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Robotva pnen och framtiden 

Av konteramiral E , BiöRKLUND. 

Dre senaste m ånadern as händelser h ar orsakat att robo!-
ap nen kon11nit i brännpunkten i utrikespolitiskt hänseende. 

För den po.liti sk t intresserade allmänheten bör det då vara 
,
1
v intresse all känna till n ågo t om dessa vapens värde men 

även om deras begränsning, varigenom det blir lättare all 
bedöma dessa nya vapens sann olik a inverkan på politiska 
och storstrategiska föt·hållanden i världen. En ökad kunskap 
i detta hänseende kan också molverka en eventuell tendens 
att sprida hopplöshet bland de västdemokratiska folken i 
en tid då j u st ,sammanhållninge n om dc västdemokratiska 
värdena är av s teg rad be tydelse. Låt oss därför först skär
skåda problem ets politiska och dä refter dess storstrategiska 
aspekter för att kunna utforma en allmän uppfattning om 
hur krigföringsproblemen te sig unde r den närmaste fram
tiden samt slutligen företaga en kort granskning hur dessa 
vapen påverka uppläggningen i stort av krigsplaner och pla
ner för försv a rsväsendet samt valet av betvingelseme todcr 
vid krig. 

Robotvapnens inverkan i politiskt hänseende. 

Det poli tiska hot som kan utövas av den vilken tror sig ha 
överlägsen:het i robotavseende är av allt att döma en syn
nerligen allvadig sak. Det vore önskvärt att de ledande stats-
männen avstode frå n att be tjäna sig av .dylika medel för 
politiskt t ryck. Men då Sovjets ledning icke motstått frestel
se,n att utnyttja ett tillfälligt försteg 'inom en begränsad sek
tor av robotarsenalen har roboUwtet ("missile blackmail' ') 
lyvän inregis trerats hl.and ulr'ikespolitikens. påtrycknings
llledel. Det är redan nu upp enhat·t a tt robotvapnen under 
den närmas te framtiden kommer att få ökad betydelse fö r 
~åväl po liti~ka allianser och avtal som för krigspl~nläggning 
} .. stoyt samt för möjligheten atl effektivt skydda livsviktig,1 
or])ln delser i luft en, till sjöss oc-h till lands . Robotprobl e-· 

;nen . äro icke längire interna problem inom ländernas flyg
dedn~ng. utan ha få tt ett starkt utrikesp~l.itiskt inslag, va1:t~ll 
et ll1tuna sambandet mellan atompohlik och robotpolitik 

111edverkar. 
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Redan år 1U55 kungjorde Bulganin att Sovjet h ade ., 
" transoceansk robot", varmed han sannolikt n1enad e a t t 111 "~1 
experimenterade med en dylik, och under år 1956 fii rsä~,11 

r adc I~rustjev (C~!ru~tjo_ff) at,t o nwn "sna~_l" hade e~1 så da~
mcd valehuvud fanhgstalld. Sasom det forntsagts 1 an1e1} 

kanska kongressen i början av 1956, fick Sov j et ock si\ nnclt~: 
detta år klart vissa typer av mera begränsad räckvidd u

1
' 

dc transoceana men som tillät att skapa det faktisk a liJHb:~ 
laget för Sovjets not till Storbritannien den 5 november 19SG 
I denna not förklarade sig Sovjet "fullt berett a tt ingrip~~ 
med våld mot aggressionen i Egypten" sam t underst rök att 
det numera finns länder som kan nå England m ed raket
(robot-)vapen1). Något senare utfärdade Sovjet en "vamina'' 
till USA mot att göra om sina utomlands befintliga, fr a 1~1 -
skjutna flygbaser till robotbaser. Inför vetskapen om att 
USA avsåg att förse sina NATO-allierade med robohapen 
grep Sovjet till metoden alt utsända sina bekanta h ot-noter 
(av Bulganin sena;rc omdöpta till "varningar") t ill Xorge, 
Danmark, Holland, Västtyskland och Spanien, vartill även 
kom radiomeddelanden eller pressmeddelanden från MoskY;1 
i samma anda till Island, Italien, Grekland, Marocko. Tunisi
en, Turkiet och. Österrike samt något senare till Belgien, 
J apan och Iran (Persien) m fl I april förklarade m arskalk 
Sjukov att \Varszavapaktens länder skulle få atomvapen och 
robotvapen i samma takt som USA :s allierade. 

Det ryska spelet går ut på att -- helt negligerande 8H 
Sovjet har ett eget, stort robotväsende som i hög grad kan 
hota dess närliggande grannar ~· söka skrämma an dr:1 hin
der att avstå från att skaffa sig både atom- och robo l\'apen, 
d v s att hålla gränsländerna svaga. Ett sådant fö l'l1å llande 
underlättar nämligen för Sovjet att vid behov fortsätta med 
sin hävdvunna politik att göra stegvisa utvidgningar ut~:n 
alt löpa risken av ett världskrig, vid vilket Sovj e t sk ulle 
riskera att dess satellitstatssyslem ginge mot sin upplösning. 

Sov j cts robotpolitik har under tiden gått ut på att skydda 
egen robotproduktion bakom dubbla järnridåer, at t prak
tiskt taget undanhålla den ryska allmänheten all kuns~ap 
om. ryskt robotväs,cnde samt att - bakom sekretcsseus ]loga 
murar - bygga upp ett robotväsende med hjälp av dc tys1;D 
Y-vapen -och den tyska V-personal som man år 1945 k uJl( e 
samla in från Peenem.ii.nde, Berlin, Halle och den tyska ost
zonen beträffande de då färdigställda A4 (V2) och dc pro
jekterade A9 och A 10. Men amerikanska källor ha sanno· 
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jJ{l r ätt d ~ri _alt m~.n i Sovjet från å r __ 1950 börjat. avkoppla 
~yska speciahs~er for alt. senare anvan~la, praktiskt taget, 
·nd ast ryska sadana. SovJets vctenskaphga standard är nu 
~ Jpenbarligen mycket god. 
1 
För att be~~ön1a den politiska faktor , som. heter ryskt ro

botvä sen~l.:, ar det av ~ntr~sse att veta att Sovjet i början 
n' ' år 19!)/ har 35 uts:k]utnmgssta tioner för robotar (Kron
~tadt, Riga, Peenemfmde, Kolberg och Liepaj a, 9 på östtyska 
fronten, 5 på sydfronten, 6 i Östasien samt icke mindre ån 
10 på Ishavskusten melLan Anadyrbasen vid Behri1ws Sund 
och basen p å Kolahalvön i väster. Detta komnl ettcr~s av 1-1 
robotfabriker (8 i Europa och 5 i Asien)' samt bakom 
kedjan av utskj utningsstalioncr ett tiotal verkstäder för la!~
ring och rohotjustering. Det hela bildar etl, väl utspritl, 
system fö~· pro?ul~_tion, ~llprö:::ing _ _och militärt utnyttjancie 
med tonvikt pa Sodra ostcrsJon, osltyskland, fron ten Sac
]Ja lin-:-Anadyl~ samt Ishavskl~~ tc~ för pol~1rflygningar. 

So':Jets v-~~1~1ga du~belspel far sm belysmng genom atl dess 
regermg hafllgt bekampar USA:s rätt att hålla robot- och 
atombaser i allierade länder, medan d e ryska satellitstaterna 
enligt rysk ås!{å~ning ej äro att anse som "utomlands"2) . 
D.e ryska hot-atgarderna under senare tid måste ses i sam
band med andra ryska åtgärder för att undergräva västmak
t~r~J as styrka och NATO:'s hållfasthet. Man synes i Sovjet 
e.J m se att en sådan politisk hot-strategi just kan framkalla 
nwbatse~ mot v~d _m~n önskar, _nämligen all Sovjets grann
lan der vapnar s1g 1 hd mot dvhkt hot. 

