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Ytterligare synpunkter på
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den nya försvarsorganisationen- örlogsbasorganisationen

I min artikel i aprilnumret av tidskriften förutskickade jag att jag
i en kommande artikel skulle upptaga vissa detaljspörsmål i den nya
regionala/lokala försvarsorganisationen till diskussion.
Sådana finns det förvisso många och det torde vara omöjligt att
ens översiktligt beröra mer än ett fåtal. Jag kommer därför att i
denna artikel företrädesvis uppehålla mig vid örlogsbasorganisationen som den ur marin synpunkt mest intressanta, framförallt med
hänsyn till att med denna organisation en ny epok inletts i flottans
historia. Man bör dock inte överdriva det nya i organisationsformen.
sekelskiftets stationsorganisation utan egentliga regionala eller territoriella uppgifter under chefskap av en lokal stationsbefälhavare
eller "militärchef", som det tidigare hette, och med en under honom
"militärt" lydande varvschef, var egentligen ganska lik den föreslagna örlogsbasorganisationen.
De synpunkter som i det följande kommer att framläggas berör
till väsentlig del benämnings- och nomenklaturfrågor. Sådana frågor
brukar ofta avfärdas med en axelryckning och en kommentar av
typen "det gör väl inte så mycket vad man kallar saker och ting,
bara man vet deras uppgifter". Mot detta kan genmälas att man då möjlighet därtill finnes- likaväl från början kan välja de lämpligaste benämningarna. Ordets makt över tanken skall nämligen inte
Underskattas ; en felaktig benämning kan ge anledning till mycket
missförstånd. I en ny försvarsorganisation med en betydligt ökad
samverkan över försvarsgrensgränserna är det viktigt att man talar
samma språk. Många av de misshälligheter som framförallt tidigare
förefanns mellan försvarsgrenarna berodde säkerligen till väsentlig
del på oförmågan att förstå varandras terminologi.
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Örlogsbasernas stabs- och förvaltningsorganisation.

Statskontoret har den 21 / 6 1965 lagt fram sin undersöknin gs! pport med förslag till organisation av stabs- och förvaltn:ngstjä n en
vid MKO och OVS, d v s ett förslag till organisati0;1 av den bli nde Ostkustens örlogsbas. Orlogsbasen förutsätte s härvid vara o ,af'. :serad enligt samma principer som statskontoret förut dragit ,)p
beträffande MKS/Sydkustens örlogsbas, dock med vissa skilj a!· gbeter.
I rapporten framhålles att samtliga örlogsbaser bör följa san na
principorganisation, vilket något tillspetsat kan sägas vara en n' 1et
för flottans organisation, där man i varje fall under de sista årt i l!ldena i stor utsträckning prövat skilda organisationsformer inon de
olika marindistrikten - marinkommandona. I rapporten konstatt ras
exempelvis, att det faktum att den verkställande verkstadsfun l· JOnen i Karlskrona är ett civilt aktiebolag i och för sig ej beh er
medföra olika organisationsformer vid Syd- och Ostkustens örl <ssbaser. Den militära stabs- och förvaltningsorganisationen sr:. ler
kraven - beställer - och verkstaden verkställer vare sig den ej ivs
i militär eller civil regi.
Overhuvud taget innebär statskontorets förslag i organisator skt
hänseende ett steg framåt även gentemot den relativt moderna Ml\.Sorganisationen. Vissa av de föreslagna organisationsformern a x h
framförallt benämningarna kan dock i någon mån kritiseras.

Begreppen teknisk /örvaltning-tyg/örval.'ning.

På samma sätt som vid MKS har för Ostkustens örlogsbas ircslagits en sammanslagen teknisk förvaltning för handläggnin av
vapen- och skeppstekniska förvaltningsärenden. Begreppet te 1 nisk
är i och för sig inte något dåligt ord i sammanhanget, då det g:1 1ska
väl täcker verksamhetens art, men fråga är om man inte i detta
sammanhang borde ha tagit tillfället i akt att införa begreppet tygförvaltning. Härigenom skulle man fått en möjlighet att på et enkelt sätt skapa gemensamma benämningar på förvaltningsgren una
och förvaltningsorganen inom krigsmakten, vilket är nödvändigt
med den allt större integreringen av förvaltningen över fö rs\' arsgrensgränserna. F n är intendentur-, sjukvårds-, fortifikations- (bygg472

och kassaförvaltning av praktiskt taget samma omfattning
inom de olika försvarsgrenarna . Inom den centrala förvaltningsorganisationen representeras varje nyssnämnd förvaltningsgren av ett
särskilt ämbetsverk. För den resterande verksamheten borde tygförvaltning därför vara ett lämpligt för försvaret gemensamt begrepp
(brukar också användas såsom sådant i propositioner o d), detta oavsett hur denna förvaltningsgren kommer att org~l!1iseras och representeras i central instans sedan pågående utredning härom avslutats.
Naturligtv is kan också "teknisk förvaltning" användas för samma
ändamål, men detta begrepp har den nackdelen att det inte är ett
sammansatt ord i motsats till intendenturförvaltning, sjukvårdsförvaltnin g etc.
Aven med ett gemensamt begrepp tygförvaltning torde det inte
vara något som hindrar att inom marinen tygförvaltnin g uppdelas
i en vapenteknisk och en skeppsteknisk verksamhetsgren. Motsvarande uppdelning kan t ex även ske inom flygvapnet, här dock
givetvis med flygteknisk verksamhet som ersättning för skeppsteknisk. Aven inom armen förefinns måhända behov av en motsvarande
uppdelning, inte minst med hänsyn till den ökning av den motorfo rdonstekniska verksamheten som kännetecknar denna försvarsgren.

11 ads-)

Organisationen av örlogsbasens kamerala verksamhet.

En avgjord fördel gentemot organisationen vid MKS/Sydkustens
örlogsbas är, att kassa och ekonomikontor sammanslagits till vad
som föreslagits benämnas kassa- och personalavdelning. Redan vid
tillskapandet av gällande MKS-organisation höjdes röster för en sådan sammanslagning, eftersom såväl kassans som ekonomikontorets
verksamhet tillhörde FCF ämbetsområde, d v s kassatjänst och avlöningsuträkning, ofta med ett gemensamt uttryck benämnd kameral
Verksamhet. Egendomligt nog tycktes emellertid vid detta tillfälle
FCF godkänna och t o m gilla den föreslagna organisationen med
två kamerala organ.
Man kan dock spekulera över om benämningen på det nya organet - kassa- och personalavdelning - är den bästa. Det är inte i
första hand personalärenden som utöver kassaärenden handläggs
~id kassa- och personalavdelningen utan avlöningsärenden. De enda
1
egentlig mening personalbetonade ärenden, som förekommer, är
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nådevedermälan (om blott för vissa personalkategorier framgår icke
av statskontorets rapport), registrering av utbildning, som ordnas
genom arbetsgivarens försorg, personalredovisning och statistik beträffande tjänstemän samt beredning av på baschefen ankommande
ärenden i dennes egenskap av krigsplacerande myndighet. Det kan
ifrågasättas om inte dessa ärenden i stället borde handläggas vid
sektion III i basstaben, där övriga ärenden av angiven typ p lägar
handläggas. I så fall kvarstår endast renodlade kassa- och avlöningsfunktioner liksom vid de likartade organ, som inom försvarets övriga
organisationer brukar benämnas kassa. Ett bättre täckande begrepp
vore dock (jfr ovan) det hittills vid marinen gängse kameral-, som
dels är kort och som dels innefattar båda de verksamhetsgrenar, som
avses. För detta talar även att begreppet kameral av militärbefälhavaren i I. militärområdet i en särskild utredning föreslagits inforas
som benämning på motsvarande funktion inom den nya regionala
organisationen.

Örlogsbasens verkställande förvaltningsorgan.
Vissa organ - nuvarande ekonomisektion, förrådsdetaljer, Hårsfjärdens örlogsdepå och ekipagesektion - har i statskontorets rapport benämnts "organ för funktionell verksamhet", vanned turde
menas verksamhet, som förekommer inom två eller flera av fö n·altningsgrenarna. Funktionell verksamhet är naturlig i central mvå.
Den förekommer där icke endast inom ämbetsverken; en fu nktionell
indelning av ämbetsverksorganisationen har t o m diskuterats. Funktionell verksamhet på regional och lokal nivå är emellertid oftast ej
av sådan storleksordning, att den motiverar särskilda organ och
saknas f n i övriga försvarsgrenars organisation.
Vad som egentligen torde avses i rapporten - vilket också framgår av förslaget till ny organisation - är ej funktionell verks;-tmhet
utan verkställande verksamhet. I min tidigare artikel har p åtalats
skillnaden mellan vad jag kallade förvaltningsstabsfunktioner och
verkställande förvaltningsfunktioner. De förstnämnda företräds av
förvaltningsgrenarna, vars chefer är direkt föredragande inför chefen för organisationen ifråga. De senare utgöres av förbands betonade
organisationer; ibland rena förband, t ex arbets- och transportförband, ibland enheter av typ förråd eller verkstad. Att detta icke var
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främmande för utredningsmännen vid tillskapandet av MKS-organisationen visar det faktum att medan "förvaltningsstabsorganen"
benämndes förvaltningar, de verkställan de organen har givits andra
benämningar - förrådsavdelning, ekipagesektion. I den föreslagna
ostkustorganisationen har begreppet avdelning - sålunda verkstadsavdelning, ekipageavdelning och förrådsavdelning, vilka i organisationsskissen fullt naturligt placerats en "våning under" - genomgående använts för de verkställande organen, vilket förefaller konsekvent. Här har emellertid bilden för v irrats av att förvaltnings stabsorganen när det gäller byggnads- samt kameral ve rksamhet också
benämnts av delning.
En renodling i detta hänseende borde därför ske så att samtliga
förvaltningsstabsorgan benämnes fö rvaltningar, medan övriga ges
benämningar som hänför sig till deras verksamhet. A v deln ing används i så många betydelser, bl a såsom underenhet i stab, att begreppet från denna synp unkt kanske inte är det lämpligaste. Ekipageorganet, som är ett r ent p ersonalförband, bör benämnas hä refter,
- kompani, -styrka e d; för de öv riga bör benämningar användas
som är likalydande med dem, som avses tillämpas för motsva rande
enheter i den nye MB direkt underställda regionala förråds- och
verkstadsorganisationen, vilket ej nödvändigtvis behöver betyda att
de f n av armen använda eller diskuterade bör tillämpas.

Örlogsbasbegreppets lämplighet.
. Begreppet bas - t ex operationsbas - torde ha gammal hävd
1!1om flo ttan, åtminstone i marinlitteraturen. Reglementariskt torde
det väl knappast ha förekommit förrän i och med att de första föreskrifterna för flottans operationsbaser tillkom år 1952. Formen örlogsbas är nyare men finns sedan flera år tillbaka definierad i exempelvis Nomen B. Orlogsbasbegreppets hittillsv arande inn ebörd såväl
som örlogsbasens uppgifter i den nuvarande organi sationen torde
dock vara något höljda i dunkel.
h ~nder se_~:are å r h~r b~sbegreppe~ ocks.å tilläm~ats i samband med
ehkoptertJansten, har narmast enltgt monster fran flygvapn et ("Ooch T-baser").
I de gällande bestämmelserna för flottans baser, återgivna i marinOrder nr 78/63 (TS D nr 13/63), har såväl operationsbas som bas475

tjänst definierats. Operationsbas består således av dels vissa av g änsade förtöjningsområden, innefattande bl a fartygstunnlar, krigs "örtöjningsplatser och underhållsanstalter, dels utanför dessa grupp rade anordningar och anstalter för bastjänst. Operationsbas kan 1ra
helt eller delvis organiserad i fred. Den organiseras annars vi d beredskaps- och krigstillstånd.
Bastjänst är ett sammanfattande begrepp för all den verksa· 11et
som sker vid bas i syfte att bygga upp, återuppsätta eller vidm krhålla till basen hänvisade stridskrafters materiella och persa r iga
stridsvärde. Bastjänsten omfattar bl a förtöjning, underhålls-, n <nsport-, sambands- och personaltjänst (ej personalersättning) sam åtgärder för det omedelbara försvaret, skyddet och bevakningen av
fartyg, underhållsanstalter m m.
Operationsbaserna indelas med hänsyn till ändamål och reswser
i A-, B- och C-baser, av vilka A-bas ombesörjer fullständig bastjcinst
för alla kategorier fartyg och B-baser bastjänst för endast \ issa
fartygs- och förbandstyper, medan C-bas betjänar enbart viss förbandstyp. C-basen består av ett rörligt förband (lag) och fast<l anordningar på den plats basen är upprättad. C-baserna kan ingå 1 Aeller B-bas.
A- och B-bas tilldelas bastjänstområde, d v s område inom vilket
resp baschef har ansvar för bastjänsten för däri baserade grupperade
fartyg och förband.
I marinordern påpekas även att särskilda bestämmelser gäller för
marinens helikopterbaser.
Det finns många skäl som talar för att basbegreppet bonl•' reserveras för de i krig eller krigsfara (eller vid övningar) upprättade
operationsbaserna.
Det torde exempelvis vara svårt att ändra definitionen på bastjänst därhän att den täcker både den freds- och krigsmässiga verksamheten vid örlogsbas resp vid operationsbas. OperationsLHsens
uppgifter överensstämmer också i princip med den verksamhec som
utövas vid flygbaserna, d v s den plattform, från vilken de operativa
styrkorna står i krig. Mot denna bakgrund kunde f ö också det 1
BefälsB använda uttrycket marin bas vara en tänkbar benämning
på operationsbaserna.
Med hänsyn till det ovan sagda skulle det alltså vara fördebktigt
att finna en annan lämplig benämning på örlogsbasorganisationen,
en benämning där ordet bas ej ingår.
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ö rlogskommando - av försvarsledsutredningen (FLU) tillämpad,
en
av departementschefen ej godtagen benämning på den föreslag111
na, med vissa operativa uppgifter utrustade organisationen inom
milo O - är mindre lämpligt, eftersom det i begreppet "kommando"
torde ligga en betydelse av främst operativ ledning. Det borde i så
fall ligga nära till hands att återinföra den numera vakanta benämningen örlogsstation, vilken såsom ovan framhållits tidigare beted,nat en likartad organisationsform och som har tradition i flottan.
Begreppet station 13.ter sig ju också väl associeras med den mobiliserings-, utrustnings- oc:1 m aterielu nderh ållsv~rksamhet, cO~TI av::;es bedrivas v id de föreslag:1a örlog3bascrna.
Orlogsvarv,
vilken benämning också blir ledig i den nya reo-ionala
.
.
b
orgamsaoonen, torde vara mindre limpligt, enär denna benämning
enbart tar sikte på de tekniska ·hmktionerna, då i främsta rummet
den verksamhet, som bedrives vid de föreslao-na
verkstadsavdelnino-b
b
arna.
Om begreppet örlogsstation också skail kunna användas i krig
torde främst vara avhängigt av frågan om ifrågavarande organisations uppgifter i detta fall. Det kan givetvis vara praktiskt att beh_åll~ s~mm~ benämning i krig som i fred men det är ej nödvändigt
(Jfr mfanten regementen- brigader) . Skall av FLU föreslagen örlogsbaschef förena åiiggandena som operativ chef och chef för regionalt
underhållsförband, d v s för en organisation av typ kustartilleriförsvar - kan örlogskommando åter komma till heders. Skall han återigen vara enbart chef för flottans reo-ionala underhållsverksamhet
til!ika sammanhållande för operati~nsbasernas verksamhet, ka~
manga alternativ tänkas som benämning på underställd organisation,
varav ett är baskommando. Orlogsdepå är också användban och
~ar den fördelen att kunna användas i såväl krig som fred. Dess hitttlls_var~nde användning ger dock en vision av en tämligen liten orgamsatwn, vilket ju inte är fallet.

Nya bestämmelser för operationsbaserna .

