av "Sumner"-k lass från US N avy, DD 

706 "Gainard" och DD 777 "Zcllars". D e iranska namnen är ännu icke med

delade . D ärutöve r överförd es i oktober ve rkstadsfa rtyget " Amphion" (AR 13) till 

iranska fl ottan. (Marine Rundschau, sept/71 ) 

Spanien 

Fortsatt förnyelse av flottan 

Spanien fort sä tter att sakta men mi lmed vetet stä rka och modernisera sin flott a. 

Genom det i :'l. r ingångna nya basav ta let med USA tillförsäkrade sig Spanien 

betydande mar ina till skott, dels p:'l. lånebas is, dels genom inköp. Gen om lån (v il 

ket i praktiken. to rde bli likvä rd igt med gra ti s övertaga nde) skall Spanien er

hå lla respektive har erhållit: 

5 jagare (2 i slutet av 1971, tre i början av 1972) . 

2 ub :'l. tar (hös ten 1971 ). 

4 oceanminsvepare (tre 1971 , en 1972), 

3 landstigningsfa rt yg (1 hösten 1971 , 2 v:'l.ren 1972), 

amfib ieattac kfa rtyg (1971), 

tankfartyg (v:'l. ren 1972 ) 

Av inköpt materiel har en ub:'l. t levererats sommaren 1971 , fy ra helikoptrar 

H ucy-Cobra ha r övertag its och fyra tunga helikopt ra r SH 3D är under leverans, 

medan man f n överväger tunga ubjflygplan av typ P 3 "Orion", av modell A 

eller C ä r ännu icke avgjort. Samordnat med dessa och an dra ny tillskott slopas 

ä ldre fa rt yg. 1970 utrangera des 13 enheter och ett 20-ta l and ra st:'l. r i tu r att ut

gå under 1972. I sammanhange t bör också erinras om de tid igare anmä lda fem 

eskortjaga rn a av amerikansk "Brookes"-klass, som byggs på spanska va rv samt 

de fy ra ubåta r av franska "D aphn e"-klassen som ä r under byggnad. 

(Fackpress) 
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USA 

Mintjänstförbanden under en chef 
De två mintjänstkommandona i Stilla H avet respektive Atlanten har sa mmanslagits till en organisation, "Mine Warfare Force", med stab i Charleston, S. C. Härigenom sparar man dryg t 50 officerare och 200 m:~n, som kan lösgöras från stabstjänsten. D et nya kommandot får förbandsstaber i C harleston, Lon g Beach och på Guam. 

(Marine Rundschau , sept/71) 

Nytt eskortfartygsprojekt 
Den typ a v moderna eskortfartyg, som f n ä r under leverans, "Knox" -k lassen, har utsatts för en hel del ganska skrap kritik från fackmatmahåll. Sammanlagt skall 46 enheter av denn a typ byggas. Som resultat av kritiken har US Navy redan börjat modifiera de första exemplaren i serien. Den fortsatta anskaffningen av denna kategori avses däremot ske med en ny, något mindre typ, för v ilken förstudierna som bäst är igång . Erfarenheterna från "Knox"-klas;en torde bli vä l tillvaratagna vid den nya konstruktionen . Man räknar med ett fa rtyg på ca 3.500 ton. l fråga om framdrivn-ingsmaskineri syns man överväga enbart gasturbiner, men man tvekar mellan två principer: antingen två likvärdiga turbinanläggn ingar kopplade till en propelleraxel med omställbar propeller eller två olika system, två lågfartsturbiner och två högfartsturbin er, kopplade parvis till var sin axe l. Beväpningen· bedöms bli i v iss mån flexibel beroende på fartygets huvudsakliga uppgifter, ubåtsjakt eller luftförsvar, men med en oavsett detta genomgående beväpnin g med den nya sjöroboten "Harpoon". Man kan kanske också räkna med en högre fart än "Knox"-klassen-s 27 knop. Oavsett planerna på en ersättningstyp har den negativa kritiken mot "Knox"- jagarna föranlett avsevärda förbättrin gar på de nuva rand <! enheterna liksom påbörjade och plan erade enheter från början kommer att förses härmed. Sålunda blir helikopterplattformen, som ursprungligen avsågs endast behöva bära en obemannad robothelikopter, förstärkt för att tåla en tyngre, bemannad helikopter i LA MPS-systcmet. En VDS (bogserad djupgående hydrofon, Variabel Depth Sonar) insta lleras. L vroboten "Sea-Sparrow" kommer att utöka fartygens eget luftförsva r och dessutom torde sjörobotversionen' av "Tartar" komma att installeras. Sannolikt kommer också samtliga fartyg i serien att förses med omställbar propeller. Prov med sådan pågår f n på DE 1061 "Pattersson". 