USA :s robotpoli tik har icke iweciserats i så måtto att USA 
tydligen vill hålla öppet möjligheten till såväl en begränsad 
som en obegräns,ad krigföring, v ilket gäller både at~m- och 
robotvapnen. Men USA vill ej att Sov j et skall kunna bestäm
;~la d~ss l~an(Uin!-{sl~.n~c, medan Sovjet sj~lvt tiger beträffan
h~. fr~.~~ll:~~a _kngformgsmetoder .. ~menkansk robotpolitik: 
/ · ? arfm, hksom dess alompohtlk, tvenne aspekter: en 

? flerelit deklarerad linje om massiv vedergällning samt en 
~11Praktiken tillämpad princip att i det hi.ng~ta hålla tillbaka 
. sat_se~1 av de tyngre vapnen. Denna metod att hålla Sovjet 
1

1 
°
1
YI:ss.net har P<l senare tid i USA benämnts "tvåtoners-· 

Jo Ihken". 

l Med uppoffrande av summor som redan UIJIWå till dubbelt llot l . ~~ 
11 vac aton~?ombens tillblivelse kostade har USA byggt 
dPP .ett robotvasende som avsevärt överstiger Sovjets. Mäng-
en av robotfabrike1·, vilka i motsats mot i Sovjet till viss 
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del är de enskilda industriernas, teststationer och provhan 
har växt lavinartat.. t:SA har utan tvivc!, c!t , ~nyck el sto~·~ 
antal robotar av :'anerande .. typer klara ( o 1mss1l~s p le n ty'') 
Men liksom i SovJet tar det annu ett antal nr att fa dc slö1·st · 
typerna operativt, praktisk: använ~lbar~ ~"oper a~io nal"')~ 
Produktionen under senaste ar har framst mnktats p a lve1111 
linjer: att få vissa, eftersträvade fö.rsöksiyper fram t.ill Pro~ 
duklionsstadiet samt öka produktionen av ulcxpernnentr
rade Lyper med hänsyn till den politiska vikten av al l k un na 
förse även allierade nationer med användbara robotar. Det 
amerikanska föl'slagct i april 1957 alt man skulle upphöra 
med produktionen av klyvbnrl material för militära i1 nda
mål ställde som villkor en internatione ll inspektion ocl1 
kontroll, som Sovjet ,hittills avvisat, varför det kan ansc'i 
såsom ett teoretis1ld förslag som ur propagandasynpu nkt vill 
visa god vilja till en avspänning på vilken man i l'SA ej 
i verkligheten tror. 

Efter Suezkrisen har man lålit sig angeläget vara alt lwn
solidcra NATO och USA har därför lovat sina allierade till
skott av amerikanska robotvapen från ,omkring fn' Hl;)i-\, visst! 
typer eventuellt tidigare. Sålunda ha bl a Norge och Dm> 
mark fått erbjudande om robotar men utan atomh uvuden 
(atomstridsdel). För att undvika bro l t mot vissa amerikansb 
lao-ar från vilka kongressen dock kan bevilja dispens, hnr ;:-., ' .. 
USA funnit utvägen alt i vissa allie rade länder uppsä lta 
anlCrikans,l.ca "stödförband" som förvarar dels vissa a tom
vapen men dels även atcnnslridsdclar till för övning;:ända
mål utdelade robotar. Yid krigsutbrott kan lad dn ingarnn 
utlämnas till landets egen militär som förut inövats i vap
nens bruk. 

Eisenhowerdoktrinen skall nu reparera väslm akt erl1f1' 
motgång i Egyp ten och utstri:icka skyddet mot komm ~tn is tis!: 
frammarsch ända bort till Afganistan i öslet·, östafnka ocJl 
Belgiska Kongo i söder samt sÖdra Medelhavskusten i väs te/·· 
Fullt utbyggd kan den .~ilda en väld~g skyddsvall. Men l~.ro~Jt: 
lemet hur den skall forenas med BagcladrJakten, den a!11 ' · ler ganska vaga scatopakten samt den Anzuspakt som Inn e· ' 
Australien och ~va Zeeland ihop med USA ~ir ännu oldat•· 
Från CSA :s ·si.d.a -h~r a!1t)·tts .att de~. blir en fö1:~ikt !,l~ s t·e~; 
för-ste~-pohhk. Alskilhga av d? }and e!· del har ~n ll~ t til l 
fått erbjudande om robotv?J?en han USA .. ~>ed .!ta~~s.' Il ])r
sambandet mellan robotpohllk oeh atompolitik bor ,nen j<l 
aktas atl Dulles föridarat all USA kouuner all anv iindn 

5
"" 
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, lättare (laktis.ka) atomvapen vid krigisk a konflikter i 
'1~dra och sydöstra As.icn. Härmed är klarlagt att t:SA avser 
'~t leverera . även robotar med atomstridsdel till asiatiska 
~:i 11d er ~om hotas av Sovjet. USA har placerat Matadorför
brJ.lld pa Formosa. 
'Någon avspänning i robotavseende ligger sålunda ej inom 

·iickhåll. Snarare är en beklaglig skärpning att cmolse. Brcv-
1:ä:dingen mellan Eisenhower och Bulganin har berört robot
' roblem men det enda synbara rcsullatct hittills är att USA 
förklarat sig villigt alt diskulera problemet om rymdrobotar 
och jordsatellitc r. CSA är berett att ställ a vissa prov under 
internationell kon troll, vilket avvisats av Sov j et. Denna stor-
1nald upprep ar sitt krav p:l förbud mot alla slag av atom
och robotvapen men spänner samtidigt sina egna krafter till 
det yttersta för alt överflygla USA. Nflgon möjlighet att få 
till stånd elt avtal om alt begränsa sprängkraften hos robot
yapn en eller alt dylika vapen endast Htr insiitlas mot mili
tära mål ("counler-force-slrategy") synes ej föreligga i dei. 
nuvarande, skäligen ovissa världsläget. 

Storbritanniens radikala omläggning av sitt försvar med 
hänsyn till robotutvecklingen är väl känd genom. pressen. 
Denna .stormakts läge har försämrats med robotvapnens väx
ande räckvidd och man medger i England att delta land är 
mycket känsligt för anfall med bomber och robotar mot stä
der, industrisamhällen och hamnar m m3). Storbritannicns 
grepp på nuläget utgör en allvarlig tankest~illare för dem 
som konservativt söka hålla tillbaka robotvapnen till för
mån för flygplanen eller som tveka atl sätta in erforderliga 
summor på robotvapnens nlveckling. Slorbrilanniens robot
politik går ut på att vid sidan av ]Jctydande inköp från USA 
söka färdigställa ell betydande antal engelska försöksrobo
tar samt att i defensivt hänseende skydda särskilt de delar 
av Engl and som hysa baser för de typer av vapen, med vilka 
ett mot-hot eller en vedergällningsaktion skall utföras. 

överlåtande beh·d::mde delar av sina tidigare. världsupp
g.ifter p å USA, vill Storbritannicn dock ha~ något atl säga 
hll om i Mellersta östern och man anser alt det från flyg-
0.~? robotbaser i Turkiet, på Cypern och i Iran samt med 
SJo- och lantstridskrafter för kombinerade förc·tag skall vara 
11l?.iligt alt ge brittisk utrikespolitik erforderligt stöd. En 
olagenhet är alt Storbritannien ser på Mellersta österns stor
hlrategiska problem såsom en förlängning ö s tcrut a v Medel-
a.vsproblem.en, medan l~ SA å andra sidan ser dem som en 
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förlängning västerut av USA :s Stillahavs-problcm. P å g. 
a;: dc skilj a~tig,a po~itiska, gcogra_fi~ka och. ekon.?.mi sk~,

1

~~l~] 
hallandena 1 dessa fall har det luttills vant omoJligt att 

01
: 

den enhet i målsättningen som är nödvändig för att kL l\~1 
grund.~ en storstra~egisk linje för _framti~.en. Att det ta ~~;~n 
manhanger Ined Eisenhowerdoktrmens narn1aste ulvccl· ]· t
.. b N \ rro b ' 11w ar _Hl~~J~n art... h o -pro l~men beträffande nya for me r f·~ 
kngformgen aro mangfalchga4_ö). 