I_samband rned att flottans krigsorganisatio;1 anslutes till den nya
r~gion alledningsorganisationen bör också bestämmelserna för opera-

tionsbaserna ges en konsekventare utformning.
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Inom flottan är operationsbasen en beteckning på ett förban d, 1 sin
tur bestående av en personaldel (basbataljoner, lag) och en materieloch anläggningsdel (förtöjningsanordningar, verkstäder, förråd).
De två begreppen kan för en A- eller B-bas ej skiljas åt i praktiken. Inom. flygvapnet är basbataljon förbandsenheten, beroende på
a~t denna 1 de flesta fall kan flyttas över till obemannade an låggnmgar (flygfält) och där upprätta en ny bas. Mycket talar således
för att inom flottan behålla basbegreppet som beteckning på ett fö rband. Däremot torde det inte finn as anledning att behålla indelningen i A-, B- och C-baser. Med det relativt fåtal baser som fin ns vid
flottan i jämförelse med t ex flygvapnet , finnes ej behov av en standardiserad indelning, grundad på basernas kapacitet.
Baserna är i högsta grad "skräddarsydda" med hänsyn till operationsområdets stridskrafter, lokala förhållanden, förekomst av ci ila
varv och verkstäder, förtöjningsmöjligheter etc. Reglementar· skt
t _ex i marinordern rörande flottans baser, finns i nuläget inga pe~
Clella bestämmelser för A- resp för B-bas, vilket tyder på att bc11 ov
av en dylik indelning saknas. A- och B-baser bör därför fo rts'ittningsvis ges den gemensamma benämningen bas (operationsbas l! er
marinbas). I operationsorder o d lämnas uppgifter på kapacit 'ten
(kraven härpå) hos resp bas.
När det gäller basens organisation föreligger det dock beho\ av
en viss differentiering, d v s mellan de baser som har chef ur flottan
och de som har chef ur kustartilleriet och där kustartilleribri•'ado
(-grupp) stab jämväl utgör basstab. Dessa bör förslagsvis betecknas
"typ F" resp "typ K". För nuvarande C-baser och helikopterbaser
bör basbegreppet avskaffas, enär det ej här fyller någon fu nktion
och då såväl C- som helikopterbaser oftast är grupperade inom operationsbas bastjänstområde ("bas i basen"). Som ersättning för C-bas
bör det redan befintliga lag användas, vilket är ett rörligt fö rband
(jämför flygbaserna), medan begreppet helikopterbas ersättes av
landningsplats. För vid landningsplatsen grupperat serviceförl and,
~nvändes den benämning förbandet normalt har i organisatio n (enhgt ett av statskontoret uppgjort förslag till organisation av l. helikopterdivisionen baskompani med underavdelningar).
Något behov av beteckningar av typ 0- och T-baser borde CJ behöva föreligga för helikopterförband lika litet som för fartygsförband. Baseringens roll av ordinarie eller tillfällig torde kunna anges
i orderform i vanlig ordning.
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AV LEDAMOTEN
MAGNUS HAMMAR

Flottans tygmästare och
kanonanskaffningen

1650-1680
1. Staten, kollegierna och styckehandeln på 1600-talet.
I Amiralitetskollegiets historia Del I skriver E. Wendt beträffande kollegiets befattning med artilleri, arldi och handvapen: 1
"I ett viktigt hänseende berodde Amiralitetskollegium liksom tidigare.. på ett s~~ski_lt s~tt av annan sidoordnad myndighet nämligen
betraffande SJOarttllenet och dess tillbehör. Allt artilleri jämte rustkammare, ammunition, lådmakargårdar, byssegjutargårdar, salpeter,
krutkvarnar och faktorier sorterade i sista hand under Krigskollegium genom dess ledamot rikstygmästaren, vilken skulle 'om alle saker
communicera med förbemälte krigsråd och efter den resolution där
tages verket dirigera'."
Längre fram i samma arbete anföres:2
"Vad a~går. kanoner~ ha_nd vapen och överhuvud allt, som gick
und~r benamnmgen art1llen och arkli, så erhölls detta från de för
~rmens och flo~tans behov gemensamma artilleri- och arkii-gårdarna
l Stocl~holm, vilka stodo under Krigskollegiets högsta överinseende
~ed nk~tygmästaren som främste vårdare. Man gjorde denna tid
m gen. skillnad mellan fält- och skeppsartilleri. Amiralitetskollegium
hade 1 regel blo~~ att, ?är _det gällde kanoner, handvapen och krut,
b~.y, lunta etc vanda s1g ull Kr C och rekvirera ur förråden. Men
nar, som icke sällan hände, förråden ej voro så välförsedda fick man
~~ställa direkt l~?s levera.~törerna, såsom l~~s fal~tor Joh;n Trotzig
h . efte: ha.ns dod hans so ner Anton och Fil1p, vilka förestod o styckegJutenet 1 Falun, eller hos Hubert de Besche, ägare av Näfvekvarns styckebruk."
På ett tredje ställe slutligen 3 på tal om holmamiralen förutvaran'
de tygmästaren Hans Clerck skriver Wendt:
':De~ var till ho~1om_ (tygmästaren) kollegiet vände sig i vad gällde
artdlensternas utbildnmg och de i användning varande vapenförråden och deras brukbarhet. Hur tygmästarämbetet vid flottan varit
Noter: Sesidorna 509-511.
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reglerat i förhållande till rikstygmästaren, under vilken hela art1 leriet och arkli med vapentillverkn ing sorterade och som var leda1 ot
av Krigskollegium kan inte riktigt klarläggas, då någon instru k m
icke kunnat återfinnas för flottans tygmästare."
Om man haft anledning att göra någon bekantskap med Am ir litetskollegiets (AK) handlingar från 1600-talet får man ett in try el, 1 v
att verkligheten icke helt överensstämt med den kanske regleme senliga men något teoretiska bild som Wendt målar upp, och ttt
kollegiet var betydligt mera aktivt än vad man a v Wendts skild 1g
har anledning att förmoda. Förhållandet väckte författarens n I kenhet och som resultat av lerandet i K Krigsarkivets handlin ar
uppstod den här framlagda studien.
Men innan jag börjar med AK göranden och låtanden skall 1 är
presenteras ytterligare ett citat av en historiker som berört här ak uella förhållanden. I Krigskollegiets (KrK) historia skriver B. Std<zen bl a: 4
"Enligt 1634 års regeringsform och 1636 års instruktion sk ,lle
Krigskollegium hava högsta ledningen över artilleriet, vilket in lebar, att det skulle handhava vården och anskaffningen av vapen
såsom kanoner med tillhörande utrustning, musköter, pistoler ••ch
blanka vapen samt ammunition, krut och salpeter m m. Den n:1rmaste direktionen över artilleriet skulle utövas av rikstygmästaren.
- - - Rörande formerna härvidlag hänvisades till en blivar de
instruktion för rikstygmästaren. Någon sådan blev dock ej utfärd d.
Förmodligen hörde detta samman med att rikstygmästaren - - under en lång följd av år ej kom att tagas i bruk för administrat JO nen i hemlandet utan utnyttjades i tyska kriget."
Och längre fram (s 178) kan man inhämta följande:
"Jämsides med Krigskollegium (Kr K) tog även Kammaren (K,.mmarkollegium) befattning med en mängd ärenden rörande artillenet,
i likhet med vad fallet varit före genomförandet av 1634 års n ~e
ringsform. Då Kammaren hade en långvarig administrativ erfarePhet
på detta område t ex beträffande kontrakt med vapenbruken, ·1J1skaffande av råmaterial, medlens utbetalande, redovisning och _lylikt, och då dessa ärenden för övrigt nära berörde Kammarens 111männa ekonomiska förvaltning, befanns lämpligt att fortfarande ;,l.ta
Kammaren handlägga desamma, medan åt KrK överlämnades att
hava uppsikt över driftens tekniska utförande, och kontrollera, att
vapen- och ammunitionsleveran serna v oro a v fullgod beskaffenhet.
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Samarbetet mellan KrK och Kammaren var ordnat på så sätt, att
KrK till Kamrnaren ingav förslag på nästkommande års tillverkning,
varefter Kammaren hos bruken gjorde vederbörliga beställningar."
Formerna för anskaffningen voro således något diffusa och krigsfö rhållandena torde ha inneburit krav på självständigt handlande
utan större hänsyn till formaliteter. Därtill kom att monarken själv
ej sällan torde intresserat sig för och ingripit i ärenden om styckehandeln. Slutligcn var denna under hela 1600-talet föremål för diverse
statliga ingripanden och regleringar. AK hade därför knappast något fullt fastställt mönster att gå efter vid anskaffningen av stycken.
Som av fortsättningen framgår kom AK i stor utsträckning att i
förhållande till Kammaren och leverantörer fungera parallellt med
KrK.
Det torde emellertid vara påkallat att för att fullständiga bilden
i korthet redogöra för de statliga ingripandena till stycketillverkningens och styckehandelns reglerande.
För utvecklingen av den svenska järnhanteringen och stycketillverkningen utnyttjades under 15- och 1600-talen holländska fackmän och holländskt kapital. Johan III började med detta genom att
år 1580 förordna Mäster Willem van Wijk till befallningsman över
rikets alla järnbruk, varvid dock kungen förbehöll sig rätten att bestämma vilka som skulle få bedriva styckegjutning och lodstöpning.
Från denna tid till in på 1660-talet utdelades undan för undan ett
flertal privilegier på tillverkning av stycken och lod, medan handeln med dessa varor förblev monopoliserad på ett eller annat sätt.
Av de bruk som fick privilegier på stycke- och lodtillverkning må
nämnas följande: Näfvekvarn som av Carl IX år 1610 uppläts åt
Wilhelm Byggmästare; Finspongs bruk som - upprustat på 1580talet a v ovannämnde Willem van W i jk - år 1618 utarrenderades
åt Mäster Wilhelm Giuliusson (de Besch e); Svärta bruk, som anlades
av Jochim Danckwart och Gert Störning och fick sina privilegier
år 1646, och slutligen Stavsjö, som anlades av sanune Störning år
1662 och som av Bergskollegium år 1666 fick tillstånd att inrätta
en hytta för gjutning av stycken.5
Den av Gustaf II Adolf inkallade holländaren Louis de Geer blev
den som från 1620-talet under flera decennier skulle sätta sin prägel
på svensk stycketillverkning och styckehandel och utveckla dessa till
något av storindustri. Han fick tillsammans med ovannämnde Wilhelm de Besche på Finspong år 1625 privilegium på stycketillverk481

ning och styckehandel, varigenom samtliga styckebruk kom i ett
större eller mindre beroende a v honom. 6
Är 1655 indrogs emellertid de Geers privilegier och statsmonopol
infördes under ledning av räntmästare Börje Olofsson Cronberg.i
Regeringens avsikt med denna åtgärd torde ha varit att sanera styckehandeln ekonomiskt och kvalitetsmässigt dels genom att bereda
bruken bättre kreditvillkor och rimligare priser dels genom skärpt
kvalitetsövervakning. Givetvis räknade man också med att kunna
för statens räkning lägga beslag på vinsterna.
Cronbergs uppdrag upphörde emellertid redan år 1662 då ett
generalfaktorikontor inrättades under ledning av kammar- och hovrådet Johan v Friesendorff och köpman Abraham v Eych och med
filialer i flera av Europas mäktigaste handelsstäder. 7
Generalfaktorikontoret fungerade till år 1669 då monopolet överlämnades till Riksbanken. Den organisationen blev än mer kortlivad.
Redan år 167 4 återgick styckehandeln till ovannämnde Cronb rg,
som på samma villkor som tidigare fick sköta den fram till 16;:)0,
då dess egenskap av regale upphävdes, varvid dock K Maj :t fö rbehöll sig beviljandet av utförelseltillstånd. 7 Vad flottan beträffar
uppdrogs styckehandeln åt överkommissarie Ornfeldt till vilken
enligt k br den 20 mars 1680 behovsuppgift skulle lämnas.s
Slutligen må här nämnas att K Maj :t fann även andra åtgärder
erforderliga för att garantera kvaliten. Ar 1664 uppdrogs åt Bergskollegium att inspektera styckegjuterierna. Samma år utfärdades också bestämmelser beträffande prov skjutning. 9
Vad som här framförts är avsett att ge en bakgrund av de yttre
omständigheter, den miljö, i vilken AK hade att agera vid anskaffning av artillerimateriel för fartygen . Här skall nu först lämnas några exempel på hur detta handlande kom att te sig under 1640-talet.
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skeppshofmen !i r 167 4 med amiralitetshuset och repslagarbanan, väderkvarn,
bodar, smedjor och verkstadshus.
Enligt teckning av den italienske diplomaten Lorenzo Magalotti.
Ur Svenska Flottans Historia.

2. Amiralitetskollegium och styckeanskaffningen på 1640-talet.

Från AK verksamhet före 1640 må här endast omnämnas att ämbetsverket i brev till Johann Trotzig i Kopparberget (Falun) den
16/12 1636 begär uppgift om vilka stycken han har i förråd och
avser gjuta.
"- - - Styckena belangandes som I här hos eder i förråd hava
såsom ock härefter för Amiralitetet att tillgjuta låte; däruppå vänte
Vi av eder en förteckning på Form och Schamplun - - - ."10
I anslutning härtill intresserar ett memorial av den 5/2 1638 till
kaptenen Hans Clerck om resa till Kopparberget för att beskjuta kan?ner, beställda hos Johann Trotzig. Memorialet innehåller även anVIsningar för beskjutningen.ll
Av detta framgår att AK hade direkt kontakt med leverantörer
och själv ombesörjde besiktning och provskjutning.
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Från år 1644 finnes några belysande exempel dels beträ ffa nde
besiktning av stycken dels ammunitionsan skaffning via Kamm H kollegium dels korrespondens med kanonleverantö r (Trotzig) rö r nde materielens tekniska kvalitet.
Den 27 februari 1644 begär AK hos KrK krut för provskjutn ·1g
av kanoner:
" - - - Medan som ett stort parti järnstycken vid väl b. Louis dc
Geers bruk i Ostergötland äre liggandes som uppå skeppsflottan Iti
tillkommande sommar sko le brukas och förmedelst närvara. ·de
skeppslöjtnante n Anders Larsson med förderligaste beskjutna var la ;
Varföre begära Vi härmed vänligen, I Gode Herrar täcktes göra l en
förordningen, att berörde löjtnant till denna beskjutning från ÅL ers
Bruk ungefär sex tunnor eller ettusen sjuhundra skålpund kru t le ererat bliva må - - -."
Dagen därefter den 28 februari utfärdas memorial till "Skepsleutenanten, Manhaftig Anders Larson" att resa Ostergötland och beskjuta tolvpundiga stycken med 20 och de sexpundiga med sex s~ ztlpund krut.l 2
I ett brev till "någre Factorer om Styckekulor" den 28 mars l 44
fram skymtar samröret med Kammarkolleg ium. Brevet är ställt ti ll
faktorerna Anders Drös, Hindrich Lohe, Nicklas Natttnan, Welholm
Werwir, Hindrich Lermes, Jacob Roschict och M. Giärdt och börja r
sålunda:
"Vänlig hälsning - - - . I hava för dette bekommit det IC'lglige Kammarkolleg ii brev, Gode Wän Anders Drös, om en ansu1lig
post Styckekulor av åtskilliga sorter att levereras till Riksens skerpsflottas utredning. Nu såsom I själva nogsamt besinna kunna, L 1rll
stor makt därå ligger, att samma kulor med allraförsta måtte kJmma hit till Amiralitetet, på det att skeppsflottan för deras ut blivande över tiden ej måtte varda uppehållen. - - - etc"l~
1
Den beställning det här är fråga om har uppenbarligen ut .1gts
genom Kammarkolleg ium för Flottans räkning.
I maj samma år sänder AK en allvarlig reprimand till Hin dri ch
Lohe och slutar med följande salva:
" - - - Så hava Vi funnit gott Eder med närvarande lägc•1 het
att veta låta, att så framt kulorna icke nu strax bliva hitsända, utan
Flottan och Riksens märkeliga tjänst och skada därefter varder retarderad och uppehållen; Då vele Vi därutinnan vara undskyHade
11
och I skole hava sådant hos Hennes Kong! Maj :t att försvar;~.. " '
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En tredje brevsvit berör bronskanoner med sprickor och gjutningens rätta utförande. Johan Trotzig i Falun har i brev beklagat sig
över att några kanoner vid beskjutningen spruckit och kasserats. AK
svarar i brev den 26/ 2 bl a följande:15
" - - - , där hos vele Vi eder icke förhålla, att här ibland
skeppsstyckena äre ock några funna, som hava små ritzar eller rännor, vilket ehuruväl det kunde synas att intet importera, - - - s å
hava Vi de tvenne därav, nämligen ett av 24 pund och det andra av
6 pund låtit utanför staden och förmedelst kaptenen Hans Clerck
beskjuta. Vid första skottet hava ritzarna öppnat sig mer än tillfö~n_e, vid det andra mycket mer, och omsider bägge dessa stycken
blrv1t alldeles sprängda. Vilka mangel och brister Vi befinna sig
där~v föransatta (föranledda), det kopparn vid gjutningen intet bliver 1 elden vä l driven och rensad utan gjutes formen med all sin orenlighet. N u rede I Eder väl till påminna, att den konglige regeringen
någre resor haver förbättrat edert kontrakt och det förökt till stora
poster penningar, allt till den ändan att I skulle giva styckena nogsamt godas, oc~ det låta bliva väl rent, fint och varaktigt, så att de
kunna balla sma prov, och är intet väl att detta icke bättre är
observerat och i akt taget. Att det Kong! Amiralitetet skulle anamma och mottaga några stycken, som när man till Riksens tjänst bruka v_ille, måtte fördärva en hop fo lk eller eljest ligga på Skeppen
och mgen nytta eller värn kunna göras med, det se Vi intet vara
försvarligt. - - - "
.. Brevet slut~r med en ~a1~ing att tillverka stycken som kan godkannas eller lagga ned g)utnmgen helt och hållet. Det är undertecknat Clas Fleming.
Sedan Trotzig återkommit och begärt uppskov med leverans av
200 skeppund koppar eftersom han måst såga sönder stycken motsvarande 130 eller 140 skeppund koppar skriver kollegiet ett ändå
skarpare brev i vilket man klargör regeringens tveksamhet att överhuvud taget beställa flera stycken i Kopparberget. Avslutningsvis
heter det:
" - - - Dock icke desto mindre, där I härefter vele beflita eder
om, att göra goda stycken, som fina och utan vank äro vill jag till: om jag ic~<:e s~ vida hos den Kongl Regeringen fön;1å kan, att I
ed styckegjutmnge n fortfara och resten av det förra året med de
200 skeppund detta år leverera måge. Ar alltså mitt vänliga råd att
l vid gjutningen alltid sätter några skeppund rå koppar till, som
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kunna rinna över, så att allt bliver fint och rent gods som ko1nmer.--- "
Om flf-ra bristfälliga stycken levereras har Trotzig " - - - tilltal att förvänta---". Aven detta brev är undertecknat av Clas
Fleming.
Någon tid senare har AK fått konta~t rr~~d en ."guldsmed':. frå n
Niirnberg, Lorentz Hall, som uppger s1g kanna t1ll metod fo r att
förbättra bronsgjutningen:
" - - - att godset icke allenast skall bliva segt, men mycket
fin- och renare än det nu ä r - - - . "
Kollegiet skriver till Trotzig härom: 16
" - - - N u såsom detta hans förehavande, där det kunde gå "ör
sig, skulle lända så väl Kronan till god tjänst, i det man f~nge b.~ttre
och varaktigare stycken, som ock tjäna Eder nu part1cularu AK skickar Hall upp till Kopparberget där Trotzig får pröva huruvida hans "anslag är gott och profitabelt".
Den här refererade korrespondensen ger en viss uppfattning om
AK direkta kontakter med leverantörer av stycken och lod. AK
registratur jämfört med KrK brevböcker ger en bild av hur ansbffningen av annan materiel och materialier gick till. Därav framgår
att AK rekvirerar materiel dels direkt hos KrK dels genom Kammarkollegium. I senare fallet rör det sig vanligen om större p oster.
Några exempel på skrivelser till KrK. 17
År 1641 den 18/ 8 begär AK 100 skeppd lunta.
1643 den 2/ 3 begär Kammaren för Flottans räkning 38 läster krut,
30 skeppund lunta, 19 d:o bly, 119 åttingar blylod, 1375 st 6 p d lod
och 1099 st 3 pd d:o, 305 st 6 pd pil och saxlod, 375 granater, 233
musköter, 468 bantler, 224 svärd och 850 halvpikar.
1643 den 30/5 begär amiralen Erik Ryning 300 skyfflar och 330
hackor och pickor.
1643 den 5/ 11 begär AK salpeter och svavel.
1643 den 15/ 12 begär Kammaren för flottan 24 skpd bly, 10
skpd lunta, 3400 fotanglar, 16 lisp svavel, 163 flintmusköter och 487
band er.
År 1644 rekvireras i olika omgångar av AK mjölkrut, rrun1 mor
och svavel för brandskeppen.
År 1645 begär AK ett 2 pd stycke och ammunition för övning av
bösseskyttar i Småland och Ostergötland.
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År 1645 rekvireras mortlar med stötar, lunta och muskötkulor.
Bortsett från ovan angivet lån av ett 2 pds stycke har rekvisitioner av stycken direkt hos KrK icke påträffats. Anskaffning av stycken skedde uppenbarligen antingen direkt hos leverantören 1 8 eller
genom Kammarkollegium.
Vid rekvisitionerna till KrK anges vanligen kaptenen Hans Clerck
som mottagare och som den som skall kvittera materielen. H an hmgerar sålunda på Skeppsholmen som tygmästare. Denna titel förekommer emellertid först fr ån och med år 1650.
Mot den bakgrund som här har lämnats synes tiden vara inne att
presentera flottans tre första tygmästare och deras verksamhet v id
anskaffningen av kanoner för flottan.