(Fackpress) 

Ub&tar 
Den sista i den stora "Sturgeon"-klassen av atomkraftdrivna jaktubåtar, " Richard B. Russel", kölsträcktes i Newport News okt 04. Denna typ skall enligt planerna följas av två olika typer, dels av mycket snabb typ " SSN-688"-typen, 
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l o d " SSN-686"-klassen . Av den' förstnämnda är 12 bes täll-de s en extra tystgaen e, , . .. 
f fo . 

1 net "Los Angeles . D etta namnval mn ebar ett da, va rav typ artyget at nan .. .. . . 
f 

o ·d· t aditioner a tt stadsnamn forbeholl s kr yssare (t e-n ytt avsteg ran. tt tgare namn r . d f · . o · federationen övertagtts a v e nya regatterna dan ndtgare har namn pa stater.: o SSN 688-699. D en andra från slagskepppen). "Los Angeles ~klas:en far numer~ \ar som kölsträckts under nya ubåtstypen byggs t v endast l tva protot_Ypex,~ p l ,68 7 "Glenard P . Lipssommaren, nämligen SSN 686 "L. Mendel R t vers oc 1 

comb" . 
(Fackpress) 

Västtyskland 

Ml.nsvepning efter andra världskriget avslutad 
l 1 · efter minor Med augusti månads utgång har västtyska. f otta~ s utat svepmng . 

f 
o dra världskriget inom Nordsjön och OsterSJOn. Man anser, efter ingående ran an . .. o old d de inte kan undersökningar, att bottenminornas banener nu a r sa a ra eo att . v id .. f d 1· ·· för tändning . Vissa faromoment kvarstar dock, t ex lamn a er or er tg st rom l .d 1 · för . ' d b d k vid arbeten på havsbotten oc' VI an <r tn g, va r ft ske me ottenre s ap, ' . r· d" 

f f de fo··rst.ktiahet i dessa avseenden må;te iakttagas även. i a~ ftgsvepta ort aran . " d . k r· l orm a y h f 
. 1.. l der Utanför dessa anse; fort f aran c n s ·er o re tgga ' ' oc ns appt.l e · 

vrak o dyl. (Marine Rundscbau, sept/71 ) 

493 



Militäroptik sikten , avståndsmätare , kikare, periskop, kompassvinkelmä
tare, sekto rfyrar, kontrollinstrument samt objektiv, optiska 
komP.onenter och elektraoptik för l R-, laser-, TV och ljus
forstarkarutrustning ar. 

Industrioptik stereomikroskop, kombinationsmikroskop, profilprojektor, 
autokoll1mator, plantolkar, förstoringsglas, luppar, kristall
projektor, stereoskop, vinkelpentagonprismor, periskop för 
karnkraftanlaggnmgar, laser för läges- och rakhetsmätning . 

Forskningsoptik stereomikroskop, forskningsmikroskop , interferensmikroskop, 
spec1alobjekt1v, pnsmor, linser, tunnskiktsbeläggningar , ets
ningar, mikroskalor samt olika typer av laser. 

Vårt produktprogram omfattar förutom optiska precisionsin
strument också elektron ik , servokomponenter och kompletta 
regler- och kontrollsystem. 

JUNGNER INSTRUMENT AB 
Riddargatan 17, Box 14035, 104 40 Stockholm 
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