0
1 

I Frankrike har skapat~ e~t flertal rob<.rtar av mindre ly_ 
per samt ett s~ort antal forsoksrobotar, vilka nu komple tt'. 
r~s med amenkanska robottyper samt det förband av ame. 
nlzanska Matador, som ~-e~lan befinner sig i Frankrike f~1• 
stod av Elbe- och RhenlinJerna. · 

Robollitteralur. 
lVIedan USA tillämpar principen med en mycket lånu t ni\. 

ende publicitet i robotavseende, tydligen för att göra '\J~rt 
för Sovjet vilka hinder ett ryskt angrepp mot USA skttlk 
n1.öta, är ry,sk litteratur och press ytterst fattig på uppgifter 
om Sovjet. Även då USA på försök publicerar uppgift~r om 
ryskt robotväsende tiger Sov j et. Man tillåter några Hl n sk:1 
pressmän att skriva om robotar, men dessa artiklar g~l. ; llt id 
ut p~t att USA vill angripa Sovjet, medan fö·rekomslen a\' 
ett mycket stort, ryskt robotväsende förbigås. Del är egen
domligt att se hur ett stort folk kan ,hållas i okunn,ighet om 
vad som sker hos dem. Dc bästa källorna för att bedöma 
robotväsendet i världen är därför övervägande amerikans
ka7-12). Ett anlal engelska13~17 ), ett fåtal tyska1S) och y tterst 
få ryska verk 1D- 2l) äro av stort intresse. De·tta komplclte rns 
likvisst av en flod av flygtidskrifter på olika :språk2~ ). "Cpp
slagsverk såsom "All the \Vorld's Ah·craft" har blo tt kn apP
händiga upplysningar om Sovjet, Inedan "Brassey's Annnal" 
är mera givande. Med hjälp av sakkunniga spe,cialister ar 
det möjligt att uppgöra en tablå över nuvarande och nännast 
-väntade robotvapen (Bilaga 1). Denna bilaga, vilken bor 
konsulteras samtidigt med läsandel av artikelns text, ii.r upp
ställd så att den skall underlätta att i stort bedöma dels str~1 j 
legiska förhållanden, dels framtida krigföring i luften, til 
sjöss och till lands, dessa saker upptagna i den ordning] 
-vilken de oftast insättas vid krigsutbrott. A v bekvämligl~et_s~ 
skäl har i det följande ordet "robot" ("mi·ssile") H1 tt tad~.'· 
både begreppen "ballistic missiles", "guided (styrda) n n s~ 
siles" och "free rackets" (raketvapen). För denna artikel hM 
endast .utnyttjats publikt tillgängliga källor. 
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fiabolvapn ens inj'lytande på modärn storslrategi. 

först av allt m~ste be:_l'ktas att flygplan redan nu fyller 
och ft:·a~ndeles delvis kan fylla samma uppgifter som :kommer 
att palag.?as robotvapnen. Man kan ej bortse från det fak
tuJll .att, aven om So-vjet har ett .försprång i något avseende, 
så h_ar ~SA totalt -se tt ei~. vida större möjlighet att slå sönder 
sovJet ,an detta har hctraffande USA. Ehuru 1960Ltalet anses 

50m den epo}z .?å robotvapnen börjar att uttränga vissa flyg
]1Iantyp~r, sa ~r dock :;- sannolikt under minst en femårs·
eller b oarspenod framat ~- dc .stora amerikanska och ryska 
bom?plantyperna den vascnthgaste tyngden i ett anfall. 
Härtill_ kommer USA :s gynnsammare utgångsbasering för en 
offensiv. Man f~_r alltså ej stirra sig ·så blind på de nya vap
nen a t.t man. glammer dc vapen som redan finns. Härmed 
är vaq e paml~ .. m~d anl~dni~1g av -vissa ryska försprång i ro
botavseende forv1sad hll -sma rätta proportioner. Men att 
t~pply~:a d~ ,hotade regeringarna och folken om det verkliga 
lage~ ar eJ .utan betydelse :i en tid då presspropagandan ut-
nytt] ar allt som är nytt. L • 

Av storslrate_!-{isk betydelse är att rätt uppskatta hur länge 
man har att rakna med en kombinerad insats. av flyg och 
r~botvapen d v s hur snabbt de senare vinner terräng på de 
fo.: ras bekostnad. General Twining, amiral Radfords efter
tradare som öB, har sagt att i USA går redan nu 35 % av 
flygbu?geleJ_l ~ll robotvapen och att proportionen år 19Gl 
sannolikt blir o0- 50. Andra experter tala om ett tioårsskede 
elle; t o m än läng~c tid. Vill man finna ett årtal, förefaller 
19?o som en •san_nohk tidpunkt vid vilken robotvapnen i all
ll_J-a~het har tagit loven av flygplanen. I stort sett äro spc
Clahs.te~r ense därom att fördelarna hos robotvapnen: svåri,g;
h~.ten att .. ~1~jda dem på ~väg~n och avvärja ett anfall, d~n 
st~rre mo.Jhgheten att efrektlVt skvdda de mvcket små ut
skJutningsstationerna samt förhåll~ndet att b~hov av jakl
eskort ?ortfaller, är o m;Ycket betydande. Ur ekonomisk syn
~unkt_hgger saken sao bll att robotvapnen totalt sett äro för
f~1akt~gat:~ o.m 1~10tstandaren har ett mot ~lyganfall _e~fektivt 

r~_vm SS) ste.n samt om robotarna ha en saclan precisiOn och 
8~l:angkraft ~tt deras "kill probability" (förstörelseförmåga) f.l va luta for nedlagd kostnad. Man är även ense om att 
orsvar mot luftanfall kräver både robotar luftvärn och i 

Varje fall tills vidare, jaktplan. ' ' 
le R?b?.tvapnens inflytm~~le på storstrateg~en påverkas cmel

thd aven av den mnstamhgheten huruvida alla viktiga ro-



370 

botp~<?,ble1~1 ':erklig~n äro löst a. '~.?- s~ är ~nnu ej Jörha llan 
del. Sarslnlt 1 styrmngsavsccnde forehgga annu manga Jl rol 
lcm. Amiral John E. Clark, chef för ~CJ.merikanska ma ri ne .l

robotväsende, har nyligen framhållit att man måste lösa fr1.~~ 
gan hur man :skall hindra en fiende att blockera en roho'~
styrandc genom utsändandel av falska styrsignaler ("h lo s 
king") smul hur man skall hindra störning ("dccoy") ae
radioslvrda robotar. På stvrningcn, som i höe:sta gTad ,'1 \ ' rro .. v 

• • ' u ' t'> l' 
vapnens effektivitet, inverkar att styrning med radio, 1ä;1,1 • 

en r ada rstråle eller med television ~ker tills roboten s e n~~ 
målsökare nåra målet övertar styrningen. Men det ford ras:-.at t 
roboten konuner inom delta avstånd ("lock-on-rangc") för 
att man överhuvud skall få någon effekt av det dyrb ara 
vapnet. 

Robotar av storstrategisk betydelse är framde les, i , issa 
fall redan nu, dels dc interkontinentala robotar som aYses 
flyga mellan t ex USA och Sovjc.t, dels robotar av sa s lor 
räckvidd att dc påverkar storstrategien inom vissa konti
nenter och närliggande världsdelar. De f6.rra äro ännG ci 
utprövade och med dem måste man räkna med en sp ridni ng 
av 10- 15 km:s radie från eftersträvad träffpunkt. Delt a gör 
att de bli användbara endast nwt nwcket stöTa m [1l samt 
för politiskt hot. Dessutom är man tveksam 'om vad som 
händer med en dylik robot då den från .mycket s tom hiij dcr 
uppe i stratosfären inkommer i jordens atmosfär m ed den 
stora upphettning som då torde följa. Den 1störsla oro n i 
vi:iddcn .skapas därför f n av de medelstora robotar, m ed 
vilka Sovjet nyligen hotat. 

Det finns ett viktigt .samband mellan robotstrat egi och 
atomstrategi såtillvida att många robotar ej få tillriu:k lig 
effekt utan atomstridsdeL Men alt hrnka dvlika föru L-ii llcr 
att en regering beslutat sig för att verkligen insält8 atom
eller välevapen i ett krig. Ett sådant, politiskt beslu t kan 
medföra ett obegränsat ,krig som alla vill undvika. Detta 
kan komma att lägga en hämsko på robotarnas ,utnytl .i ande, 
men man vet ju ej v.ilka beslut som kan komma all fa ltas 
om ett ogynnsamt I<rigslägc uppstår för endera parten. ])et 
har sagts att man kanske i framtiden skall se på atomst rids
delarna ,på samma sätt som man bedömer de lätt a a to!ll
vapncn, d v s som ordinarie bestånds.dc<lar i e tt m odiirnt 
försvarsväsende . Men ännu är det problemet fullstän digt 
ovisst så länge man ej kunnat komma till ett internationellt 
avtal i detta hänseende. 
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De nedanstående robottyperna har givits samma numrc
. 6 so11l i bilaga l. 

j'J 11 .::> 

t. De interkontinentala robot(!rna. "Intcrcontinenlal (bal
r tic) missilcs" (ICBM), har såsom framgår av bilaga l he
.1\11ats få en räckvidd .CJ.v mnkring 8000 km. De anses kunna 
1 ~ssera Atlanten ptt en halv timme och Stilla havet på en 
8mmes .. tid. Med o uteslutande av t?kni~kl intrcs.~anta detal_jcr 
kall har bloll papekas att vare s1g Vas t eller Ost har dylika 
~obotar i tj änst >men inom elt visst antal ~u· kan dc båda n l't 
varandra - med robotskjutning både i östlig och västlig 
riktning! Såsom grund för etl bedömande bör nämnas alt 
avståndet från basen Thule på Grönland till Moskva är c:a 
J500 km och fl-ån ryska Anadyrbnscn i Östsibirien lill 'Vash
ington c : a 6300 km. 