3. Flottans tygmästare Clerck, Mannerfeldt och Gyllenspaak .

a) T yg m ästar befattningen
H ur tygmästarbefattningen vid flottan tillkommit är oklart. Något officelit beslut och utnämningshandlingar ha ej påträffats. Befattn ingen återfinnes emellertid från år 1650 i flottans personalstat
och förutvarande kaptenen Hans Clerck tituleras tygmästare från
och med detta år.
Om tygmästarens uppgifter skriver Wendt:
"- - - Holmamiralen ålåg också det närmaste inseendet över
skeppsbyggeriet, reparbanan, smedjan och allt arbete på skeppsvarvet. Samma ställning intog tygmästaren med avseende å artilleriet,
angående vilket (med hjälp av artilleriskrivaren) gjordes årliga inventarier över förrådet och allehanda artilleripersedlar på fartygen
och i land. Tygmästaren föreslog också artilleribetjänte, konstaplar
och arklimästare samt 'dependerade' liksom holmamiralen i allt utav
kollegiets order och disposition."
H ärutöver kan tilläggas att av handlingar framgår att tygmästaren utförde besiktning och beskjutning av kanoner vid bruken och
rnönstrade och övade bösseskyttekompanier, samt även tidvis komInenderades till sjöss.
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b) Hans Clerck 19

Clerck, Hans 1607-1679, holmamiral i Stockholm.
Foto: Svenska Po rträttarkivet Nationalmuseum.
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H ans Clerck föddes i Orebro den l januari år 1607. Hans föräldrar var kapten William Andreasson Clerck och Malin Dunckham.
fade rn kom till Sverige med ett värvat skotskt regemente år 1606.
Clerck gick in vid Flottan och utnämndes till konstapel år 1632,
fänrik 1633, löjtnant 1634, kapten 1637 och till chef för uppstädernas bässeskyttarkompani 1638. Han adlades med bibehållet namn
år 1648 och benämndes tygmästare vid Amiralitetet från år 1650.
Den 18 maj 1653 förordnades han till kommendant på Vaxholms
skans utan att frånträda tygmästarbefattningen. I september 165 8
gick han med tre skepp från Stockholm till flottan i Oresund och
deltog i sjötågen och stormningen av Köpenhamn 1659. Han var då
befordrad till major. I maj 1668 blev han holmamiral i Stockholm
och frånträdde då tygmästarsysslan som han endast sporadiskt kunnat ägna sig åt de senaste cirka 15 åren. År 1674 utnämndes Clerck
till amiralitetsråd. Han dog i O re bro den l november 1679.
Hans Clerck gifte sig år 1639 med Brita Svahn som dog 1662.
Han gifte om sig 1665 med Margareta Hartman. I första äktenskapet föddes sonen Hans Hansson Clerck den 3/6 1639. Denne blev
sedermera amiralitetsråd, landshövding och kungligt råd.
Hans Clerck belönades med åtskilliga förläningar nämligen
en tomt på Biasieholmen 1646
några gårdar i Vårfrukyrka socken i Åbo län 1647
två och ett halvt hemman i Urshults socken i Kronobergs län 1673
hans skattehemman Nibble i Hammarby socken i Upland 1676.
Som tidigare nämnts fungerade Clerck som tygmästare redan innan denna befattning inrättats. Hans aktivitet beträffande ärenden
med anskaffning av stycken och annan artillerimateriel blir efter utnämningen till kommendant i Vaxholm 1653 mera sporadisk. Exem~el på hans verksamhet inom artilleriet föreligger därför huvudsakligen åren 1650-53. För t ex kanonbesiktningar utnyttjades därefter
mera hans blivande efterträdare Måns Assarsson (Mannerfeldt).
Från 1650-talets första år kan följande relateras:
. Den 6/7 1650 anmodas Tygmästaren (titeln använd i brevet) att
till KrK leverera 14 skeppd 6 lisp 13 pd koppar av söndersprängda
Kopparbergs stycken .
. Den 7/3 utfärdas Memorial för Hans Clärck att resa till NyköPtng för att besiktiga och beskjuta ett parti järnstycken. Memorialet
80
m är ganska upplysande lyder sålunda:
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l.

Alldenstund efter Hennes Kong! Maj :ts Vår Allernådigste Drottnings Resolution och Befallning någre flere Järnstycker på dess Riksens örlogsskepp brukas skola än som tillförende hava varit vanl igit,
till vilkas efterkommande och fullgörande finnes något manquement
av åtskilliga Sorter. Ty är Amiralitets Tygmästaren, .Adel och Välborne Hans Klärek härifrån till Nyköping och avfärdigas med en
Constapel, en Archlimästare och fem tunnor krut.

intet säga förr än han av de förste Styckena som av Cammaren äre
beställde skriftligen försäkrat.

4.
Ska.~l Tygmäs~aren av de som färdige äre utsöka så många goda
och val proportiOnerade, som han befinner nyttige, dem som i van!igit plägar vara, probera, sig till väga låta, där strax hugga vikter
uppå, de Besche kvittera och sedan till Sjön varda med första islossningen bekvämligen avhämtas kunna, föra låta.

2.
Ditkommandes levererar han till Mäster Hubert de Besche R1 ks
och Kammarrådsens brev varuti av honom begäres det han till bemälte Tygmästare ville leverera
96 st 20 pundiga
64 st 14 pundiga järnstycken
160 st
item

2020
1275
1474
4769

st
st
st
st

l

20 pundiga
14 pundiga järnlod
6 pundiga

Och där så många nu alleredan ej färdiga äre fortsättes gjutandet,
så att det Kong! Amiralitetet sådana felande Sorter, med första öppet vatten må utan dröjsmål försörjt bliva, till vilket Tygmästaren
honom såsom ett nödvändigt ting persvadera måste så snart nagre
insagor göres.

3.
Om Tygmästaren Klärek förnimmer att Hubert de Besche flera
till ovanbemälte dessein tjänlige stycker gjuta kan än som Riks- och
Kammarråds brev förmäler, skall han emedan såsom de väl behövas
sådana på Amiralitets vägnar hos honom beställa vilka ock av sjöstatens egna medel så snart Styckena emottagne och hit till Stockholm ankomne äre betalas, men dess pris då intet högre ställes än
som de för Contant androm säljes. Och på det sådant icke skall
Amiralitetet till skada, måste Tygmästaren Klärek honom de Bcsche
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5.
Där ock några av andra tillförande betingade stycken där fiunas
belig.gande är nödigt att Tygmästaren kvantiteten, kalibern och
kvahteten samt av vem de beställde äre, oförmärkt förfrågar och
antecknar före sin avresa därifrån, tillika med vad av honom Commit~era~ är, skriftligen aviserar, förväntandes däröver å det Kong!
Armralnetets vägnar kvar och vidare order, vad han företaga skall.
Datum ut supra.
Herman Fleming.2o
Av denna instruktion kan man utläsa att beslutet om anskaffningen .av dess~ järnkanoner fattats av K Maj:t (eller Drottningen
P.~rsonhgen), .:~d~re att bestäl~ningen utlagts av Kammarkollegium
f?r flottans rakmng samt slutitgen att AK vid sidan av denna offiCl~~la - och kanske tröga - anskaffningsväg söker möjligheter att
Utok.~ antalet stycken genom inköp på sjöstatens egna medel.
Darutav synes emellertid intet ha blivit av. Detta framgår av
broev till Clerck i Nyk~ping. Det framgår också att visst trassel uppstatt med leveranserna 1 Norrköping
"- - - alldenstund de gode Herrar Riks- och Cammarråder intet hava haft tid fullkommeligen att resolvera, huruvida och med
Vad konditioner, styckehandeln i Norrköping angå kan. - - -"21
b .Clerck beordras återvända till Stockholm och kvarlämna överhvet krut.22
Efter år 1653 förekommer Clerck mera sällan i de AK handlingar
som berör artilleriet och styckeanskaffningen . Det må dock nämnas
att han år 1657 fick i uppdrag att undersöka amiralitetets krut23

491

"- - - att det måtte vara bättre arbetat och starkare tillrett - __
-" samt att han år 1661 fick i uppdrag att uppgöra ett "pertinent
förslag" beträffan de behov av ammunit ionsperse dlar. I protokol l den
8/3 1661 läses
" 5. Oppå Kong! Krigs Collegii brev, därutinn an de Gode Herrar
begära (få) veta, vad ammunit ionsperse dlar som nu kunde felas, Resolverades att Majoren Välb Hans Clerck skulle uppsätta ett visst
pertinen t förslag, vad är i förråd, det som nödtorfte ligen bör vara,
och hurudan a persedlar sedan fattas, vart och ett uti sin kolumn, så
.att man finge notificer a bemälte Krigs Collegio därom."2 4
Till frågan om årlig behovsup pgift från AK till Krigskol legium
finnes anlednin g att återkomm a senare.
Vad Clerck beträffar må här nämnas att han förekomm er i registraturet i samband med mönstrin g av bössesky ttar m m men i ärenden
rörande anskaffn ing och besiktnin g ersättes han som nyss nämnts
alltmer av den blivande efterträd aren Måns Assarsson (Mannerfeldt).
Det synes därför motivera t att här lämna Hans Clerck som år
1668 officiellt avgick som tygmästa re och ägna oss åt efterträd aren.
c) Måns Assarss on Ruth till Bingah olm; 1665 adlad med
namnet Mannerf eldt.
2
Måns Assarsson föddes i Småland år 1619. 5 Föräldra r var bonHan anställde s 1633
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ber 1665 - efterträd de Hans Clerck som tygmästa re 1668. Denna
befattnin g innehade han till sin död den 24 januari 1674. H an tillades den 26 mars 1673 amirallö jtnants heder och värdighe t. Som förläning fick Mannerf eldt vid adlandet frälsefrih et för sina he1 1111an
i Hossmo socken i Södra Möre härad.
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Mannerfel t, Måns Assarsson, 1619-167 4, Amiral-löj tnant.
Foto: Svenska Porträttar kivet Nationalm useum.
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Mannerfeldt var gift första gången 1648 med Margareta Zandcrsdotter som dog 1659 och andra gången med Christina Pedersdottcr.
Måns Assarsson Mannerfeldts verksamhet omfattar - som den
framträder i AK registratur - under 1650-talet och särskilt åren
1653-54 besiktningar och provskjutningar av kanoner. Den Ö\ 'rgår mer och mer till, för att på 1660-talet nästan uteslutande a\ se,
inspektion, uppbåd och övning av bösseskyttar i Småland samt Ö\ rvakning av ekehuggningar på olika platser. Han utnyttjas av ./'J\.
också för inspektion av fartygsbyggande. De sista breven till Mannerfeldt beröra inköp av karduspapper (4/ 4 1672) och uppfordring
av bässeskyttarkompaniet (7/3 1673).
Här skall något närmare beröras den livliga korresponden s som
ägde rum mellan AK och Mannerfeldt under dennes ganska om httande besiktningsresor åren 1653-54.
Det första besiktningsuppdrag som anförtros artillerilöjtnaJ' en
Måns Assarsson anges i ett memorial daterat den 7 april 1653. l. :iri
beordras han att bege sig till Norrköping, Nävekvarn och Finsp .. ng
för att undersöka vilka stycken som där finnas i förråd och provskjuta dem alla. Vidare skall han
" - - - med flit efterfråga om ock uti innevarande år några
stycken, och utav vad sorter därsammastädes äre bortförde, och till
vad ort de är komna - - -"
varom han skall underrätta kollegiet. 2 6
Sedan A. rapporterat vilka stycken som finnas vid Nävekvc1rn
och Finspång skriver AK den 30 april: 27
" - - - Till svar måge l vete att vi dette ärendet här uti Collegio noga hava överlagt och besinnat, att vi utav de 12-pun:lige som
efter vår Calibre äre 14-pundige, sextio stycken högeliger. behöva;
är fördenskuld vår vilje och befallning, att I vid Nävekvarn 30 och
vid Norrköping 30 av dem beskjute; Item av de sexpundige vid
Nävekvarn åtta och vid Finspång trettio stycken, och att I nu nge
de som goda äre, och dem, sedan de beskjutne äre igen proberar. I
skole vid Norrköping beställa 20 eller 30 stycken adertonpundige
9 fot långa förutom knappen, de som gode äre, och att vi dem inne
uti denne sommar bekomma måge; assignationen uppå penningarne
för styckekulorne, såväl som för Eder person skole I med näste post
ifrån General Tullförvaltaren till Eder hava att förvänta ."
Ett par dagar senare - den 2 maj -har AK glädjen att meddela
Assarsson om ytterligare stycken för flottan:
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- - likväl och medan Hennes Kg! Maj:t vår allernådigste
"
Drottning, befinnandes sedermera, att till Cronones skeppsflottas
samt åtskillige skansars bestyckning en mycket större kvantitet av
denne Sorten vill vara av nöden---".
AK bemyndigas instruera kontrollanten att alla 12 pundiga stycken som finns färdiga och därjämte från Norrköping 20 och från
N ävekvarn likaledes 20 st åttapundiga järnstycken skall avses för
flottan och av A. beskjuras och besiktigas.
Ytterligare ett par dagar senare - den 6 maj - meddelas A. att
drottningen befallt att bl a alla 18- och 12-pundiga stycken skall
skickas med farkoster som AK dirigerar till Norrköping. Slutligen
kommer den 14 maj direktiv om vägning och lastning av styckena
i N orrköping:
"- - - till vilken ända vi oss så nu här hosgående hava skrivit
till Borgmästaren och Råd uti Norrköping att de ställa de order att
deras stads båtsmän Eder både med vägningen och inlastningen
hj älpa." 28
A v denna brevväxling framgår åtskilligt om AK befattning med
styckeanskaffningen. Det förefaller också som om Drottningen personligen ingripit i handlingen.
I oktober 1654 får Assarsson ett nytt uppdrag som också gäller
Nävekvarn, Norrköping och Finspång. Memorialet är till innehållet
likartat det tidigare refererade. I brev den 15 oktober meddelarAK
att Kg! Maj :t resolverat att alla stycken t v skall kvarhållas och
icke utskeppas. Den 22 samma månad skriver AK som svar på A:s
brev av den 18/ 10:
"- - - till svar låte vi eder veta tillbaka, att vad anbelangar
de 136 aderton- och 60 tolvpundiga styckena så måste I på dem slå
stark arrest och förbjuda ägarna att dem till någon annan än Kgl
Maj :t och dess Amiralitet att försälja. - - -"29
Agarna bör också anmodas att inställa sig vid Amiralitetet för att
ackordera om priser.
Den gången gick emellertid AK planer om intet. I brev den 27
oktober meddelas A. att de järnstycken som finnas såväl vid Nävekvarn, Norrköping som Finspång:
"- - - äre av Kg! Ma j :t vår allernådigste Drottning relaxerade och lösgivne till att utskeppas åt Holland. - - - "
A. instrueras att anmoda bruken att i stället gjuta nya stycken
80 tn kan vara färdiga i februari året därpå. Året därpå den 14 ja495

nuari beordras A. ånyo till Nävekvarn och Finspång för att tillse
gjutningen " - - - att de äro väl proportionerade och tapparna
lika tjocka och räta - - -" samt därefter bege sig till Småland
för att rannsaka "Bysseskyttarecompagniet".
Under mars och april3 0 sänder AK ett antal brev med direktiv om
kanonernas transport, om att anmoda bruksägarna de Besche och
Hyllting att bege sig till AK för att ackordera om betalning och
slutligen om att till bästa pris försälja odugliga och "gallota" (otäta)
preussiska stycken. Aven denna gång måste AK släppa ett antal
stycken till export. Den 7/4 heter det i brev från AK:
" - - - D e t är vår vilja och befallning, att I utav de vid N ävekvarn liggande järnstycken allenast 30 aderton pundige beskjuta och
till Amiralitetet anamma, skola, relaxerandes de övriga adertonsåväl som tolv-pundiga till ägarna att sälja dem till vem de vilja.
"
Man kan här väl skönja de nationalekonomiska synpunkterna mot
vilka AK kämpar förgäves.
I maj, juni och juli sysslar A. omväxlande med båtsmän och stycken; bl a skall han enligt direktiv den 10 juli klara upp en historia
med "ett parti förrymda båtsmän".31
Efter några års uppehåll återkommer korrespondens med Assarsson. Under 1661-1665 avges ett antal brev om bösseskyttar, ekehuggning och uppbåd av folk samt om allmogens skyldighet att hålla
ledjor för transport av båtsmän och bösseskyttar till Amiralitetet.
Annu år 1669 sysslar Assarsson-Mannerfeldt med båtsmän och komp anier och får därom utförliga instruktioner. År 1670 finn er man
Mannerfeldt inspekterande nya skepp byggda i Kalmar. N änTiare
redogörelse för denna verksamhet synes icke befogad i detta sammanhang.
d) A n d ers Sp a k ; 1 6 7 6 a dl a d G y ll e nspaak.
Anders Spak är endast ungefär ett år yngre än Mannerfeldt. H an
föddes i Karlstad den 16 juni 1620. Fadern var rådmannen Erik
Spak. Sonen fick studera i Uppsala, där han tog studenten år 1641.
Han sökte sig emellertid sedan till flottan där han den 1/10 1645
förordnades till konstapelsmått. Hans vidare steg i karriären utgör
befordran till arklimästare 1647, konstapel 1652, underlöjtnant 1656
och löjtnant vid amiralitetets artilleri och tillika tygvaktare år
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1659.32 År 1665 utnämndes han till artillerikapten och år 1668 till
chef för uppstädernas kompani. Samma år deltog han p å skeppet
Vestervik i Svante Baners resa till Riga. År 1674 tillträdde han befattningen som tygmästare men fick redan följande år gå till sjöss
med Lorenz Creutz på amiralskeppet Kronan. Han var en av de få
som räddades vid skeppets förolyckande i maj 1676. Året därpå var
han åter till sjöss, denna gång på Henrik Horns amiralskepp Vietona.
Anders Spak adlades den 16 april 1676 med namnet Gyllensp aak
och fick 1678 som förläningar Upphälla by i Hille socken i Gästrikland samt sex hemman i Molax socken i Osterbotten under frälserätt
på livstid. G. medföljde flottan vid dess förflyttning till Karlskrona
där han bestred tygmästartjänsten till år 1690 då han fick avsked.
H an dog i Stockholm 1695. Han var gift med Margareta Skilding.
Första gången man träffar på Anders Spak i AK handlingar är i
ett protokoll från år 1661. 33 Han beordras då till mönstring av bösseskyttar. Ett nytt uppdrag av samma slag får han i juli 1664 då han
anmodas bege sig till Uppsala och Enköping för att uppfordra skyttar. I september samma år utnyttjas han för besiktning av stycken.
I ett memorial heter det:34
" Efter som handelsmannen här i staden Hindrich Lohe haver låtit
vid Gripsholm gjuta stycken av särdeles kaliber och mindre gods än
ordinarie plägar vara; varför skall han begiva sig där hän med en
esping och ditkommandes icke allenast beskjuta samma stycken med
det krut som han bringar med sig här ifrån, utan ock taga om rätta
beskaffenheten och delningen därav en så god information, som tj änar efter detta ärendes förrrättande och vid hans tillbakakomst och
göra nöjaktig relation om för Collegio."
I mars 1665 får Spak fullmakt35 som "Artollerie" kapten och
samma år i augusti reser han till Gripsholm för kanonbesiktning och
i oktober att tillse ekehuggningar.36 Han är livligt sysselsatt ; i december skall han dels ackordera med hr Ulffeldt och Vice Presidenten Barnekows betjänte om virkes utkörsel, dels samverka med landshövdingar om båtsmansutskrivningar och kompanier. År 1667 får
Spak uppdrag av helt annan art. Han får en lång instruktion beträffande den polske ambassadörens transport tiH Danzig med skeppet
Månen och senare anvisning om att vid återkomsten ankra vid Fjäderholmen.37 I juli detta år gäller det åter kanonbesilnning. Han
anmodas bege sig först till Åkers Styckebruk för att beskjuta femtio
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st 24-pundiga järnstycken och därefter vid Välborne Börje Cronbergs bruk besiktiga 80 st 8 pundiga stycken. 3S Året därpå sysslar
han i februari med komplettering av bösseskyttar, i september med
att transportera Svante Baner till Riga och i december åter med inspektion av bösseskyttekompanier.3 9 Under år 1669 och 1671 skriver AK ett flertal brev och utförliga instruktioner beträffande båtsmän och kompanier. 40 I brev den 18/3 1674 tituleras Anders Spak
för tygmästare, men han sysslar även detta år med kompanier och
uppfordring av båtsmän 41 liksom under åren 1675 och 1676.42 Uppenbarligen har AK sistnämnda år ont om besiktningsofficerare ty
i brev den 12/7 ber man Krigskollegium om hjälp:
"- - - Alldenstund Cammar Collegium ha ve r så väl till k rigssom Amiralitets Collegiers behov vid Nävekvarn upphandlat ett
parti järnstycken och man förnimmer att Hr RiksMarsken och I
Gode Herrar nu äro sinnade, att sända någon dit, som därsammastädes de stycken, vilka Krigscollegiet tillhöra beskjuta skall; varför
är här med Collegii begäran, att Hr RiksMarsken och Eder Gode
Herrar behagade beordra samme deras utskickade, det han också
med det samma de AK tillhöriga stycken beskjuta må."
Av detta framgår uppenbarligen att kollegierna normalt var för
sig skötte kontrollen av sina stycken.
Handlingarna utvisa vidare att Tygmästaren Anders Gyllenspaak
under år 1677 tidvis uppehöll sig i Vaxholm liksom även året därpå.
I september detta år får Amirallöjtnanten och Tygmästaren Anders
Gyllenspaak anmodan att skynda till Stockholm med " - - - det
på Waxholms Skans närvarande fältartillerifolket - - -".
Under 1680 börjar flottans förflyttning till Karlskrona och Gyllenspaak blir den förste tygmästaren där. I och med flottans !:Örflyttning och ny instruktion för Amiralitetskollegium år 1679, varom mera nedan, framgår tydligare AK åligganden och befogenheter
beträffande flottans artilleri. Någon redogörelse för G:s förehavanden i Karlskrona skall därför icke lämnas här. Det skall blott nämnas att han år 1681 beordras kvarstanna i Stockholm för att omhänderha beställning med styckens och lådbeslags anskaffande och
att detta år ett flertal brev från AK till G. berörande· såväl materiel
som personal föreligga. 43
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Besiktning av kanoner.
T uschlavering av Tygmästare Daniel Grunde!! omkring 1700.
Karlskrona Marinmuseum och M odelikamma re .
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4. Amiralitetskoll egium, Krigskollegium , Kammarkolleg ium
och stycke-leverant örerna.
Den skildring som i det föregående lämnats beträffande flottans
tygmästares verksamhet torde också ha givit en viss uppfattning om
AK sätt att arbeta vid anskaffning av kanoner och annan artillerimateriel. Det finns emellertid ytterligare handlingar som icke beröra
tygm ästarna men väl styckeanskaffn ingen nämligen en del korrespondens med dels leverantörer, dels Kammarkolleg ium och dels
Krigskollegium och som ger ytterligare intressant belysning av de
administrativa formerna mellan ämbetsverk och leverantörer.
AK brev till leverantörer är ibland formulerade som direkta beställningar men innebär vanligtvis antingen förfrågningar beträffande tillverkningsmö jligheter och pris eller också uppmaningar och
direktiv under hänvisning till beställningar från Kammarkollegium
(KK). Tidigare ha omnämnts ett par brev till Johan Trotzig fr ån
1640. I ett av dessa 44 , den 28/9, heter det:
" - - - är det uppå Amiralitetets vägnar vår vänliga begäran,
att I nu strax ville tillgjuta låta - - - 60 st 24 pundige 140 st
12 pundige och 84 st 6 pundige - - - etc" .
Det förefaller som om undertecknaren Clas Fleming gjorde en direkt beställning.
Av några brev till sonen Anthon Trotzig år 1650 framgår att AK
ibland tycks ha svårigheter att få besked av Hennes Maj :t om hur
skall förfaras. I brev den 6/2 45 svarar AK på Trotzigs förfrågan om
fortsatt gjutning under vintern följande:
" - - - Till svar låta Vi eder tillbaka förnimma att Vi i dag
uti underdånighet hava andragit Hennes Kongl Maj :t vår allernådigaste Drottning detta ärendet--- ".
Drottningens vilja var att sedan utlovade 8 tolvpundiga stylken
färdigställts gjutningen skall upphöra.
I augusti återkommer Trotzig med frågan om vad han skall gjuta.
AK har samma svårigheter:46
" - - - Till vänligt svar låta vi Eder förnimma, att ehu r,1vä!
vi detta ärendet alltsedan berörda Edert brev hitkom, hava haft uti
ihågkommelse och esomoftast Hennes Kong! Maj :t förebringa och
dess nådiga Resolution därutöver underdånigst söka velat, så hava
vi likväll ännu till Dato ingen god lägenhet därtill haft eftersom
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flennes Maj :t haft riksdag m m - - - . Imedlertid måste I med
styckegjutningen suspendera och innehålla. - - -"
Först i oktober kan AK med brev den 5/10 lämna besked. Under
hänvisning till brevet den 28/ 8 och Drottningens beslut då skriver
AK fortsättningsvis:47
" - - - Så är dock icke desto mindre nu sedermera gottfunnet
och resolverat vordet att bemälte gjutning åter företagas och med
makt fortsättas skall, allt uti goda Tolvpundiga Stycken och efter
det Brädet eller Modellen gjutne, som för detta där hos Eder haver
brokeligt varit. - - - "
D ärefter följer några tekniska anvisningar:
" - - - Först låte I gjuta sex par Bog- och Winfärds (?) stycken, vardera elva fot långa förutan svansen eller knappen, som i
styckets längd intet räknas eller förstås måste. Alla de övriga tolvpundiga bliva just nio fot långa förutan knapparna, och att I dem
samtliga låta gjuta med vackra och sirliga druve knappar akter på,
men icke med delfiner, som understundom för detta ske plägar. I
måste ock detta väl i akt taga att kransringen inte bliver så hög på
st,rckena, att hon förhindrar, det man inte kan se trumfen eller mynnmgen mot kammaren när man syfta skall."
Kollegiet förefaller lättat att äntligen ha fått Drottningens besked.
De tekniska uppgifterna ha visst intresse bl a direktivet att gjuta
~.tycken utan delfiner. Att dessa senare försvann från fartygspjäser
ar ett faktum. Detta torde dock vara första gången detta beröres.
Tyvärr saknas motivering. Sannolikt visade sig delfinerna (=lyftaglor på kanonens översida) vara i vägen vid hauterandet ombord.
.Av . brev till Jeverantörer må vidare nämnas ett par brev till
Hmdnch Lohe (Akers Styckebruk) år 1666. I det första48 (den 14/3)
heter det:
. "- - - Alldenstund Collegium befinner vara högnödigt, Hindrich L?he, att med gjutningen av de 24 pundige järnstycken, som
Collegzum hos eder beställt, och varpå I för detta en Modell bekomltlet haver, med all flit och allvar må fortfaras. - - - "
d det. andra 49 , den 7/ 6, manas ånyo till flit och skyndsamhet och
an sknver AK avslutningsvis:
~ .~ E!te~som Cammar Collegium ock haver lovat att vilja
d r ..darfo~~ nkugt contentera och betala efter det pris som I med
et ciarom !are sluta och överenskomma . - - - "
Av dessa formul eringar förefaller det som om AK gjort beställ-

J.