2. Medeldislansrobolanw. "Intcrmediate range ballislil: 
missiles" (IRBlVI) ligger f n på en räckvidd av 800- 3000 km. 
De lämpa sig för att bomba en fiendes flygbaser, städer, 
fabriksmnråden, kommunikationscen (ra, el-kraftcentra ler 
samt viktiga militära mål av viss utsträckning. De ägna sig för 
hotstrategi och produktionsbekämpning samt som st ra te
giskt stöd vid operationer inom bl A Europa, Nordafrika och 
Asien. Av amerikanska typer är blott Matador färdig och 
av ryska typer finns sannolikt ~1nnu blott etl antal av T-2 
färdigs tällda. Men inon1 ett antal år förändras läget så att: 

ame rikanska IRBM från England kan nå över Kolahalvön 
- bortom Moskva - östra delen av Medelhavet (Matador 
kan från Frankrike redan nå till Reval- Odes.sa- Tripolis) : 
samt 

_ryska IRBM frfm Polen över ,Norge, Island, England, Spa
nien och hela Medelhavet samt från baser i Mongoliet över 
Japan, Formosa, Thailand och Pak'istans ;väs tra del (fr[m_ 
ryska Ishavskusten gå dc kortaste vägarna över nordkalottcn 
Inot USA) . 

Den faleliska grundvalen för Sovjets robothot mot England 
anses ha varil en kombination av den undc1· produktion va
rande T-2 samt de färdigställda J-2 och T-1. 

Det framgår utan utläggningar vilket ocrhört inflytande 
dessa ökade räckvidder kommer att få p å framtidens stor
~~-r~tegi samt överhuvud på formerna för framtida , k'rig
orlng. 
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ROBOTVAPNEN l MODERN KRIGFöRING. 

Man måste tiHs vidare se robotvapnen som ett kom ple n1 , 

till redan befintliga flygplantyp er fram till den ob est ä n~\~ ~ 
tidpunkt då i varje land robotvapnen tar överhand i)yc,·: 
flygsl~'idskrafterna. Elt kombinerat uppträdande av t ~~ 
amenkanska B 47 eller B 52 med robotar av Ivla'tadoe- ocl 
Raseal-typ är fullt tänkbart liksom en kombination a\ rvs]·:1 

flygplanstyper och vissa T-robotar. Så länge USA :s bo 111b'~ 
flyg är överlägset de t ryska och lättare ~can nå sina avsedda 
krigsm ål, är detta en faktor som ej får förgätas. Del la fät~. 
hålland e inverkar på såväl luft- som sjö- och lanclk rigfö. 
r ingen. 

Luftkrig{ öringen. 

3. Ett flyg- eller robotanfall kommer numera ofta alt före
gås av en luftstrid som minskar anfallets effekt. \'i d denna 
strid - benänmd "flyg mot flyg" - bärs robotar och r aket
vapen fran1. ;mol den anfallande genom flygplan m· olika 
typer. Jaktplan 1111ed eller utan robotar gå till motanfall och 
härigenom utsträcks robotens praktiska räckvidd. Man kan 
säga all en nära framtidsbild vid ett ryskt anfall m ot USA 
blir följande: vid första radarvarning startar flygpl an med 
jaktrobotar, flygpl an med knippen av raketer anfalla , ]Jå 

närmare håll starta mindre robotar och slutligen sätter del 
direkta luftförsvaret in sina pjäser. Ehurn en viss procent 
av dc anfallande kan komma fram mot målet, bli fö rl ustcrrw 
alltså mycket avsevärda. 

Elt anfall mot Sovjetmål möter icke elt så omfå ngsrikt 
Yarnings- och försvar ssystem som i USA men från flygplan 
styrda raketer finnas och luflförsvarsrobotarna anses me
delgoda, vartill naturligtvis kommer j aktplan. 

Såväl USA som Sovjet ha s k zonrör ("proximity f usc"') 
på sina jaktrobota e, varigenom . explosion icke erfo rd,ra~· 
kontakt med målet ulan sprängning sker inom visst avs tan<l 
från detla. Nästan alla typer har atomstridsdeL Men p rob· 
lemet att skapa anti-robotar mot ICBlVI och IRBM h ar ~innu 
ej lösts, ,ehuru omfattande försök p ågå såväl i USA so lll So''· 
jet. Med hänsyn till flygspaning bör märkas att - churn 
det redan finns robalar med television vars synfält ~d er~:;~ 
på startplatsens kommandoecntral - så fordrar anp ass.nJI•: 
till läget i luften alltjämt förekomsten av snabba sp nn1ngs 
plan. 
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Be träffande luftkrigföringen i stort är det ,känt från 
·sta vä rldskriget att konflik ter ofta uppstod i högsta led-

51ingen om bombflyget skulle helt ,,sättas in för hcmortshe
fämpn ing i fiendelandet eller avses såsom stöd åt viktiga 
;jö- .och landoperationer. . Samm~ problem .~ear~ uppk.?mn~.a 
!Jel:raffande robolvapnet 1 framtiden och losnmgen ar val 
den, som framstående flygchefer kom till vid krigets slut. 
nämligen att operationsmålen kunna växla enligt metoden: 
tidvis huvudinsats mot motståndarens livskällor men t idvis 
också stöd åt viktiga offensivoperationer till lands och till 

5jöss. 

4. "Flyg m.ot m.ark" domineras fortfarande av bomh
flygets verksamhet, vartill kommer de mindre attackrobotar 
som insätts mot fiendens stridskrnfter eller hans luftförsvnr 
för att rensa upp för ett kommande anfall. I detta hänseende 
ligger USA utan tvekan före Sovjet. 

5. "Flyg mot fartyg"-vapncn utgörs, utom bombning, 
av attackrobotar. I USA ,har man den besl:~imda uppfattning
en att fartygens. väsentligt ökade robot- och luftförsvarsva
pen i )1ög grad minskat risken för fartygen. Det utvidgade 
hotet från robotar utgör en allvarlig risk för flygplan som 
hellre väljer andra mål än en modärnt skyddad .sjöstyrka, 
vars. höga fart och sicksack-kurser dessutom försvårar ett 
lyckat anfalL Robotar från markstationer ha ej den träff
sannolikhet mot fartyg, som man tidigare trott, enär farty
gen förflyttar sig i okänd riktning under den tid roboten pas
serar från stadplatsen till avsedd punkt. Dletla orsakar aU 
robotens målsökare måhända ej träder i funktion enär ro
boten ej kanuner så nära målet som erfordr'as. Men nat,ur
ligtvis måste en sjöstyrka allt fortfarande ägna stor upp
I~ärksamhet åt radarvarningar, manövrera med hänsyn här
hU samt ha både ett starkt luftvärn och modärna luftför
svarsrobotar. Enär målsökaren icke kan skilja på fartyg och 
högt land har s,tillaliggande fartyg fördelen att bakom höga 
stränder kunna finna ett icke obetydligt skYdd mot robot
a~fall. Men uppmärksamheten mot fientliga flyganfall måst r 
~vetvis vara hög. Den militäre skriftställaren Hansson \Y. 

alch\rin bedömer denna fråga med orden: "Fartyg är bc
?dligt svårare alt förstöra om de dispon era robotvapen än 
as.er i land". 