E;:-
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ningen medan kammaren sköter prisförhandlingar och betalning. Det
må i detta sammanhang nämnas att AK den 1 mars tillskrivit Kan1markollegium med begäran att kanoner beställas och medel ställas
till förfogande. Härom mera nedan.
Av korrespondens med leverantörer må slutligen nämnas brev till
och från Gillis de Besche år 1681. Den 9 mars riktar AK en fö rfrågan till de B. beträffande styckegjutning. de Besche svarar den 14
mars att han har ansenlig summa penningar att fordra av kronan,
att han själv är utblottad, att hans bruk är öde och att sedan 1676
ej ett enda stycke är gjutet där.50
Ibland var det bistert att vara leverantör till staten och man kan
väl förstå att styckebruken ibland begärde garantier beträffande
betalning innan gjutning sattes i gång.
Korrespondensen med Kammarkollegium illustrerar emellertid
tydligast samarbetet mellan AK och KK och stundom ä ven med
Krigskollegium. Här nedan relateras ett brev från 1651 och några
från 1660- och 70-talen.
I brev till KK den 29 augusti 16515 1 anmäler AK behov av ett
större parti krut och bly. AK påminner om:
" - - - att uti förleden vinter, enär innevarande 1651 års Stat
formerades, hos Eder påmindes och ansöktes att en särdeles anordning till krut och annan Ammunitions inköp för Sjösraten im particularii måtte gjord varda - - - kunde intet vinna sin effekt eller
fortgång, utan I Gode Herrar lovade att förskaffa persedlarna och
i synnerhet krutet från Cronones bruk---."
AK begär nu att KK skall anmoda KrK att utlämna 24 läster krut
till AK och skaffa bly från annat håll eftersom detta icke fin nes att
få från lantartilleriet. skrivelsen slutar med en fras som ständigt
återkommer i skrivelser med rekvisitioner:
" - - - Således befordras vad Hennes Kongl Maj :t allas Vår
nådigste Drottning och Kronan länder till nytta och tjänst. - - - "
Det fanns skrivregler och normer även på den tiden.
Några brev från 1665 och -66 ger en bild av samspelet mellan de
tre kollegierna. I ett brev den 10/2 19655 2 från AK till KK påminner AK om nödvändigheten att i tid beställa stycken för flottan. AlZ
begär:
- - att Herr Riksskattmästaren - - - täckes vara på
medel och utvägar betänkte, att Amiralitetet med de ovanbemälte
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uppsatt specificerade högnödige tarvor må med det första, som ske
kan verkligen bliver accomoderat och bisprunget - - - ".
Likalydande skrivelse (mut mut) avgives samtidigt till KrK. Resultatet framgår icke av korrespondensen och har av förf icke efterforsk ats. AK återkommer emellertid året därpå med en ny rekvisition av stycken och ammunition. Denna gång tillämpas den sannolikt reglementsenliga gången att först begära materielen från KrK.
Detta sker med brev den 19/2 1666. 53 Den 1 mars sker hänvändelse
till KK. Man påpekar att Flottan behöver stycken, ammunition och
arkli. AK har tillskrivit Krigskollegium men endast de persedlar som
framgå av andra kolumnen i bifogad förteckning kan levereras. AK
hemställer att KK föranstaltar att det som brister kan beställas:
"- - - betraktande, att allt vad som årligen plägar anskaffas
till Artilleriet här vid Amiralitetet både vid freds- och krigstider
haver så mycket mindre kunnat tagas av detta Collegii anordningsmedel, som där till varken tillförene haver varit eller nu äre några
särdeles medel på dess Stat där till uppförda och assignerade, ställandes för Riksskattmästaren och Eder Gode Herrar eljest i skön,
om Eder täckes med välbemälte Collegio här om correspondera.
Här framgår klart att AK normalt icke har några egna medel för
anskaffning av artillerimateriel ehuru uppenbarligen undantag kan
förekomma. Framställningen torde resulterat i beställningar till Henrik Lohe. För AK brev till denne senare under året har tidigare
redogjorts.
Samma år skymtar det inledningsvis omnämnda Generalfaktoriet
genom en "zedel" 54 till Abraham von Eyck:
"- - - Efter såsom Amiralitets Collegium haver utav de järns:ycken, som Borgaren här i staden Hindrich Lohe haver för någon
t:d sedan låtit upplägga här på Skeppsholmen, låtit taga fjorton
tjugofyra pundiga till Örlogs Flottans behov, på en avräkning uti
den leverering i järnstycken som I, Commissarie Abraham von Ecke~, efter slutet Contrakt med Cammar Collegio böre göra till Amirahtetet; varför är här med Collegii begäran, att Eder nu behagade
e~ter det avtal, som med Eder därom för några dagar sedan blev
gjort här i Collegio, bemälte Hindrich Lohe för berörda 14 tjugofyr:pundige stycken med det första som ske kan contentera och betala,
Pa det att Collegium icke må av honom däröver vidare bliva besvärat. _ _ _ ,
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Kammarkollegium har således fått lägga ut sin beställning via
von Eyck. Denne tycks emellertid inte fullgöra leveransen. I maj
1667 55 beklagar sig AK hos KK över att leveransen icke fullg jons
eftersom
"- - - bemälte von Eik föregiver sig intet kunna dem nu mLTa
prestera eller sig dänned befatta sedan han är förordnad till Presidentskapet i Göteborg; framlidne Hindrich Lo hes Arvingar ej
heller ännu skola vara ibland annat ense om Styckegjuteriet, -etc" .
AK begär att KK ordnar så att stycken levereras till flottan .
I maj och september 1670 skriver AK till KK om 24-pundiga
stycken på Åkers Styckebruk och i augusti året därpå återkom mer
man i samma ärende denna gång uppenbarligen med kungens stöd: 56
"- - - Collegium tvivlar intet att Hr Riksskattmästaren och
I Gode Herrar ju hava nu nyligen erhållit Kongl Maj :ts Nådigste
order om upphandling av de stycken som till Riksens Orlogsflottas
nödige bestyckning efter det hos högstbemälte Hans Kongl Maj :t
för detta inlevererade förslag nödvändigt behöves. Nu såsom Collegium fuller haver någorlunda förstått att man uti innevarande år
någon synnerlig undsättning besvärligen lärer hava att förvänta,
och man icke desto mindre i dessa dagar haver låtit tala med sekreteraren Wattrang (Åkers) och hans medeonsorres om ett parti järnstyckens tillverkande på deras bruk, varifrån man tillförne goda
och tjänliga stycken plägar bekomma, vilka sig ock hava förkLuat
att vilja i tillkommande år till Amiralitetet leverera Etthundra stycken 24-pundiga såframt de nu finge på handen 6000 daler smt till
det verkets bättre fortsättande. - - -"
AK hemställer att beställning utlägges och att penningsumman
tillställes Wattrang. I december5 7 begäres ytterligare stycker av
olika kalibrar från Åkers.
Från 1670-talet föreligger ytterligare ett antal brev till KK med
begäran om beställning a v stycken. A v dessa skall endast ett här
refereras. Den 19 september 1677 skriver AK:58
"- - - Alldenstund Collegium finner till Kongl Ma j :ts och
Cronones tjänst nödigt att så många Järnstycken, som uppå hosgående Specifikation äro uppsatta, måge bliva beställda och gjutn,l bos
Sekreterare Wattrang efter den Caliber och de avritningar son, honom av Collegio kommunicerade äro, vilka sedan uppå skeppen
skola bliva brukade i stället för de Metallstycken av samma Caliber,
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som där för ti den finnas. Varför är Collegii begäran att Hr Riksskattmästaren och Eder Gode Herrar behagade göra den förordningen varigenom förhemälta stycken ännu uti innevarande höst och
rnedan Masugnen än hålles gående måge gjutna och anskaffade
bliva. - - -"
Tidigare har i skrivelser omnämnts modeller eller "bräden" varefter stycken gjutas. Här talas om "avritningar" för första gången
vilket är av intresse att konstatera. 59
AK korrespondens med KrK rörande artillerimateriel berör som
tidigare nämnts till övervägande delen rekvisition av olika ammunitions- och arkli-persedlar. Dessa brev lämnas här åsido. Några
handlingar behandla emellertid stycken eller penningaffärer, och
dessa och förhållanden i samband därmed skall här i korthet relateras.
I AK registratur har icke påträffats några regelbundna - årliga
eller liknande - behovsuppgifter eller materielrekvisitioner, vilket
bl a torde framgå av exempel ur korrespondensen i tidigare avsnitt.
I AK protokoll den 8 mars 16616° omnämnes brev från KrK med
begäran om beträffande:
"- - - vad Ammunitions perzedlar som nu kunde felas här
vid Kongl Amiralitetet. Resolverades att Majoren Wälb Hans Clerck
skulle uppsätta ett visst och pertinent förs lag - -- - ".
Förslaget insändes till KrK den 13 mars och anges i KrK brevbok
som AK årliga uppgift beträffande stycken och ammunition (AK
registratur för år 1661 saknas). Fortsättningsvis under 1660- och
70-talen förekommer i flera fall större och samlade behovsuppgifter
i början av året, men de avse mestadels icke stycken, som ju enligt
ovan normalt anskaffas genom Kammarkollegium.
Vid sidan om järnstycken användes och tillverkades alltjämt stycken av metall. Dessa götos för det mesta vid styckegjuteriet i Stockholm. AK hade - säkerligen efter vederbörlig kontakt med KrKunder tiden 1646-53 fått en del leveranser därifrån och även räkning från styckegjutaren mäster Bert Meyer. I brev till KK den 2
?ovember 1653 61 översänder AK räkning över allt vad Meyer alltIfrån 1646 till dagens datum levererat till AK. Räkningen har befunnits riktig varför AK föreslår:
o"- - - att M. får sin ersättning enligt kontrakt så att han blir
sa mycket villigare att gjuta det han nu har för händer. - - -"
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Tio år senare, den 31 oktober 1663,6 2 skriver AK till KrK i ett
liknande ärende:
" - - - vad som styckegjutaren framl idne Berdt Meyers änka,
hustru Maria von der Linde, pretenderar för styckegjutning angående Amiralitets Staten för någ ra år tillbaka, det täckes Eder av hosgående Supplication och den räkning, som hon därpå här i Collegio
levere rat haver, vidare förnimma. Så emedan Amiralitetet aldrig
plägar få någon anordning på sin Stat till styckegjutningen, utan vad
medel som därtill i gemen årligen nödvändigt behöves anslås och
uppföres på KrigsCollegii Stat, som Eder Gode Herrar icke kan
vara okunnigt, varför Amiralitets Collegium nödigt aktat, henne
och hennes pretention till Eder remittera, intet tvivlandes att I Gode
Herrar ju lär söka att ställa henne till freds så vitt för denna tiden
möjligen låter sig göra. Efter bemälte änka också fö regiver sig intet
kunna för medellöshets skull befatta sig med det som hon nu haver
hos sig för Amiralitetet att gjuta låta förrän henne kan bliva betalt
vad hon efter bemälte räkning haver att fordra. - - -"
Ankan Meyer är ett annat exempel på vanskligheten för leverantörer att få betalt av kronan .
Att styckegjuteriet i Stockholm sorterade under KrK framgår
ytterligare av ett brev63 fr ån AK år 1665. Den 31 mars skriver AK:
"- - - Alldenstund det Kong! Amiralitets Collegium ämnar
låta gjuta några små metallstycken som kunna vara bekvämliga att
brukas på Cronones Jakter och Styckegjutaren här i staden intet
understår sig att emottaga och förrätta det arbetet förrän han får
därom det Kgl Krigs Collegii befallning. Varför är härmed Collegii
begäran, att Eder Gode Herrar behagade pålägga och beordra honom samma gjutning för Amiralitetet av bemälte små Stycken att
verkställig göra när däruppå vidare fordrat och påmint varder.
"
Man tycker sig ana en lätt irritation hos AK över att behöva besvära KrK i detta lilla ärende.
Slutligen må här omnämnas ett brev från år 1673 till KrK om ett
"hosgående förslag på de stora defekter i Stycken och Ammunitions
pertzelar som till Riksens Orlogsflottas så väl som ock till Corn64
pagnie skeppens utrustning i tid måste skaffas vid handen". Brevet
har en formulering som antyder samarbete och samverkan p å järnställd basis. Där skriver AK:
- - Alltså haver Collegium Herr Riksmarsken och Eder
"
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Gode Herrar sådant till den ända och i den goda tillförsikt velat
communicera, att Hr Riksmarsken och E G H behagade tillika med
dette Collegio på vederbörlig ort obesvärat därför cooperera och
bearbeta (understruket här) - - - etc".
Hur Generalfaktorikontoret och Kammarko llegium skall komma
in i bilden angives inte här men det an tydda samarbetet mellan AK
och KrK synes stämma rätt vä l med det faktiska tillvägagångssättet,
så som man kan utläsa det av brev och handlingar.
Därmed avslutas exemplifieringen av korrespondens mellan kollegierna och leverantörerna.
5. Sa mmanfattning och slutord. AK instruktion 1689.

Flottan fick en tygmästarbeställning år 1650. De närmare omständigheterna vid tillsättandet är icke klarlagda och instruktion
för tygmästaren har icke påträffats. Man torde kunna betrakta inrättandet av denna befattning som ett slags de facto erkännande av
att flottan hade och behövde en viss självs tändighet vid anskaffnin gen och skötseln a v sitt artilleri. 65 Tygmästarna skötte emellertid
icke enbart materielen utan även personalen och en betydande del
av deras tid gick åt för uppbåd, mönstringar m m av bösseskyttar.
Här har de tre första tygmästarnas - Clerck, Mannerfeldt och
Gyllenspaak - verksamhet skildrats så so m den framträder enligt
AK korrespondens med dem under tiden 1650-1680.
Särskilt intresse har ägnats frågan om fonner och praxis vid AK
anskaffning av stycken. Av korrespondens med KrK framgår med
all önskvärd tydlighet att viss materiel t ex krut, lunta, bly, gevär,
trummor regelmässigt rekvireras från KrK medan lod (kanonkulor)
omväxlande rekvireras från KrK och beställes direkt hos leverantör
'
eventuellt genom Kammarkollegium.
,Vad kanoner - stycken - beträffar är förhållandet annorlunda.
V1sserligen anmälas brister då och då till KrK, men anskaffningen
sker mestadels genom Kammarkollegium varvid tekniska fråo-or och
besiktning ombesörjes av AK. Det är dock att märka att m:del för
a~tillerimaterielen normalt icke uppsättas på AK stat utan redovisas
P.~ KrK stat. Detta underlättade förvisso inte AK handlande. Det
~orefaller emellertid som om medelsförvaltningen även för KrK
.~vuds ak ligen sköttes av Kammaren. De olika statliga ingreppen
for reglering av styckehandeln trasslar emellertid till situationen
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och det är svårt att få full klarhet om formellt reglementerat fö r farande. AK försöker väl också alltemellanåt att kringgå besvärhga
formaliteter som försvåra eller fördröja flottans utrustning. Det är
intressant att konstatera att förekomsten av egna modeller antydes
redan år 1650 och egna avritningar från 1677.
I och med flottans förflyttning till Karlskrona blir AK självst:i ndighet i fråga om artilleri än mer markerad och reglementerad. Någon instruktion fastställes visserligen inte förrän år 1689, men de
principer och regler som där uttalas torde i huvudsak ha tillämp us
från omkring 1680 och sannolikt i avsevärd utsträckning redan
tidigare. Det har därför synts lämpligt att avsluta denna studie 0 111
tygmästare och styckeanskaffning med ett utdrag ur "Kungl MaJ :ts
Instruction för dess Amiralitets Collegium given Stockholm 9 O crobris Är 1689".
I § 8 av denna instruktion står följande:
"Sedan och som Kong! Ma j :t i nåder befinner Artilleriet vid dess
Sjöstat vara ett ibland de förnämsta ting som höra till Orlogs-Flottan samt Riksens värn och säkerhet; ty vill Kong! Maj :t att J ess
Amiralitets Collegium låter sig därom vara angeläget att detsamma
icke allenast må bliva bragt uti ett behörigt stånd utan ock sedan
alltstadigt v id makt hållet; havande bemälte Collegium till den :indan att tillhålla Tygmästaren och Artilleriskrivaren alltid i rättan
tid giva vid handen huru många stycken, kulor, krut samt andra
Ammunitions- och Arkli-sorter evad namn de hava måge vid Orlogsflottan kunna fattas eller behövas samt tillse att de andra därunder sorterande små farkoster sådant jämväl i rättan tid må illskaffas; dessutom bör Collegium injungera Tygmästaren att han
jämväl däröver har inseende och drager försorg det Artillerifolk et
både av officerarna och de gemena icke allenast med flit måge bliva
tillhållne att fullgöra den tjänst och plikt dem åligger, utan ock
behörigen varda exercerade så att de rätt och bekvämligen kunna
hantera och bruka stycken, samt annat gevär som dem tillkommer;
item kasta granater och därmed göra Kongl Maj:t och Kronan den
tjänst som vederbör i sinom tid när det fordras. Vad de övrige sty~
ken vidkommer som av Amiralitets Tygmästare Ambetet förnämhgast dependerar, såsom är att förfärdiga bestyckningar, avrita metall- och järnstycken efter den kaliber som befallt bliver; beskjuta
desamma; i rättan tid beställa om styckelådor och rullar, styckeku508

[or och allehanda andra till Orlogsflottan höriga ammunitions- och
arkli-persedlar; ingiva prompte förslag om allehanda andra Artilleriet befinteliga gevärs reparerande och vidmakthållande; tillverka
allt fyrverkeri; utdela ammunitionssorter på skeppen; upprätta årliga inventarier så över de persedlar vilka under vissa konstaplars
förvar på skeppen eller annorstädes bliva anförtrodda, som även
dem vilka i tygbodarna under Artilleriskrivaren och Tygvaktarens
förvar kunna finnas; föreslå artilleribetjänte, konstaplar och arkiimästare till Collegii gottfinnande; fördela volontärerna och bösseskyttar på vart skepp - - - när det behöves och anbefalles.
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AV OVERSTELOJTNANT
VERNER LANGE

Blev Hansa torpederad?
Vad eljest!

Hansas förlisning 24/11 1944 tas här åter upp till behandling,
för eventuell slutredovisning. Sedan artikeln i TiS 2: 63 skrevs har
nämligen vissa undersökningar gjorts, som inte bara ytterligare visat
torpedalternativets ohållbarhet utan även, vilket givetvis är viktigare, vad som torde ha vållat katastrofen.
Innan vi övergår till själva ämnet må följande nämnas.l
Det hade givetvis varit önskvärt att kunna prestera en dementi
till torpedteorin genom arkivstudier betr de ryska sjökrigsoperationerna i Ostersjön november 1944. Bl a hade den ryska K 51 :s lo ,~g
bok varit intressant få studera (se mom l nedan). Om rysk sk~ld
kunde uteslutas, vore torpedalternativet definitivt utslaget.
På olika vägar har försök därför gjorts att få tillstånd till sådana
studier. Det sista var att pressattachen vid ryska beskickningen i
Stockholm förmedlade en begäran därom. Efter lång väntan och
åtskilliga påstötningar kom svaret. Arkiven i fråga skall fortfarande
vara stängda. Beklagligt, men annat var egentligen ej att vänta. Hade ryssarna lyft på förlåten i detta fall, kan det ha varit svårt för
dem att motivera avslag på liknande framställningar i andra känsliga fall.
. Vad i övrigt hänt sedan artikeln i TiS 2: 63 publicerades är fölJande. :Vi.Jör?ig~r dock pressuttalanden, bl a i SvD, kapten J. E.
Olows mlagg 1 T1S 4: 63, som bemöttes redan i samma nummer samt
HK uttalande utan motivering i TiS 5: 63.
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klara bevis för att något tyskt fartyg icke kan ha sänkt Hansa. Han
drog därav den slutsatsen, genom uteslutningsmetoden, att en rysk
ubåt måste ha torpederat henne, sannolikt den ryska K 51 som då
kan ha befunnit sig i ifrågavarande farvatten.
Som synes är Rowers uttalande betr Hansa endast en hypotes och
bygger, liksom f ö kapten Olows 1958, på att torpedering och ingenting annat orsakat förlisningen.
O medelbart efter nämnda anmälan om R:s uttalande framförde
förf till DN :s representant i Tyskland en framställning om att han
hos Rowers skulle efterhöra, om man kunde få ett faktiskt bevis för
rysk skuld. Det lovade han framföra. Det är nu l 1/2 år sedan,
resultat=O. Förmodligen är arkiven stängda även för Rowers.

1. En sjökrigshistoriker uttalar sig.
I början av förra året offentliggjorde den tyske historikern dr
Ji.irgen Rowers enl DN den 7/2 1964 resultaten av arvikstudier m m
om sjökrigsoperationer under andra världskriget. Det fann s bl a
1

Förkortningar nedan: "HK" Hansakommissionen, "M" dåvarande kaptenen
Arne Mohlin, "H" dennes hyttkamrat och vän revisor Ragnar Hallden, "T"
dåvarande tredjestyrmannen på Hansa Arne Thuresson.
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2. Strålkastaren igen .
Med anledning av dr Rowers uttalande, och trots att den ryska
torpederingen såsom nyss påpekades endast v~r en förmodan, gjorde TV våren 1964 ett reportage från Hansaolyckan. Artikeln i TiS
2: 63 viftades därvid bort som rent nonsens. Ty det förhållandet
ansågs som avgörande bevis, att de två skeppsbrutna vid förlis513

ningen sett ett ljus, som de på förfrågan efter räddningen, om det
kan ha varit en strålkastare, sagt sig tro att det var, och fortfara nde
tror. D v s ljuset ansågs som bevis för avsiktlig sänkning, för torpedering.
I verkligheten är det emellertid så, att praktiskt taget varje sak
som sagts om ljuset ifråga och ljusförhållandena vid olycksplatsen
m m talar emot möjligheten, att det kan ha varit en strålkasta re.
Särskilt må nu nämnas det telegrafiska protokollet från Militärbefälhavaren på Gotland till OB från förhöret på lasa rettet i Visby
redan olycksdagens eftermiddag ("det"= ljuset som M och T iakttagit):
Fråga: "Lyste det upp platsen där ni befann er?''
Svar (kurs. här) : "Nej vi såg bara ljuset och glittret på vattnet,
mittpartiet var mörkt. Det glittrade åt vår sida."
Då emellertid uppgift står mot uppgift, kan vi låta frågan om
ljuskaraktär stå öppen och i stället säga såhär.
Antingen var det givetvis något annat ljus än en strålkastare som
M och T såg, eller också var det en strålkastare.
Om det var något annat ljus, bevisar det ingenting om olycksorsaken. Det kan ha varit en torped, en mina, eller annat.
Om det var en strålkastare, bevisar det däremot att det sann olikt
inte var en ubåt som sänkte Hansa. Bl a framhölls detta av en
ubåtsexpert för ST redan 26.11.1944. Det hade enligt honom varit
"vansinningt" av en ubåtschef att lysa med strålkastaren .
.Andå visste man när detta uttalande gjordes ännu inte, att en
hjälpkryssare varit inom synhåll i det ögonblick, då strålkast;uen
antogs ha blivit tänd, på väg mot olycksplatsen eller efter att nyss
ha passerat den.
Anm. När i det följande talas om verkan av torpedcxplosion, vare sig de t gä ller
de ombordvarandes reaktioner eller den tekniska verkan, gäller det även yerk an
av minexplosion, i de fall min ans sprän gla ddning är av un gef ä r sa mma sto l ~e ks 
o rdnin g som en torpeds (a llt i den mån annat ej särskilt sägs).
Verkan av större mina.

3. En psykolog intervjuas.
I TiS 2: 63 framhölls det egendomliga uti att av det 40-tal p e~
soner, som låg i hytterna vid eller intill aktersalongen, ingen blivJt
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av explosionen så skakad, skrämd, att han sprang upp på däck för
. .
.
att söka räddningen.
En psykolog av facket, med bl a vittnespsyk~log1 som. speClaln et,
tillställdes därför av förf ett antal frågor (jfr T1S 2: 63 s1d 80- 81),
bl a om denna svaga reaktion hos dessa människor kan anses normal. Svaret blev som väntat, att om det verkligen var en torped s<1111
exploderade i fartyget, vore sådan passivitet "knappast trolig" ell er
"högst osannolik".
För en lekman var det däremot förvånande, att på frågan "K <n
den som väcks uran att minnas att han hört någon explosion, ändå
ha väckts av en sådan?" blev svaret "ja". Vi får anledning att återkomma till detta flera gånger nedan.
Den intervjuade psykologen framhöll emellertid en sak som tidigare blivit förbisedd.
De som väcktes av explosionen kunde vid uppvaknandet kamke
i regel ha varit i lycklig okunnighet om vad som väckt dem. J:len
de kunde knappast förblivit i okunnighet om olyckans omfattm•1g,
om de sekunderna efteråt hört braket från nedfall av vrakgods, som
kastats till väders vid torpedexplosion. 1 Något sådant inträffade ej,
sannolikt därför att det ej var någon torped.

FR ÅGOR
Vilken är explosionens sannolika verkan
i bordläggningen (hålets ungefärliga storlek ; endast off. svarat) ...... ... ...... .
!(an explosionens tryckvåg eller gastryck
förmodas
slå ut eller allvarligt skada även styrbords bordläggning? ...... . .... .... .
slå in skilj eväggen till pannrummet? . .
d:o d:o, ävensom allvarligt skada ångpannan? . .......... ... .... .. . . .. . .

Svar nu

HK 1945

minst
10 m 2

2 m2

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja

Nej

Motsägelsen mellan svaren nu, och vad HK 1945 räknade med,
torde få anses anmärkningsvärd. Särskilt må framhållas hurusom
HK ansåg tryckvågen stark nog att slita loss delar av mellandäck,
huvuddäck och kommandobrygga m m och kasta dem till väders,
men att den relativt svaga plåtväggen mellan förliga lastrummet
och pannrummet ändå förblivit intakt.
D et kan tilläggas, att i ett till frågorna lämnat alternativ, nämligen verkan i stället av en 30 kg mina, ersattes de tre "ja" ovan
med "nej".

4. Den omedelbara sprängverkan.

Aven två sprängexperter har tillfrågats, den ene officer, den <ndre civilingenjör. Nedan återges svaren på vissa frågor i den mån
de är av betydelse för denna artikel, samt vid sidan därav vad ' 1K
i sin utredning 1945 räknade med. Samtliga frågor avser verkan av
torpedexplosion .
l

Vid salut på Fylgia en sensornmardag 1913 (vid möte mellan svenske. k . ' 1 g~n
och ryske tsaren i finska skärgården) råkade en låda lös amrnumt!O'• nll
ena 57 mm kanonen på aktra bryggan explodera. Då suntältet var upp e kunde vi, som stod uppställda på halvdäck, ej se vad som hänt. Men det al rnw
rande ljudet av splitter, som regnade ned över tältduken sekund erna dar· som a.. gt rum,
efter, klarlade, att det ej var ett extraskott utan en exp l oswn
och är f ö det som nästan starkast etsat sig in i minnet.
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5. Eftergranskning av HK:s argumentering i frågan
torped eller mina.

En granskning har företagits av minexperter nyligen betr motiVeringen till HK:s slutledning, att icke en mina men väl en torped
kan ha varit orsak till Hansas undergång.
Med den vidgade kännedom man numera har om minor under
andra världskriget, har granskningen givit det resultatet, att minalternativet icke kan anses som det mindre sannolika och att sålunda

----------

1

De äldre a v tidskriftens läsare torde erinra sig, att vi förra delen av detta sekel
hade "handminor", 30 m M/91 eller M/ 01 samt 50 m M /08. Det är ej osannolikt att andra mariner haft liknande, bl a för strandförsvar o dyl, även under
VK 2.

517

Tre stadier omedelbart före Han sas undergång.

frågeställningen "Blev Hansa torpederad" får, trots HK :s uttalande
1945 och 1963, anses väl motiverad.
Men även den frågan har undersökts, om ej en mina av mindre
typ, t ex på högst 50 kg, 1 kan ha varit explosionskällan. Man har
funnit detta vara det sannolika.
6. Tidsfaktorn.

l]

Med anledning av vad i TiS 2: 63 påtalades, att tidsfristen efte r
explosionen kan ha varit längre än en minut, har förhörsprotoko llen
om händelserna ombord ånyo studerats.
Sannolikt väcktes H - men inte M - av explosionen, dock utan
att veta vad som väckt honom. Först sedan han legat viss "dödtid"
och lyssnat och funderat på vad han skulle göra, steg han upp, tände belysningen och väckte sålunda M. "Vad är det" frågade M. " Det
måste ha hänt en olycka" svarade H. Eller m a o: "Jag har hört
något medan Du sov som säger mig, att det kan ha hänt en olycka. "
Hur lång H:s "dödtid" var är givetvis omöjligt att säga, men tar
man själv tid på en stunds lyssnande och grunnande, finner man en
minut vara en mer normal reaktionstid än några sekunder. I så tall
skulle tidsfristen vara avsevärt större än HK räknat med, kanske det
dubbla. Detta kan vara bra att veta för den, som vill sätta upp en
ekvation över hur lång tid som åtgår för att en viss läcka skall ha
orsakat Hansas undergång.
7. slutundergångens mekanik.
Den svåra förstörelsen och snabba undergången kunde enl TiS
2: 63 sid 91 ff ha vållats av att barlasten, ev även ångpannan, vid
den häftiga retardationen då Hansa dök hastigt försköts föröver.
An mer torde följande ha medverkat därtill.
När barlasten rutschade föröver, slog den säkerligen i första hand
undan stöttorna midskepps i lastrummet. Däcken ovan rummet förlorade därigenom en väsentlig del av sin bärighet, blev "underminerade". Då Hansa vid sin dykning nått så långt, att det blev det brant
stupande fördäcket, som fick bära upp tyngden av Hansas hela massa när sjön stoppade henne - se skissen nedan läge 2 och 3 - höll
däcken ej för det våldsamma trycket utan bröts sönder och samman·

l ) Den förliga trimmen (M uppgav sig ha lagt märke till den)
ökar stampningarna, t v utan olägenhet. 2) Förstäven gräver ned
sig i en mötande sjö och orkar sedan ej resa sig, börjar dyka (det var
då M hoppade överbord). 3) Hansa dyker, retardationen från c:a 4
m sek till O, sjön pressar mot däcken, som nu är "underminerade".
Obs att mellan 2) och 3) är det endast någon sekund, och avståndet
några få meter.
Observera att en av de saker man med ganska stor säkerhet vet
om olyckans förlopp är, att just så som ovan schematiskt visats mås'
te händelserna ha utspelat sig.
effeklika
inre
Hansas
till
in
väg
sig
. På så vis banade sjön själv
som
blev
Det
torpedexplosion.
en
av
upp
brutits
ttvt som om däcken
M yttrade: "Jag blev förvånad över att den gick ned så fort."
Anm.: Om man skulle lyckas återfinna Hansa, trots uppslamning samt osäker-

hete~ om var förlisningen skedde (TiS 2:63 sid 85), skulle man m a 0 finna ett

.
..
.. h'l
relat lVt rttet sprang
men en omfattande förstörelse av
a 1. ba bor d s bordlaggnmg,
bryggan och förskeppets inre.

8· Sabotageteorin.

k Av de i TiS 2: 63 angivna alternativen till förlisningens orsak
s~:rstår sabotag.et .son~. möjligt. De Ol?bordva~ar;tde~ reaktioner m m
Ile, om en ttdsmstalld bomb vant exploswnskållan, kunna ges
~ngefär lika naturlig förklaring som den mindre minan varom mer
1
'
följande mom.
36
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Vad som talar emot är, att för en så snabb verkan, slutspelad på
l
2 minuter, hade både relativt stor sprängladdning och effektiv
fördämning varit erforderliga. Det är svårt att förstå hur så omfattande åtgärder hade varit möjliga utan risk för upptäckt.
På grund av vad nu sagts, jämte avsaknaden av vägande m•ltiv
för ett sabotagedåd mot Hansa, å ena sidan, samt det i mom 5 diskuterade, mer naturliga alternativet mindre mina, å den andra, synes
sabotagealternativet kunna t v avskrivas.

a

9. Alternativet mindre mina: allting får sin naturliga förklarin g.
Vi har för alternativet torped sett - TiS 2: 63 sid 80, 88 m fl
samt momenten ovan - , att ingenting blev så som det borde ha
blivit. 1 Vi skall nu se, att för det i alt 5 ovan nämnda alternativet
mindre mina allting stämmer eller åtminstone kan ges en naturlig
förklaring. Men först ett par förtydliganden.
Anm.: När i det följande talas om mina, avses därmed en mindre sådan, en mina
om högst 50 kg, om ej annat sägs.

Minexplosionens verkan i fartyget.
Då minan vid explosionen flyter strax under vattenytan, går
större delen av sprängverkan uppåt. Verkan mot bordläggningen
är dock stor nog att slå upp ett hål på minst 112 kvm. Då det l gger
l
l 1/2 m under Hansas vattenlinje, strömmar på l minut minst
50 ton vatten in i lastrummet, vållande den ökande, förlig a trim,
som till slut leder till undergång.

a

1

För säkerhets skull en kort rekapitulation. Vad som borde ha hänt är följande.
- Alla skulle ha hört explosionen och skrämts upp därav: Knallen, skak ning·
arna, braket av vrakgodsnedfall, häftiga kast och krängningar åtföljda av slag·
sida. Maskinen stoppar, belysningen slocknar. Allmän rusning ur hytterna, mer
sansade med livbälten. Vettskrämda passagerare, panik. Förtvivlans skrin i ko·
rus. Uppe på däck glassplitter från fönster och lampkupor. Skador av vrak·
godsnedfalL Brandrök. Åtminstone något av planerad skyddstjänst. Me n av
allt detta händer ingenting. Ingenting.
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Tryckverkan i rummet är relativt ringa. Den av last ej täckta
övre delen av plåtskottet till eldrummet skadas, men endast lätt.
Däcksplankor över och luckorna till förliga lastrummet förblir på
plats, om än delvis lossade från underlaget. Panna och maskin förblir intakta. A v skakningarna går dock ett vattenståndsrör sönder.
Förskeppets belysningsledningar och glödlampor skadas av de
där häftiga skakningarna och av splitter, så att ljuset förut slocknar.

VAD ETT öGONVITTNE KUNDE TKNKAS HA BERKTTAT.

Händelserna på bryggan.
Vid explosionen råkar styrman Lyth stå och tala med utkiken
längst akterut på bryggans babordsvinge. Av den uppåt riktade explosionsvågen slås båda omedelbart medvetslösa eller dödas.
Rorsman märker givetvis explosionen och strax därefter en babo_r~stendens, som han dock nästan automatiskt stöttar. Att styrman
bhv1t utslagen har han ej kunnat se. Han litar sålunda på att vad
nu måste göras, det gör styrman. Att slå stopp i maskin, larma eller
göra något annat i den vägen faller honom inte in. Det är styrmans
sak! Rorsman sköter sitt, håller den anbefallda kursen - det är hans
jobb.
Kapten Klinteberg, som legat i sin hytt och sovit sedan Hansa
~ommit utomskärs, vaknar omedelbart vid explosionen. Han slänger
1 hast på sig lite kläder, det är iskallt på bryo-(Tan. "Vad var det han
o
bb
'
vak na av, nagot som small?" frågar han sig, "den där förbannade
ammunitionen, den kan det inte ha varit. Hade den exploderat hade
~la _ Ha~sa . flugit i luften._" Kaptenen grunnar medan han klär sig.
lltmgo ar JU lugnt som s1g bör, kursen klar, ingen slagsida, ingen
fara . Sa skyndar han ut.
f"· När kaptenen kommer ut på bryggan söker han givetvis först sin
Orstestyrman. Rorsman meddelar att styrman nyss gått ut på babords vinge. Det hade varit nån sorts explosion. När kapten finner
8
~!rmannen, ligger denne och utkiken medvet~lösa i mörkret invid
racket längst babord. Förtvivlat arbetar han på att få dem till liv.
Nb är det inte lyckas, rusar han in till rorsman för att få närmare
esked.
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Men nu har drygt en minut gått, kanske två, deras sista. Ty just
då dyker Hansa ned mot djupet. En mäktig våg bryter in över fordäck mot matsalsbyggnaden och bryggan, som krossas.
A v alla på bryggan är det endast T som klarar sig. Han hade legat
och sovit i radiohytten. Liksom genom ett under lyckas han krån gla
sig ut ur den. Ett hårt slag i huvudet har dock gjort att han förlorat
minnet av vad som hänt närmast efter katastrofen: hur han klarade
sig ut till den starkt föröver lutande bryggan och hur han kastJde
sig överbord och sam bort från den dödsdömda Hansa - allt är
borta ur minnet.
Anm.: T har för förf emellertid omtalat, att det å ratal efter olyckan bö,.jat
fra mtona en bild ur amnesins töcken, hurusom han stått på bryggan till den sjunkande Hansa innan han kastade sig i sjön. Men han hade inte riktigt kunnat
tro på det minnet. sakkunskapen hade ju sagt att han måste ha kastats öve rbo rd
av själva explosionen, och den borde ju veta ...

När T återkommer till medvetande, befinner han sig i sjön något
tiotal meter från och babord om Hansa, som då står stilla i 45 ° lu tning, med fören djupt under vatten. Efter några sekunder ly ttes
aktern rätt upp, och Hansa går till botten.

Personalen i maskin- och eldrum.
Hansa är försenad efter första timmarnas stampande i den krabba
motsjön. Man måste hålla trycket uppe för högsta fart för att om
möjligt ta in tiden. Det är hårt jobb med fyrar och dåliga kol, varmt
och sövande mellan varven. Både maskinist och eldare är skäligen
avtrubbade.
Plötsligt en skakande knall förifrån. Vad nu då? En ångstråle
sprutar väsande, förtagande allt ljud, ur ett trasigt vattenståndsrör.
Vad göra? - utom förstås det där med röret. Stoppa maskin på
eget bevåg kan man inte, det är styrmans sak, eller helst skepp;:t rns
att beordra det. Men dämpa fyren måste man, förbereda så att man
är beredd om det kommer sakta eller stopp från bryggan. I nge~
rusånga, det kunde vålla panik bland passagerarna. Man tutar 1
talröret men får bara veta av rorsman, att styrman och kapten är
ute på bryggan. Det är bara att jobba på. Men innan man hunnit
långt har respittiden runnit ut.
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]v/, H och de andra i aktersalongen .