374: 

Sjökrigf örinuen. 
G. Striden "fartyg mot fartyg" pr~iglas i den närmas te . 

botåldern av ,de styrbara sjörobotarnas. ökade räckvi ddlo, 
ofta föranledande strid utmn synhåll såväl p å da gen 

8 
et·, 

på nat.~en. M~n k.an nu aptera v~pen .~ued b~~ydlig~_ö\:a<[ ·c~;;~ 
kraft aven pa mmdre fartyg, v1lket ar en fordel for llli nc]. 
n:~rir~er. I slor~t~·.ategiskl hänsee~_1de mås:e h~ns~n. lagas ~~~~ 
S.Joslndernas forandraclc karaktar och till forhallandet at[ 
Slorbritannicn numera måst överlåta mycket av sin a occ;

1 uppgifter på ~SA f?r att kunna sk.~:dda E nglands epna i~: 
tressen .samt fylla s ma ~A TO-uppgli ler. 

Det framgår av bilaga l alt ame rikanska sjöstyrkor iiro 
m ycket välförsedda för eldgivning på stora avstånd sallit 
disponerar en 1~1 i:i1~gd vapen, där övervattensfartygen skj uta 
robotar och malsokande torpeder mot varandra oeh lllo l 
fientliga ubåtar. Marinplan fälla robotar, styrbara i luften 
och gående på miibökare i vattnet. l! båtar skj ula ma lsiik nn
de torpeder mot fienlliga övervattensfartyg och ubåtar. !lcli
koptrar kan fäll a robotar och minor. Även engelsl.;a och 
franska sjöstyrkor följer med i modärniseringen. Yiss <l n ska 
fartyg ha sjörobotar av betydande räckvidd, rysk a ul;atar 
målsökande torpeder och vissa marinplan ha rakelhombcr. 
Yla n får ej förvåna sig om från uh å tar avskj ulna robot ar i 
ett moln av eld och skum rusa upp från vattenytan s;tsom 
skedde redan år H)-1-± vid ett tyskt \'2-försök i Öst ersjön. 
Experiment pågår med robotar vilka från en ubåt p<t stort 
djup kan utskjutas även mot flygplan p å betydande höj d. 
Passagen genom vattnet slör roboten föga, enär den har for
men av en modärn torped. I luften gå dessa robotar med 
målsökare mot fientliga flygplan. Detta förhållande minskar 
flyge ts använd1Jarhet för ubåtsjakt. Men flyget har ju nnclrn 
uppgifter för vilka det passar bättre. 

Gbåts,kriget på oceaner och innanhav skärpes genon1 till
blivelsen av atomdrivna ubåtar med stor uthållighet under 
vattnet, nya torped- och robottyper, radar, helikoptrar sallit 
nya metoder för attlokalisera ubåtar. Det är viktigt all balla 
borta från kusterna ubå tar som skjuta robotar, vilka }.;all 
nå 150 km och mera in i land mot känsliga kusttrakter varont 
mera nedan. Anti-ubåts-kriget måste i innanhaven liksonl 
på oceanerna skapa nya former för sjöhandelsskydd, ett för
ändrat och utspritt konvojsvstem samt modärniserad r far
tygstyper för importskyddet: En defensiv form av sj ii-fl yg
strategi måste skapas, vilken baserar sig på ubåtar, snnbba 
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av övervatlensfarlyg, vid särskilda tillfällen. stödda a,· 
s''e;re och kryssare med hög !art, flygspaning, hehkopterspa
l~g< och förhand för ubåtsJakt med nya lyssnarapparale · 
ll 1~1gatomladdacle sjunkbomher samt vissa nynppfunna r?kel
och 1 för ubåtsjakt. Samtidigt med all dessa framslquln a 
va?J~kraft cr hå ller borla fientliga ubåtar, bilda de tills~m-
5111 den bästa tänkbara radarvarningskedja utan vilKen JJ1a!1S .. l l f 11 f'lv ,. kustorterna skulle kum~_a overrw.np .as ~~le< . a1~ .. ~ , , a.v . .~. t~ 

1 robotvapen. Detta ar en onnsthg lank 1 fmsvaret fot 
0.~ 1der 'lV ringa geografiskt djup och med rika kustområden. Jan c ' ~ • f · k l .. · Detta uhå tsskydd sammanhänger med ar lygens o ' a c e moJ-
Hgh eter till insats mot marlonål. 

7. "Fartyg mot mark"-vapnen få i ~~-onnakten;,us h_än -
. der stor offensiv betydelse genom att s.Joslyrkor ( earner

l sk-forccs") bestående av hangarkryssare, robolkryssarc, 
.a oare och flyaförhand göra offensiver i olika värlclshaY. 
tln Yästs si~l~t kan förväntas dylika offensivstötar ~åsom 
delar av en stormakternas sjö-flyg-strategi, avs~_ende eJ h~?tl 
att slå sönder östs ubåtbaser och hamnar u lan aven att g.on~ 
stort avbräck genom beskjutning av mål över 1000 km ll1 1 
land i t ex Ishavet, vid östersj(ins in.lopp, i Medelhavet, Per
siska viken samt i asiatiska och Stillahavsfarvalten. 

Av bilaga l framgår alt amerikanska men s~1a1~~ även en~
elska fartvg kan utöva elylik verksamhet och 1 ?og grad ~)a
verka för~hållandena i landkriget, medan Sovjet med sma 
T-vapen och s.il1 stora ubåtsflotta kan utöva stor_t in~~ytande 
i stoi"strateaiskt hänseende både till lands och till SJOSS. Ut
vecklingen ~v de ryska Comet-typerna bör_ särskilt ~~]~pm~~rk
sammas. Sovjet bygger även. hogserhm:a ~Jstcrnet:, fran vtll~~~t 
robotar kanutskjulas under vattnet pa stgnal fran den ubal 
som utplacerat cisternen vid ]ämpligt kustområde. 

8. "Fartyg mot flyg"-vapnen har såsom redan antytts ?k at 
i effekt. USA är särskilt välförsett i detta avseende, vilket 
ökar den amerikanska flottans rörelsefrihet och offensivf~r
lll.åaa. Men även England, Frankrike och i viss mån SovJet 
" "' . ~ 
ar rimligt tillgodosedda. 

Landkriuföringen . 
I landkrige t ger robotvapnen ett oerhört tills~wtt i eldkraft 

son1 m åste komma att avsevärt p ttverka framti dens storstra
tegi och for111erna för landkri;:;föringen. 
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9. "Mark mot mark"-vapnen orsakar att stridskrafle. 
måste spridas ut betydligt, vilket föi'hållande även a t~ 11 <t 
vapnen framtvingat. stridszonerna bli bredare, m ycket d~l), 
pare ~ch kla::a gräns~.r mellan stridszoner. och bakre 2 01;~~ 
kan eJ uppstallas. Gransen mellan strategi och taktik sa

1 
1 

mellan strategisJw och taktiska vapen utsuclrlas10) . l\Ie c]:~t 
ICBM och IRBM f yller de längst utsträckta uppgifterna rt'1 

nes en rik flora av vapen för närmare hålL J\!Iarkrobo h;r 11
1
'' 

fl~rllbarhet i lan~lkrigct ?.kas gen~~n si1_mrika transportanor~~ 
nmgar samt hchkoptcrforband for nundre tunga vapen. E 
n~odärn underhållsorganisation (i Amerika benämn d " l ~: 
g~stic~.") ~an~t ~·örbättrat s.kydd för robol1~1aterielen h a r visat 
s1g nodvanchgL. De oerhort stora skoltvidderna for dra nya 
organisationer .för eldlednin~ o~h .. förb.indelser. Alski ll fgt 
av atomstrategiens grunder ar hllamphgt på rob otslrnte .. 
gicn23

- 21i). Robotvapen hålls även i reserv för erfor derliga 
kombinerade operationer. 

Då man betänker att amerikanska Jupitcr från E ngland 
n år Reval-Athen, Regulns I fdl.n England till Stockh ol m
\Varszava-Rom och Rcdstone t ill Köpenhamn-- Bcrlin- 
;viarscille, inser man lätt robotvapnets stora inflytande p:\ 
land krigföringen. Men det måste upprepas här a L t ~i ven 
mindre flygplan ha dylika räckvidder, varför en sanw crk an 
mellan robotvapen och flygplan ger bästa resultatet. 

På rysk sida ger T-2, men även J-2, T-1 och T-7 A m Ycket 
vidsträckta möjligheter att stödja landoperationer i E t;ropa 
samt att skada Yästeuropas viktigaste områden. Men m ark 
mot mark-vapnen äro ej ägnade att bekämpa rörliga ma l. 