Explosionen från den relativt lilla minan var, såsom redan nämnts ,
relativt svag inåt fartyget och dämpades ytterligare av lasten i det
stora lastrummet. Det verkade som ljuddämpare. Vibrationsvågen i
skrovet hade dessutom en "nod" akterut, som gjorde att skakningarna där var minst.
De flesta i aktersalongen ligger efter de tidiga nattimmamas sjögång, sjösjuka, oro m m i sin djupaste sömn och fortsätter att sova
rrots - den relativt svaga - explosionen. Men även om de vaknat,
eller kanske legat i halvslummer, har de legat kvar i kojerna i förlitande på att allt var som det skulle. Endast en eller annan kanske
gjorde som M och H, gick upp för att "se vad det är".
Med få undantag har alltså de i aktersalongen legat kvar i kojerna, i trygg okunnighet eller sovit, när katastrofen kom.
Förste styrman Nordström däremot, som med anledning av nattens "slänggunga" i förskeppet vid Hansas stampande, gått till kojs
på en ledig brits akterut, torde genast ha förstått att något allvarligt
hänt, något i varje fall som kunde påkalla hans insats. Befäl ombord
är lyhörda för varje ovant ljud. Fort på med kappan och språngmarsch föröver för att se vad som hänt, som väckt honom.
Kanske är det styrmans brådskande steg förbi hytten som gör
det klart för H att "det måste ha hänt en olycka" och sålunda sätter
fötter under M och H. Sedan de två beslutat att gå upp och se vad
det var, överlåter H åt den i praktiskt handlande mer vane M att
?estämma. Eftersom H ej tagit någon kappa med sig, stannar han
lllnanför dörren till däck och väntar på att M skall komma tillbaka
och tala om vad han sett.
Men strax efteråt känner H plötsligt hur Hansa skakar till och
l~fter aktern. Genom dörrfönstret ser han samtidigt M rusa fram
ttll relingen och kasta sig överbord. H rusar ut och gör detsamma.
Men för att sedan nå räddningen, räcker hans krafter ej till.
Ungefär samtidigt med H torde T ha kastat sig överbord frå n
bryggan, och räddades sedan tillsamans med M.

Övriga ombordvarande.
. För de huvudsakligen föröver förlagda vaktfria m fl av besätt01ngen samt för passagerarna i däckshusen, torde händelserna ha utspelats i stort sett på samma sätt som för dem i aktersalongen.
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Kanske dock några av besättningen gick ut på mellandäck fö r att
se vad som stod på, samt biträdde förstestyrman när denne korn
springande akterifrån. Det kan ha varit rop m m från dem, som M
omtalade att han iakttagit uppifrån däck. Men det var för sent att
hinna uträtta något, de stupade på sin post.

*
Det mesta av vad här berättats är givetvis fantasins verk. Men
,det stämmer med vad M i sina vittnesmål berättat om läget ombord
under Hansas sista minut.
Det stämmer ·emellertid ä ven med vad M och T ber ä t ta de om
händelserna efter förlisningen. Flertalet av de ombordvarande borde,
lika väl som M och H, ha hunnit upp på däck och hoppat överbord.
Men så skedde inte. Det var tvärtom ett relativt folktomt hav på
platsen där Hansa gick under. Förutom M, T och H var det endast
en eller ett par av det 80-tal som funnits ombord, som sålunda hade
åtminstone någon liten utsikt till räddning.
Överraskningen var just så fullständig och lömsk, som nu skildrats.

Lärdomar.

Skall man våga formulera några lärdomar från Hansaolyckan
skulle det vara följande.
sådana civila sjöförbindelser, som är nödvändiga i farvatten där
drivande minor kan förekomma, bör om möjligt ske endast som dagtrafik.
Åtföljning hade ej kunnat i högre grad förbättra läget för de ombordvarande, inte på annat sätt än att de räddade fått hjälp tidigare
och att en eller annan av dem, som lyckats komma fria från H ansa,
kanske kunnat räddas.
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Litteralur
THE POTEMKIN MUTINY
by Richard Hough.
Hamish Hamilton, London.
H är ifrågavarande arbete är inte nytt för dagen. li.ven om det utkom för
några år sedan, har det otvivelaktigt nu sitt speciella intresse, när händelserna
i år ses med 60-årigt perspektiv och på goda grunder kan karaktäriseras som
förelöpare till den stora ryska revolutionen, som förde bols jev ismen till makten.
Katastrofen vid Tsushima var ett faktum, arbetareoroligheter hade brutit ut
litet varstans i tsarens väldiga rike; den ryska Svarta havsflottan blev för några
veckor skådeplatsen för ett myteri, vars uppkomst, utveckling och avveckling är
av intresse att studera.
Först emellertid några ord om Svartahavsf!ottan. Under 1800-talet hade Ryssland endast hållit relativt obetydliga flottstyrkor i detta farvatten. Bristen av en
slagkraftig enhet hade framträtt såväl under Krimkriget som sedermera under
turkiska kriget 1877-78. Med freden i Berlin stängdes Bosporen för utländska
krigsfartyg undantagandes turkiska. Trots denna bestämmelse, som gav en rysk
flotta på Svarta havet ytterst begränsad handlingsfrihet, lade ryska amiralitetet
1882 fram ett stort flottbyggnadsprogram, som under de kommande decennierna
förverk ligades. Redan 1886 sjösattes två slagskepp på 10.000 ton, fram till 1897
följda av ytterligare fem och större enheter. Som kronan på verket byggdes så
slagskeppet Potemkin 1900. Bestyckningen på dessa nyskapelser utgjordes av 15
cm och 30 cm kanoner. Byggena hade tagit lång tid, följaktligen voro de omoderna redan från början, allvarliga konstruktionsfel hade begåtts, den nyskapade
eskaderns stridsvärde bedömdes som lågt. Liknande omdöme kunde med skäl fällas
över officersk åren. Nepotism härskade i Sevastopol; att vinna befordran utan
förespråkare i amiralitetet borta i S :t Petersburg var otänkbart. Följaktligen var
avgången stark be roende förutom på korruptionen också på de dåliga lönerna.
Flottan var därtill till sjöss endast tre månader om året. Disciplinen i land var
slapp, manskapen inte sjövant, majoriteten direkt tagen från plogen med analfabetismen tämligen allmän. Här fanns alltså god jordmån för energiska revolutionärer att bearbeta. Att man lyckats väl visade händelserna, inledda morgonen
den 27 juni 1905.
Potemkins chef, kommendörkapten Eugene N. Golikov, hade fått order avgå till
1'endra på Krims östra del för skjutövningar. Samtidigt beordrades proviantering.
~et visade sig då att leverantörens köttvaror inte bara luktade illa utan också kräade av mask. Besättningen knorrade, skeppsläkaren, som fick order undersöka
leveransen konstaterade, att köttet var i allo utmärkt. Officerarna bekymrade sig
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inre om, att skeppsläkarens besiktning l:lngt ifr:ln att skapa lugn, lagt gru nden
till ökad oro. Medan officerarna samlades till middag i officersmässen, vä grade
manskapet, 670 man starkt, äta den serverade köttsoppan. Fartygschefen be.
ordrad e uppställning p :l däck: "Var och en som är redo att äta soppan - två
steg framåt". Ingen reaktion. "Kan ni inte äta soppan, är det inte myck et att
göra åt den saken. Prov skall skickas till amiralen, så f:lr han bestämma, Vad
vi skall göra med er. Höger och vänster om marsch."
/\gitatorerna bland manskapet kunde inte önskat sig mera fullständig kap itu la.
tion. När chefen väl avbgsnat sig, tog sekonden Giliarovsky på egen ha nd
ett ödesdigert initiativ. Han fruktade, att chefens kapitulation skulle skapa olid.
liga förh:il!anden ombord. N:lgot måste göras, menade han, för att få vågsk:ilen
att väga över åt befälet. Han beslöt helt enkelt söka skrämma folket mc,! en
stor bluff. Ny uppställning. Han kallade på vakten och gav order om - en
presenntng.
Ba ra de äldre i tjänsten förstod vad detta innebar. Gammal rysk marin tradition, för !änge sedan övergiven, föreskrev, att myterister, som skulle sk iutas,
täcktes med en presenning. Giliarovsky m:lste mycket väl ha vetat, att ha n här
företog sig något helt reglementsvidrigt; en officers bestraffningsrätt var inskränkt till beslut om högst 15 par spö eller en m:lnads fängelse.
Främste agitatorn ombord, menige Matushenko, kände, att hans chans n:irmade sig. Den bluffande kommendören upprepade chefens order att alla, som ville
äta soppan, skulle stiga fram:lt. 50 man trädde fram. Giliarovsky tog några man
ur vakten med sig, valde på m:lfå ut n:lgra av vägrarna och ställde upp dem vid
presenningen. "Släng presenningen över dem" löd nästa order. "Alla, som itcr
soppan, höger och vänster om, ni andra kan se, hur man i ryska marinen behandlar myterister. Ma tushenkos stund var kommen: "Skjut inte på kam rater!",
hördes han ropa och strax därefter löd ur hundrade strupar: "Skaffa oss v~,p en!
- Låt oss ta över skeppet!" Man har fr:lgat sig om någonsin ett myteri ombord
p:l ett fartyg så hastigt slagit ut i full låga som här på Potemkin denna juni dag.
Dess första offer blev Giliarovsky. Inom kort hade sju officerare skjutits ned,
däribland fartygschefen, andra hade sårats, flera kastat sig i vattnet och sim·
mande sökt undkomma, tre stannade kvar, sattes i arrest, sedan epåletter och
gradbeteckningar slitits bort från deras uniformer.
Torpedb:iten N267, som beledsagat Potemkin som m:llbogserare, satte högsta
fart mot Sevastopel för att snarast möjligt underrätta marinledningen om det
inträffade. Eld fr:ln slagskeppet tvang snart flyktingen återvända, officc•·arna
togs ombord på Potemkin, degraderades och N 267 förklarades från oc h med
nu ingå i "den fria ryska flottan" .

fÖ;

Klockan tre på eftermiddagen var myteriet över. Vad sk ulle nu hända?
Matushenko anmälde sio- stora problem. Han sammankallade besättninge n, hol
. "' på 3°t
.. d.1gh et. E n "fo lk - k·omm1tte
. 1·mens no.. d van
ett långt ta l, b etonan d e"d.ISClp
medlemmar val des. Svårigheter yppa de sig nu där man minst anat: tank en at
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bli ledda av män utan gradbeteckningar och iförda samma uniform som de
själva, därtill män, med vilka de i m:lnader umgåtts, skapade en känsla av osäkerh et. Manskapet var mera vant lyda order från officerare än fdn marxistiska
ytterlighetsmän. Följaktligen beslöt man enhälligt att snarast återställa en viss
befälshierarki. Fartygsingenjörerna togs följaktligen till nåder, till fartygschef
utnämndes den unge löjtnant Alexev, som räddade sitt liv med att påpeka att
"han alltid stått på manskapets sida". Vid sin sid a fick han vad vi i dag skulle
kall a en politruk. Ombord var det ont om föda, när köttförrådet väl kasserats.
Så mycket mera sprit fanns att tillgå; extra vodkaranson kom folkkommittens
aktier att stiga också bland den tredjedel av manskapet, som uppträdde passivt
under myteriet.
Matushenko och hans män beslöt låta Potemkin avgå till Odessa. Det fanns
åtskilli ga motiv härför. Främst var det möjligt att där fylla mat- och kolförråd
men också rena känslamotiv spelade in: i Odessa hade många av ledarna arbetat
i den revolutionära underjordiska rörelsen. För dem måste det kännas som en
triumfens stora dag att återvända dit på "eget" krigsfartyg.
1905 var Odessa Rysslands till storleken fjärde stad. Kriget hade tagit en icke
obetydlig procent av stadens manliga ungdom, som på fabriker och varv ersatts
med kvinnlig arbetskraft. Oro rådde på arbetsplatserna. De välorganisera de bagarn a strejkade med krav på bättre löner och mänskligare arbetsvillkor: bl. a.
krävde de upphävande av bestämmelsen, att behöva bo i bostäder, som arbetsgivarna tillhandahöll. Stålverksarbetare och vävare förberedde därtill strejk till
den 27 juni. Myndigheterna hade mött all denna oro med inkallandet av extra
militär. En kosackofficer träffades av ett skott, avlossat av en okänd revolutionär.
Skottlossning fortsatte mot vattenverksarbetare, som ville gå i strejk, oroligheterna
blev allt allvarligare, ett dussintal kosacker dödades inom loppet av ett dygn.
Det var till denna stad i jäsande oro, som Potemkin anlände, samtidigt som stadens borgmästare "i brådskande ärende" avreste till Moskva. Från S :t Petersburg
kom meddelande, att tsaren förklarat Odessa i belägringstillstånd, kosackerna
gick ti ll attack mot folkmassorna, nya dödsoffer krävdes.
N är Potemkin ankrat på redden, uppvaktades dess "Folkkommitte" av en officiell deputation av socialdemokrater, som krävde repressalier gentemot militär
och polis. Ombord ställde man sig tveksam. Hur skulle det vara möjligt att slå
till, när man inte hade något m:ll? Till sist gavs upplysningen om att ledande
militär och polis skulle samlas på teatern för att informeras om läget. Svårigheterna var uppenbara. Exakt karta över staden saknades, risken att oskyldiga
skulle drabbas av slagskeppets skottlossning var följaktligen uppenbar. Inte
desto mindre lät man alla betänkligheter fara. Ett första skott lossades med en
av Potemkins 6-tumskanoner. Plus-skott. Eldgivningen fortsatte men nedslagen
Visade, att teatern undgick varje skada. På Potemkin beslöt man då inställa
elden och ge kommenderande generalen Kokhanov ultimatum att infinna sig
ombord på slagskeppet för att ta deJ av myteristernas villkor. Kok hanov, som

527

förde befäl över en 10.000 man stark garnison, lät omgående meddela sin avsikt
att negligera myteristerna. Obeslutsamhet började sprida sig ombord på Potemkin. Samtidigt hade amiral Chukhnin anlänt till Sevastopol och övertagit befälet
över där kvarvarande fartyg. Hans första åtgärd blev, att omgående sända hem
5.000 man och ombord endast behålla en utvald skara tekniker och navigatörer.
The Times konstaterade inte utan orätt, att ryska Svarta havsflottan upphört
existera. Att enda möjligheten att kväva myteriet låg hos armen, måste amiralen
med beklagande konstatera, när ett 40-tal sjöofficerare anmälde sig som deltagare i något, som kunde betecknas som självmordsuppdrag. De fick borda flott ans
nyaste och snabbaste jagare Stremitelny, 26 knop, 220 ton. I all hemlighet och
med släckta lantärnor lämnade jagaren Sevastopol med Odessa som destination.
Samtidigt konstaterade man ombord på Potemkin, hur bunker- och matfö rr åd
började sjunka högst betänkligt. Redan vid ankomsten till Odessa hade man lyc kats köpa bunkerkol och mat, ty på skeppskassans 24.000 rubel hade man tidigt
lagt beslag. situationens ohållbarhet framstod med varje timme allt tydligare.
Snart sågs slagskeppet lätta ankar och försvinna i sydlig kurs. Målet var Rumänien, där man kastade ankar på redden till Constanza. Mottagandet blev formellt kyligt. Oklarhet rådde länge om Rumäniens ställning till myteristerna. Då
anlände telegram från kung Carol, uppmanande myteristerna ge sig mot löfte ,ltt
återsändas till hemlandet. Ryska ambassadören rasade: han krävde helt naturlic,t,
att myteristerna omedelbart skulle fängslas och återsändas hem. Myteristerna tvekade. I Constanza nekade myndigheterna förse slagskeppet med färskvatten ; dess
destilleri försåg manskapet med dricksvatten men maskinerna måste köra s på
saltvatten med högst reducerad fart som påföljd.
Potemkin lättade snart ankar och ångade den 5 juli in i den lilla ryska hamnen
Theodosia. Förhandlingarna inleddes med borgmästaren om bunkerkol och vatten.
Ståndaktigt nekade han sin medverkan till dessa leveranser. Från Potemkin g'ck
bud, att staden skulle jämnas med marken när det grova artilleriet följande morgon skulle få spela. Borgmästarens motdrag blev order till befolkningen att fly
upp i bergen. Potemkins folk lyckades senare få tag i en kolpråm, som man sökte
föra till slagskeppet, när ett kompani soldater uppenbarade sig på stranden och
gav eld mot myteristerna; flera stupade redan i första salvan. Matushenko och
hans män fattade ett raskt beslut: Potemkin skulle återvända till Rumänien. Så
skedde och den 8 juli var slagskeppet åter i Constanza. Återstoden av skeppskassan - 20.000 rubel - delades broderligt mellan myteristerna. Innan de lämnade fartyget, hade bottenventilerna öppnats. 24 timmar senare anlände två fartyg ur Svartahavsflottan bemannade med lojalt folk. Tilläggas bör att jago.ren
Stremitelny också uppenbarade sig men att dess pannor exploderade efter 12
dygns överansträngning.
I sinom tid återfördes Potemkin till Sevastopol men döptes om till Pantelymon
(Torparen, Småbonden eller något ditåt). De i Theodosia beskjutna myteristern.a
togs till fånga, ställdes under krigsrätt: 7 dödsdomar och 25 förvisningar till .Slbirien på 20 år utdömdes. Av myteristerna, som stannade kvar i Rumälllen,
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häktades 1906 ett 80-tal i samband med ett bondeuppror. Året därpå beviljade
tsaren amnesti för myteristerna. Matushenko och fyra av hans vänner återvände
hem - huvudparten av de övriga emigrerade till Brasilien för att där börja ett
nytt liv.
Eric Hägge