10. "Mark mot flyg"-vapnen skyddar främst vikliga flyg
och robotba6er samt större städer och industrisamhäll en m 
m. USA :s försvar baseras på tredubbla radarkedj or, deu 
yttersta ute i havet samt upp mot polartrakterna. Enär viigen 
över polartrakterna är ,den kortaste från ryska Ishavsk us tcn, 
har varningskedjorna en tendens att växa å Grönland, i Ka
nada samt i Alaska. Bomarc, Talos, Tartar .och Nike-typcrna 
skydda 13 av dc viktigaste områdena. England, Frankr ike 
och Sovjet ha byggt ut sina varningskedjor avsevär t men 
Sovjets oerhörda yta gör luftförsvaret där ganska tun nsåt t. 
Cnder 1956- 57 har dock det ryska varningsnätet från Sv ar ta 
havet upp mot Kolahalvön samt österut mot Stilla H ave t 
kompletterats, medan sydfronten ännu är svagt tillgodosedd. 
För båda parter gäller att försvaret mot fientliga ICBl\I och 
IRBM praktiskt taget är obefintligt. 
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i1· '_'M~rk mot f~rty~"-vapnen u tgöras, förutom av at?m .. 
·tiJ]en v1d kusthefastmngar, of tast av kustrobotar av mmd

ni 1110därnt slag. De ryska möjligheterna att avslå anfall av 
\~·sts "task-forces" mot ryska kustområden kan svårligen 
]J:dömas u la? en ingåer~_de kunskap om det ryska kustfö~'-

rarets detal.JC I' . Att anvanda kustrobotar av t ex Corponu
~~·p mot fartyg är otänkbart då dessa betydligt ändra sitt 

l
:·oe un der robotens flygtid . a, 

Robo tvapnens in/fylande på krigs- och försvarsplaner 

Enär de stora robotvapnen äro vida svårare att bekämpa 
än bombplanen, ägna sig dc förra väl för poliltski hot. Men 
om dis tanserna ej äro stora kunna även andra robotvapen 
användas härför - allt beroende på vilka länder det gäller. 
\'arje regering mästc söka skaffa 'sig motmedel mot ett even
tuellt robothot och härav framgår nödvändigbeten att skaffa 
sig egna robotvapen. Rika nationer vill säi-:.erligcn ha vapc"l 
med vilka en vedergällning kan utföras, mindre rika ländel· 
kanske mås le nöja sig med rent defensiva vapen. Men el t 
gott m otmedel för att hålla uppe motståndsandan i ett hot at 
land är förvissningen att, om man faller undan för ultima
tum från den ena sidan, så blir man sanno.likt utsatt för 
robotanfall från den andra sidan. Detta förhål1ande bör en 
reger in g u lnyttj a för molståndsandans stärkande. Behovet av 
nya robotbaser och radarstationer ökar tyvärr risken för på
tryckningar från krigförandes sida. 

. Terrorkrig och produktionsbekämpning samt krig mot 
f1endens förbindelselinjer kan nu, förutom av flyg och bloc
k~rande sjöstyrkor, ske med olika slag av robotvapen. Nöd
vandigbeten att hålla från livet robotförande ubåtar måsic 
b;aktas i länder med ett maritimt läge och v~ktiga kuslom
r~den. Krig mot förbindelselinjerna kommer att ske i luften, 
l!li lands och till sjöss och omöjligt är ej att nya blookad-
1:1etoder uppväxa. Det blir ett livsvillkor för Väst att kväv a 
0~.~s ubåtskrig i sin linda, vilket kommer alt framkalla 
cl]a~va kustangrepp, nya metoder för s,jöhandelsskydd samt 
fknmg av robotbestyckningen på örlogs- och kanske även 
landelsfartyg. 

Krigsoperationerna få en tendens att växa i bredd, djup 
~~h höjd _varigenom vid ett storkrig J?.ästm~ .. a~la län~er konl
l efr att hgga under kulbanan med dar av foi.1 ande nsker fo r 
lt _tstrider över territoriet samt nedslag av felgångna robo-
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tar. Sjökrigct kommer att mer än förr inverka på k r irret 
1
. 

lands. <'> l)l 

Invasion över hav och land samt luftledes blir svf1r a 1-0 
ulföra om försvararen har ett harmonisid sammansatt f? lt 
s~arssystet~: utan uppenbara luckor sal~lt ett modärn t rob~l'
vasendc. ~-~scnh(<)wer_ h~r yllr~t .att vast~nakterna ej ha(jl. 
kunnat ult~ra lands_llgnmg_~n 1 :\ormand1

0

e om de tyska\'~ 
vapnen vant opera ltvt an vandbara sex manader tid igare :· 
vad Eom blev fallet. Detta visar vär det av defensiv~ rob '\!i 
vapen. Teorien alt framtidens landstigningsföretag ska ll ~ -
sältas av en mängel splittrade småinvasioner på mycket br~ ; 
front förefaller mindre gynnsam ur en angripares syniHtnk;' 
Beh?vet o av landstr~dskraft.cr ~ir, ci:nna __ lc?ri -~örutan, full\ 
tydlig bade med hansyn hll mvamonsforsok ove r hav oci 
land samt till luftlandsättningar. 

1 

Hur en fiende kombinerar dessa be fvingel semetoder bJi 1• 

grunden fö r !krigsplanen samt för den svagare p ar len fö r 
försvaPsplanen. Utan alt ing~1 på mindre länders för hn lla 11 . 

den, vilket skulle föra för långt, bör konstateras a tt heträf
fande stormakterna stå två helt olika åskådningar mot var
andra. 
. Sovjets fastlandsnatur har sedan länge resulterat i ctl kon

tmentalt tänkande, där 1nan vill utnyttja ett centralt läge:; 
fördelar samt möjligheten att "slå ut" i olika och fö r Leil 

motståndare okända riktningar. Detta ger centralm ak ten ci l 
försteg vid offensivföretag, som periferimakten för st måstr 
inhämta. Sovjets naturliga strävan är därför en u tveckling 
i sydlig riktning som klyver världen i två hälfte r. Detl a 
system kan medgiva alt avklippa \'äsls viktiga förbindelsc
linjer över vissa världshav samt att vid lämpligt tillfälle 
sätta Yästeuropa i kläm mellan ett kommunistisk t Afr ika 
och ett överrumplat Nordeuropa. Men systemet medger ock
så 1senare att utföra sarmua spel mot USA med h jälp av 
Fjärran östern samt Syd- och Mellanam.erika, even tuellt 
dessutom med tryck från ett ryskt Europa. Studern r mR 11 

rysk politik, propagandauppläggning samt alla dess mi litär:: 
åtgärder, inclusive de~s robotpolitik, får ma n ett hestä!11l 
intryck av att ungefär så bör östblockets storstrategi pu ltlll ~\ 
sikt vara uppbyggd . 

Västs maritimt betonade läge såsom en periferimald !eder 
i mQtsats härtill till ett storstrategiskt Länkande, som utnytl; 
.iar fördelarna av att tillämpa en rörl ig gruppe<·ing nJC' ' 
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, ]et att vid krig sätta öst i en cirkelformad kniptång med 
Il~~der läng? per~ferien. ~essa __ tänder äro ej blott .. de i ~öc
i:er så va~1hga p ilarna f~an V asts flygbaser I~ot ?sts: vikti-

6te omr a den u tan ett vidgat begrepp med penfenska, kom
t~nerade operationer jämte robotanfall från fasta och rör/6a baser i olika världshav och från :vitt skilda riktningar. 
E~ sådan stm·strategi liknar den, med vilken Tyskland kros
sades år 1~~5. Men _ den .stor~ skillnaden ä~ att d<;;t är oi~öj
]igt att besatta SovJet-Kma bll lands, varfor en saclan kngs
plan i stor t måste baseras på "kant-ländernas" ·effektiva 
Jlledverkan och en ny kombination av betvingdsemetoder 
utkristalliseras. Det är därför USA nu stöder försvarsväsen
det i de länder från Turkiet till Sydöstasien vilka kallas "de 
grå områdena" (the grey areas) samt erbjuder sig att förse 
dem m ed modärna vapen därest de göra egna ansträngning
ar att f örsvara sig mot en påträngande kommunism27). 

Dragkampen om övervikten i robothänseende synes tyvärr 
komma att bidraga till att intensifiera spänningen mellan 
stormaktsblooken. På båda sidoT har man insett att robot
vapen är det bästa försvaret mot överljudssnabba flygplan 
på hög h öjd och det end a tänkbara försvarsmedlet mot fient
liga robotanfalL stridskrafterna till lands, till sjöss och i 
luften måste alltjämt bibehållas och förses med modärna 
robotvapen, v ilket kostar betydande summor. Men samtliga 
stormakter ha insett att robotvapen krävs såsom motmedel 
mot ett politiskt robothot, som försvar mot fientlig ter ror 
och produktionsbekämpning, som skydd för livsviktiga för
bindelselinjer samt för att avhålla en fiende från invasion. 
Dessutom utgöra de vid krig eller fara för krig ett viktigt 
medel för upprätthållandet av en god motståndsanda. 

Beträffande Sveriges försvar bör märkas att den nya ro
botstrategicn orsakar att Skandinavien blivit värdefullare för 
b~da p arter, att ryskt robotväsende i östersj öbäckenet fram
for allt är inriktat på att dominera södra Östersjön med dess 
Utlopp mot världshaven och för att stödja den norra, ryska 
flanken vid en offensiv mot väster samt att utvecklingen av 
~.~n ryska ubåtsroboten skapar nya problem för Sveriges 
tsvar. ;~i. -~vingas att ti_~!ägn a ~-ss .den defensiva delen ~v 
en nya SJo-flyg-stra tegi , som ar 1 vardande och som gar 

~.t på att hind ra en sjöinvrusion och samtidigt hålla borta 
1.endens rörl iga robotbaser från Sveriges närhet. De oss om
givande haven ägna sig a lldeles särsk ilt väl för ett dylikt 

2G 
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försvar, uppbyggt på samspelet mellan följande stridskra' 
ter, avsedda att fjärrhålla fientliga ubåtar och invasion~'' 

framskjutna ubåtar och flygspaning, även givande nÖd 
vändig radarvarning, till komplettering av på vissa pla tse.~ 
utlagda lyssnar-bojar, ' 

ubåtsjakt av ubåtsjagare och helikopterförband, vid be. 
hov stödda av robotbeväpnade jagare och lätta flygpl an 1ne 1 
kraftiga bomber, varjämte t 

styrkor av j ag are och kryssare - dc senare •särskill vie] 
invasionsföretag - insättes vid behov. Härvid är möjligheten 
att utnyttja de lämpliga vattendjupen för mineringar och 
att tack vare landets geografiska skapnad kunna tillgodo
göra sig en i hög grad växlande basering myoket stora för
delar som_ gynnar en dylik, defensiv sjö--luft-strategi. Dessa 
fördelar bör utnyttjas genom lämplig förberedelse. 

Att använda vårt flyg även för ubåts j akt vore dål ig eko
nomi_ och hindrade fyllandet av andra, mera lämpliga flyg. 
uppgifter av stor betydelse. Men samverkan mellan fl otta 
och flyg för avslående av invasion över havet är också kär
nan i sj ö-flyg-strategien. 

Vårt land har kanske ej ekonomisk möjlighet att skaffa 
sig större robotvapen för vedergällning på långa h åll men 
kravet på mindre jaktrobotar för flyget, sjörobotar för ma
rinen samt markrobotar för luftförsvar till lands och till 
sjöss jämte avvisande av luftlandsättning bör i första h an d 
tillgodoses. 

Den dag då användbara antirobotvapen skapats, varigc
nom man får :försvarsmedel mot robotar av medeldistans
räckvidd och kanske även mot robotar av kortare räckvidd, 
blir anskaffandet av :sådana motmedel ett problem av pri
mär betydelse. Men dit ha vi ännu iCike kommit. 

6; 5 1957. 
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ROBOT- och RAKETV APEN! pEN NÄRMASTE FRAMTIDEN. Bil. 1. 

'l' b 11 o t · . . l t l . l d t f o ·t·t .-:o t l l · Yp\; N D~I< 11 f. . t· ·· l · h f ·1 f.. t r a e en a erger v1ssa, IC: <e- e uns <a a a, ran e u - a \: ål! , ., fullt { ara or opera IV an van( nmg a et sh or a : 
skilt de viktiga uppgifterna om vapnens räckvidd varierar a~q .cs ' '.fl1 a nu-läget. Ä ven vä1;defulla källor ha ofta olika uppgifter om 
varför de n~.åste a~~ses. som 1~ngefärliga. A v sif!rorna. in olll Pas1:"~ ~;trlU,~n:a slag .~v måla ett vapen ka,n användas. Av t~~ån framgår 
anger d. en ,!orst~ rack:1dden 1 km, d~n _senare 1 .ma u tJiska ~ 1: ~1. ' ' S~ n1ot. ':.i vapen ar~ "mangsyssl are". '! abelien avser framfor a]~~ att ge 
dard-1mles erhaJle.~ ~enom oatt r::;1lhphcera cleno ~~nare siff ran ~1 t t f]e

1
erell överbhc:~{ av ;yapnei~s sta1_1dpunkt nu ·och under narmaste 

1,15. Vapen tsom 1 borJan av ar 19::>, anses blott sta un der utvec]·[111rn geJ.d fö r att bedmua robotfragan 1 stort. 
ha beteck nats m.ed "u", de i produktion med "p". De vapen vin·' 1~·frn il1 11 

'a a· 

l 
Avd. 

n :r 

l 

2 

3 

l 

~~l 
storbritannien Typ USA Frankrike 

[

Avd. 
n:r 

Sovjet 

Interkontinenta ro bo- Atlae (8800,4900), u, tvåstegsrobot, vätehuvuct·, "' k bot i . , ,, En törsö sro T-4 A (15600, 8700•?), u, i Sovjet l 
även kallad "rymdbom!baren", 
sannolikt en 2-stegs-robot. 

tar (ICBM och SM) (8000,4400), u, samt icke-ballistiska strategisKa r~ t 
tarna (SM) pilotlösa flygplanen Navaho (8000,441 11be e 
u, jämte Snark, ( 4000,.2200), p, vätehuv uden, Inin: 

snabbgående än ICBM, fö,lja jordkurvan, mera sårbar 

Medeldistansrobotar 
(IRBM och SM) 

Flyg mot flyg 

än ICBM. 
------------------ 1--------~----- - ------------------------

Flygets Thor (2500,1400), u, samt m arinens Re~C:. Försöksrobotar samt Amerikanska Mata- T-3, även kallad M-104 (8000, 2 
n (1600,900), p, jämte krutraketdrivna Pola ris (2i'.leverans från USA darförband äro redan 4400), u, anses operativ omkr. 
1500), u, pilotlösa flygplanet Matador (1000,550) , st. av illBM .baserade i Frankrike 1959--1960. 2--3-stegs-robot, fått 
bar. Markrobotar av mindre räckvidd -- se avd. 9t högsta prioritet för plroduktion. 
dan. Jupiter kan hänföra.s till avd. 2. T-2, även kallad M-103, (2700, 

1500), p, atomhuvud, 2-stegs-ro-
bot, högsta prioritet. 

------------------------------------~---------------1-------------------l-------------------------------l----- l 

k'U' 
Bornare, ( 450,250), styrbar, pilotlös robot a vs 1 :Sedan Stooge utgal!- Tre typer av jaktro- M -100 A, från fpl styrd raket 3 
jaktrobotar, varefter planet återgår och landat' auratR är övn.-roboten botar ·från firmo·rna (7,4) , p, namt en ny Menser
matiskt; flygplan såsom Sabre och Scorpion skJLFireflash och vissa Matra och Sfecmas schmitt-typ, I-2 , en interceptor 

" ·I· ht "·I t1se ·, flygplan skJ·uta salf rorsöksty ... t f " "k t k· t k · k t raketknippen av "' 1g y "' o 1111 _ per vapnen. Jam e orso s yper. som s JU er mppen av ra e er, 
h Fale ""ver av styrbara raketerna Falcon (10t, 5) oc i .. ans 'från USA avsedd öka skyddet för större 

· t · aktroboten SIJarroW (
9
' Yantas av "'! 'l' t" t 'kt' (8,4) ·, marinplan skJU a J u. era ty städer och m1 1 ar VI 1ga om-

tro boten 'Per. -
styrd med målsökare ; .flyget använder jak atolnJlU' råden. 