Läsekretsen erbjudes dansk läsning.
MED BLODARER ST0RRE END KAKKELOVNSR0R
Blåhvalen er mere fantastisk end s0slangen.
De fleste mennesker har en tilbojelighed til at lukke ojnene for virkelige undere og giver sig i stedet til at fable om gådefulde og fantastiske foreteelser på
steder, der unddrager sig vor forskning. Sådan er soslangerne, så v el dem i skotske
soer, som dem i verdenshavene, blevet til. Uden dog at levere noget bidrag til den
strålende diskussion om disse dyrs eksistens, vii jeg dog mene, at er dyr som blåhvalen et af en sådan art, at ingen soslange vii kunne gore den rangen stridig
som vor klodes mest fantastiske va:sen.
T a:nk Dem en fisk, der er 30 til 35 meter lang og vejer 120 tons, og De har et
groft tegnet billede af detta dyr, det stoste der lever og nogensinde har levet
siden verdens skabelse. Blåhvalen er imidlertid ikke nogen fisk, skont iovrigt
for srandige mennesker, trods videnskab og skolela:rdom, va:grer sig ved at tro,
at dette fiskeformede va:sen er et pattedyr. Opholdet i vandet har formet dens
krop, så den ikke er ringere stillet end fiskene, men den må hvert tiende minut
op til overfladen for at ånde, og den foder levende ungar, der dier af ka:mpema:ssige pattevorter, der leverer ren piskeflode. Ma:lken indeholder nemlig 30
procent fedt, men er desva:rre ikke så velsmagende, hvorfor det ikke kan betale
sig, om det var muligt, at lade hvalerne malke.
Dette kodbjerg der, bortset fra turene op efter luft, opholder sig i hundrede
til to hundrede meters dybde, indeholder 8 000 liter blod, der pumpes rundt i
legemet af et hjerte på seks tons. Leveren vejer 900 kg., nyrene 550 kg. og tungen
tre tons. Legemspulsårerne er en del storre end almindelige kakkelovnsror, så
det er store forhold.
Ved siden af en blåhval er en elefant kun for mus at regne, og selv fortidens
ka:mpeogler er kun for dva:rge at regne.
.
Allerede på et tidligt tidspunkt begyndte mennesket at jage disse ka:mpedyr,
hvis olieholdige krop kunne tjene både til fode og til bra:ndsel. I dag driver de
~to re hvalkogere rovdrift på, så ve! blåhvaler som andre store hvaler. Det er en
1
~dbringende forretning, men desva:rre tynder det ud i bestanden. Det er kedeligt, for der er mange problemer, der endnu er uloste med hensyn til dette vor
klodes storste dyr.
Blåhvalens liv har va:ret rigt på gåder. Forla:ngst har man imidlertid fundet
ud af at yngler ved .iEkvator, hvor den foder en baby på to tons, og ca. syv
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meter lan g. Drxgtigheden er ellevc måneder og dietiden syv måneder. Men ·la
blåhvalen eliers lever i polarhavene, hvor de rejeartcr og den plankton den le Yer
af, forekommer i så rigelige mxngder, må den for yngletiden foretage de nne
Iange rejsc. Hvorledcs den finder frem har lxnge vxret en gåde for videnska ben.
Blåhvalen kan skyde en fart af rredive ril fyrre kilometer i rimen, men lw urledes undgår dette kxmpemxssige dyr ar lobc på underjordiske ska:r eller at
strande på fremmede kysrer, når elen med denne ret store hastighed bev a:·~er
sig frem et par hundrede meter under havfladen? Dens ojne er her ikke ril Stor
nytre, og man har beregner, at den hojsr kan se en ryve til tredive meter frcn1 .
Alligevel undgår den behxndigt alle skxr, og hvalfangcrne kan bcvidne, at < en
er i stand til at styre udenom selv den tyndeste trosse.
Skont blåhvalens syn er betydeligt skarpere over vandet, måtte det dog v 're
begrxnset, h vor m eget den kunne orientere sig, når den var ved overfladen ; or
at ånde. Man hxldcde derfor tidligere til den anskuelse, at det store dyr, ligesom
laksen, kunnc smage sig frem gennem havet. Den hollandske hvalforsker E. J. Slijper har aflivet denne teori, idet han gennem omfattende eksperimenter har fun der ud af, at hvalernes lu gte- og smagssans er yderst ringe. Nogen kulinarisk ·J nvendelse af smagcn har de sto re dyr jo heller ikke, da dc jo bare siu ger de må
dyr, som de ve d hjxlp af barderne har frasiet havet.
Den hollandske forsker påpeger derimod, ar såvel fole- som heresan s hos
hvalerne er meget starkt udviklet. Haver er ju fuld af lyde og vibratio ne r, som
hvalern e uden tvivel opfatter. Blåhvalcns heresans er meget skarp. Skont den
ikke har noget udvendigt ore, det vi! ikke vxre til nogen nytre under van dct,
er den dog i stand ril ar opfatte toner op til 150.000 svin gninger i sek under. Der
menneskelige ore kan ikkc opfatte svingn ingcr over 20.000 i sekunder. En ka r
når op til 50.000, en mus til 90.000 og en fiagermus til 175.000 svingninger ..
Hvalen havde således en del tilfxlles med fiagermusen hvad hereisen a t'~ tk .
Det bragte Slijper på den ranke ar hvalen, ligesom flagermusen, benyttecle si,; af
at udsende lyde for, ved hjxlp af sin fine horesans, at kunne opfange ekkocr.
Senere forseg har bekrxfrer denne teori, der således har lost gåclen med hensyn
ril blåhvalens manovrcring. Folgcnde fastlandenes kysrer, men uden ar se dtsse,
.
finder det store dyr frem ril ynglepladserne.
Blåhvalen byder dog stadig på mangc ulosrc mysterier. Det er således sudtg
en gåde, hvorledes dyret med stor fan kan skyde op ril vandoverfladen ud cn at
blive dykkersyg. Trykforandringcr ne skulle jo bevirke, at store mxngder kn. ' rof
bliver oprager i blodet. Dette sker ikke hos blåhvalen, der ojensynlig må kunne
absorbere den farlige luftarr.
Det har også vxrct en gå de, hvorlccles blåhvalen sover. Uden tvivlmå den so v~
i vandoverfladen, da den eliers hverr ricnde minut må afbrycle sovnen for ;>t fa
luft, men endnu har ingen iagrraget nogen sovende hval.
Naruren byder på mange forbloffende skabninger. Blåhvalen er en av dc mest
fantastiske. Forhåbentligt vi! det kunne forhindres, at besranden bliver udr ycl detChris Pa ra.
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Notiser från nar och fjärran
Sammanställda av marinstabens pressavdelning

Chile
T ankfartyg

Burm eister & Wain i Köpenhamn bygger ett rankfartyg på 17 300 ton fö r den
chilensk a marinens räkning.
(Marine Rundschau, juni 1965)

Finland
Kanonbdtar

De två kanonbåtar, som skall byggas av Wärrsilävarvet, kommer arr få en
längd av 70 meter och en bredd av 8 meter. Deplacementet blir ca 600 ton. Inget
har hittills avslöjats om farten , men der har bekantgjorts, art maskineriet blir
en kombinerad d iesel-gasturbinanlä ggning av ungefär samma typ som förekommer hos de västtyska Kölnfregatterna.
(Soldar & Technik, juli 1965)

Fra nkrike
Handelsfartyg byggs om

Franska marinen har inköpt handelsfartyger MAlNA MORASSO på 12 885
ton, byggt 1960, och låtit bygga om fartyget till radarvarningsfarry g. Det nya
namnet är HENRI PINCARE.
(Marine Rundsch au, juni 1965 ).

Italien
Byggnadsprogram

Ital iens försvarsbudget för 1965-1966 omfattar bl a medel för byggande av
en kryssare, VITTORIO VENETO, som i januari i år har kölsträckts. I byggn~dsprogrammet ingår även fregatten CLIMENE, fyra korvetter på ca 940 ton,
V!lka f år namnen LICIO VISINTINI, PIETRO DE CRISTOFARO, SALVATORE TODARO och UMBERTO GROSSO, samt ub åtarna ATTILIO BAGNOLINI och ENRICO TOTI (se TiS juli-augusrinumme r!).
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Härutöver förutses även nyby ggnad av en andra kryssare av VITTOR O
VENETO-ty p, som troligen får namnet IT ALIA, ett systerfartyg till CLIMEt-- E
som skall heta CIR VE, och ytterligare två ubåtar av TOT!-klass, nämli e 1~
ENRICO DANDOLO och MOCENIGO.
Om fregatten CUMENE har den italienska tidskriften Rivista Maritrirna uy.
ligen upplyst, att deplacementet beräknas bli 2 700 ton och dimensionerna 106.'+ x
13,7 x 3,7. 4 dieselmotorer på vardera 4 200 hk och 2 gasturbiner på 7 500 l1k
skall ge fartyget en maxfart på 29 knop. Artilleriet består av 6 st 66 mm kanoner (helautomatiska), och vidare får fregatten 2 st Augusta Bell-helikoptrar och
moderna antiubåtsvapen. Besättningen skall uppgå till 264 man.
(La Revue Maritime, juni 1965

Jap a n
Robotjagare

AMATZUKAZE, som tidigare anmälts i denna spalt, har ett deplacement på
3 050 ton och dimensionerna 133 x 13,6 x 4,3. Framdrivningsmas kineriet består av
två ångturbiner, som sammanlagt utvecklar 60 000 hk. Farten uppgår till 33
knop.
(Marine News, juli 1965)

Ka nada
Hangarfartyg

BONA VENTURE, som f ö nyligen besökte Stockholm, skall få sina Sikonkyhelikoptrar utbytta mot Sea King-helikoptrar. Flygplanen av Trackertyp . \all
däremot behållas.
(Marine News, juli 196 )

Norge

Den 19 maJ SJOSattes den åttonde av de norska ubåtar, som byggs vid Rl cinstahl-Nordseewerk en i Emden. Ubåten heter UTSTEIN och kommer att f,;l jas
av ytterligare sju ubåtar av samma typ.
(Marine Rundschau, juni 196.'i)

Fart yg skrotas

Jagaren JUTLAND och fregatterna VIGILANT och VIRAGO har sålts och
skall skrotas.
(Marine News, juli 1965)

USA
Fregatt

Fregatten JOSEPHUS DANIELS har levererats från örlogsvarvet i Boston
den 8 maj. Fartyget ingår i BELKNAP-serien .
(La Revue Maritime, juli 1965)

Esko rtjagare

Eskortjagaren KOELSEH har sjösatts den 8 juni vid Defoe Shipbuilding Company i Bay City, Michigan. KOELSEH ingår i 1963 års nybyggnadsprogra m.
(La Revue Maritime, juli 1965)

Pola risubåtar

Den ~5:e och 36:e polarisubåten har SJOSatts i Newport respektive Groton,
Connecucut. Namnen på fartygen är GENERAL GEORGE C MARSHALL och
]AMES K POLK.
(Soldat & Technik och La Revue Maritime, juli 1965)

Experimentfartyg

Fregatten GLOVER, som byggts i experimentsyfte, sjösattes den 17 april vid
Bath Iron Works i Maine, där den kölsträcktes i juli 1963. GLOVER's deplacement är 3 426 ton, längden 126 meter och bredden 13,4 meter. Fregattens be~tyckning besdl.r av ubåtsjaktvapen typ Asroc och tre helikoptrar för ubåtsJaktändamåL
(La Revue Maritime, juni 1965)

rransportfartyg
Storbrittanien
Kostnad för fartygsbyggen

Kostnaden för de under budgetåret 1964-1965 färdigbyggda brittiska ö logs·
fartygen uppgår till 29,4 miljoner pund.
(Times i juni 196 5)

532

Transportfartyget DENVER sjösattes nyligen i Seattle. DENVER är av CLEVELAND-klass och har ett deplacement vid full last på 16 550 ton. Systerfartygen AUSTIN, OGDEN och DULUTH kommer att sjösättas under innevarande år.
(All Hands, maj 1965)

533

Kanonb/har

Annons.

Den amerikanska flottan kanuner inom den närma ste tiden att utökas med en
ny fartygstyp, nämligen en mindre kanonbh för bevaknings- och understödsupp gifter. Den nya fart ygstypen blir ca 50 meter lång och 7 meter bred. Depla cementet skall bli ca 230 ton. Besättningsstyrkan upp går ttll 24 man, varav t re
officerare. Fartygen bestyckas med en 7,5 cm kanon, en 40 mm kanon sa~n t n·3.
maskingevär. Prototypen kommer att tillföras amerikanska fl ottan redan l slu tet
av 1965.
(Al l Hands, juni 1965)

Västtyskl and
Minsvepare
Minsveparen HOLNIS har sjösatts den 21 maj i Lemwcrder. Det är det för st a
farryget i en serie på sammanlagt 20 enheter.
(Marine News, juli 1965 )
Landstigningsbiltar
T vå landst igningsb åtar, som erhå llit namn en BUTT och BRASS~, har färdio-ställts vid Howaldtswerken i Hamburg i maj 1965 och tagits 1 tp nst. De ar
40° meter långa och 8,8 meter breda och deplacerar 403 ton. Farten är 11 kn op
och besä ttningsst yrkan 17 man. Lastkapaciteten är 225 ton.

Några synpunkter på fransport ov ömtåligt gods
med hög volymvikt
De flesta interna transportproblem inom industrin, där det är frågan om transportsträckor över 100 m, innebär en avvägning mellan
användning av enbart gaffeltruckar eller gaffeltruckar vid lastning
och lossning och trucktåg för själva transporten.
Eftersom man inte kan ställa upp några generella regler för transportproblem av denna art, beroende på att det finns så många faktorer, som har betydelse, är det i allmänhet svårt att direkt utnyttja
andras erfarenheter. Man får ställa upp lönsamhetsdiagram för varje
särskilt fall. Diagram 1 visar ett fall med transportflöde 300 ton/
timme. Lönsamhetspunkten för traktortåg jämfört med gaffeltruckstransport (1) ligger vid 170 m transportsträcka.
Det finns emellertid två faktorer som kan ha avgörande betydelse
i denna invecklade transportekvation:

(Soldat und Technik, juli 1965 )

1. Tungt gods som är ömtåligt som t. ex. ammunition får under
transporten hanteras med varsamhet. Då bör man räkna med
att en gaffeltruck får köra med reducerad hastighet jämfört med
trucktåget, där godet kan lastas på vagnar med fjädring.

D etta innebär att lönsamhetspunkten (2) för trucktåget uppnås
vid avsevärd reducerad transportsträcka - se diagram 1.
2. I vissa typer av förråd har man begränsat utrymme och vill av
säkerhetsskäl ha relativt små dörröppningar och här kan man få
vissa svårigheter att manövrera de större gaffeltruckar som kan
behövas, när man har tyngre gods med hög volymvikt. För
trucktågen finns inte någon sådan begränsning.
Vid lastning och lossning av fartyg är det mycket vanligt att
transportvägarna blir ganska långa och att man med fartygets egna
eller vid kajen befintliga kranar utför lyftarbete i denna ända av
transportsträckan som t. ex. vid lastning av torpeder, ammunition
0 • dyl. I sådana fall
kommer ytterligare en ny faktor in i beräkningen, nämligen det oekonomiska i att en gaffeltruck kanske endast an534
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vänds för sitt egentliga ändamål vid ena stationen och detta inr ,_
bär även en förskjutning av lönsamhetsp unkten för trucktåget m'lt
kortare transportsträ ckor. Se diagrammet (3 ).
Man bör även beakta att den beräkning som ligger till grund f ir
diagrammet utgår ifrån att man har en godsenhet som motsvar r
gaffeltrucke ns maximala kapacitet. Skulle denna ej kunna utn ytt s
blir transportkos tnaden med gaffeltrucka r högre och jämförels 11
med trucktåget mindre gynnsam för gaffeltrucke n.
Man kan i detta sammanhan g även studera erfarenheter na fr 11
en del nykonstrukt ioner av lastfartyg, där man redan från börj n
lägger lastportar på så sätt, att man med dragtruckar kan köra n
containers eller trucktåg med styckegods i lastrummet. Ett par såc lna fartyg är f. n. beställda på Kalmar varv.
Man kan sammanfattn ingsvis säga att redan vid korta transpo ,_
vägar på mindre än 100 meter, olika transportalt ernativ bör Övl··vägas. Sker lastning och lossning med andra lyftanordnin gar svn
kranar o. dyl. kan trucktåg eller spårbunden transport vara de en .a
alternativen , där trucktågen oftast är att föredra på grund av dc
mindre investeringa rna och den avsevärt större flexibiliteten.
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