1-----
dewinder (18,10) . En ny Ding-Dong med 

under utveckling. --~~--------1--------------
t övrii '<iss 

------------------·-----------

4 Flyg mot mark Vissa av ovanstående, Rascal (180,100), saDl t a iaktraketer. 
a ro1JII· 

attack-robotar Tarzon samt Bullpup, u . Dess .. 1~ tanfor 
starta vanligen från flygplan som vänder u 

värnszonen. 

Vissa av ovanståen~ 

de jämte Entac 
(2,1.1) 

M-100 A anges användbar 
mot markmål, vingförsedd. 

även 4 

1 
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n:r 
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Typ USA ~~ Il 
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Frankrike Sovjet 
l 

Avd. 
n:r 

stor!Jrl 
~-~------~---------~---~~ 

5 Flyg mot fartyg 

6 Fartyg mot fartyg 

7 Fartyg mot mark 

l 

Attackrobotarna Dove, Bullpup, u, m ot Ub per för ubåts- En Sfecmas-typ 
överv.-fartyg. Rascal, Petrel (18,10) fälls f rå åtat l(Yfl. tY 
och helikopter mot ubåtar, med målsök are · n :

1
Yittll!ja.l\t 

, hltnr:''l 
de robotar finnes. Den i Kor,ea använda Helh~at au, 
mindre modärn. 

-....... -------
Å kryssare och robotkry-ssare en katapultstartad Försök med sjörobo- Raketvapen samt Ma-
gulus II (1600,900), p; Tartar (25,14), v ilken kan a: tar ooh leverans av sal e a och Marnea 
ras även å jagare, Talos (130,72) och Terrier ( 2~ 3111

erikantska typer. under försök . 

Fartyg skjuta Petrel (18,10) mot ubåtar. E n ny ~ 
användbar från både överv.-fartyg och ubåtar liQ 

utprövning. En Polaris-typ anses kunna aptera,~ 1 
båtar. 

En vingförsedd raketbomb, lilC 5 
nande M-100 A? 

J-1, sannolikt föråldrad V2:a. 
J-2 å större fartyg (1000,600), 
anges kunna apteras å vissa u
båtar. 
J -3 (2900,1600), p, avsedd för 
övervattensfartyg och möjligen 
ubåtar(?). 

6 

-----1- ------- --1 ------------~--- - - -

Regulus II (1600,900), p, samt Polarts (2700,1500), Ev. amerikansk typ SE-4200 (100,55) 

en mindre Regnlus I (800,450) användbar även 1 l 
båtar; Talos (130,72) och Terrier (24,13) ä ro även • 
vändbara mot markmåL Vis.sa fartyg nyttja ä1 

flygplanet skywarrior med raketer och atomhur 
Regulus I är redan installerad på flera än 10 amt 
kanska fartyg. 

J-2 enligt ovan, jämte 7 
Comet-l (150,85) från ubåtar, p, 
.anses snart klar samt 
Comet-2 (1000,600), u, anses krä
va några år för färdi~stälande. 

----------1 -----------------~~------------l-------~-----l --------------

8 Fartyg mot flyg 

9 Mark mot mark 

Luftvärnsrobotarna Talos (130,72), Terrier (24,13) Taifun-typ, ameri-Några av nedanstå- Modärniserade Wasserfall-
dess ersättare Tartar (25,14) ; jaktplan m ed Spa~ kansk typ och luft- ende typer samt luft- Rheintochter-typer samt 

för. värn .. 
(9,5) och Sidewinder (18,10), inframålsökare -
om luftvärn med atomstridsmedeL 

värn. vapen . 

och 
raket-

8 

-------1------- - - ---- -----------

ert Alnerikanska 
Jupiter (minst 1500,830), u, Matador (1000,550).. (l (enligt t yper SE-4200 (100,55) En-
tuellt Regulus I (800,450), Redstorre (480,270), P• te. Pressuppgif- tae (2, 1.1) antitank-

t J l aprn 195 
poral (180,100) samt artilleriraketerna B ones nol'k 7: san- robot liktsom en Sfec-
(36,20) och Little John ( 4,2), pansarvärnsroboten v stQ

1 

t Jupiter, Red- mas-typ. 
sttsr ne, Cor 

crosse (15,8), u, antitankroboten Dart, p , jämte ne81 J Poral, Ho-
1!.1· ohn). 

robotar. Samtliga lämpliga endast mot fasta 11 

T-1, även kallad M-101 (630,350). 

en V2:a, 
T-4, även k. M-102 (1300,700), p, 
T-5 och T-6, art.- och antitank
vapen, med räckvidd omkr. (7,4), 
T-7 A (90,50), atomhuvud, samt 

T-8, u. l 

9 
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Avd. l l n:r l 
Typ 

10 Mark mot flyg 

---

11 Mark mot fartyg 

--

Banor för utprövning 

l 
l 

USA~ ~l ~ 'b ·r·"Jtt:~1nnnien . 
stor ' 

Frankrike 

~ ~ Boma1·c (450,250), Talos (130,72), Tartar (25
1 

pålitliga (även nattetid och i dimm a verks
4
l, il·. 

Nilie-Ajax (27,15) och Nike-Hercule1s, p, samt~ 

. " (27,15), Parca, 
lil'e·~:å försöksro- nique 
r,st samt luftvärn. bot), 

etti (2·1,13) eller Tartar (25,14). Tartar synes konun t~r (30,16) 

p samt Vero
(ihöghöjd-rO;-

SE-4300, p, 
o. luftvärn. 

ersätta Terrier. Experiment pågå med en ant" a a 
l-robe 

samt f lera vapen med raketknippen. --~ 
Kustrobotar av varierande, ofta äldre, t yper 
atomartilleri. ~-

- ..........._ 
Florida- St. Helena (9000,5000)' i Karibiska havet 
New Mexico samt i Californien m. fl. mindre b~:· 

se kust robotar . Kustrobotar. 
!)iver 

-----flbriderna-Grönland Banor i Algeriet-
;;:nt banor i Austra- norra Sahara. 

.:n. 
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Sovjet . 

i\'I-1, styrd höghöjdsrobot, "ld l a re 
typ, 
'F-7, en modärniserad Wasserfall
typ, avsedd att förstärka luftför
svar av viktiga städer och om
råden, samt T-8, u. 

l Diverse kustrobotar. 

Banor längs Sibiriens norra kust, 
vid Behrings Sund och i Barents 
hav samt fem landbanor : vid Sta
lingrad, Sverdlovsk, Estland\ 
;;amt öster om Kaspiska hav()tl 
(öknarna Ust Urt och Karakumi). 

Avd. 
n:r 

10 

11 

Anm. 1. Äldre typer såsom. Stooge., Lark, Loon, Loki, iHs 294, MX 904 och Ori&. : fdl.n Jupiter C är den typ, som anges i avd. 9 ovan. I USA har framställningen 

ha ej medtagits. Den ordinarie och ofta nämnda Viking är en 'forskningsrakcr: ICBM och IRBM väsentligt påskyndats. 

Schweiziska Oerlikon 54 är en robot mot flyg (20,12) som används i f lera ländt Anm. 3. Inför det geofYsiska året 1957- 58 ligger troligen USA först med en 

Av intresse är att vissa robotar såsom R egulus kan bärgas efter n edslaget och a;ärlör avsedd t re,-IStegs-robot ("Operation Vanguard"), avsedd placera en 'satellit 400 

samma robot har skjutits ett tiotal gånger, vilket ·avsevärt minskar k ostnaderna f~ ovanför jordytan. Sovjet driver på försök med sin "rymdbombare" och även stor-

utprövningen. t~tannien antages deltaga med en mindre typ . 

Anm. 2. Jämlikt regering,sbeslut i USA får armen ej ha robotar med stö . Anm. 4. De ryska typerna I-1, T-3 A, Pol-l och Pol-2 äro försökstyper. Termen 

räckvidd än 200 mil e s, varför Jupiter antages skola övergå till flyget eller möjlig<Jor vissa begrepp är följande: robot (snarjåd), raket (raketa), styrd robot=guided 

försäljas till allierade. Amerikanska uppgifter hänvisa till möjligheten att kombin~~sile (opravljajemy snarjad), luftvärnsrobot (zenitny snarjåd), flerstegsraket med 

typerna Thor och Ju pi ter, •som ingendera hunnit till produktionsstadiet . Vissa P101 1~1 räckvidd (mnogostupentjataja daljnob6jnaja raketa). 

sl,jutningar ha dock skett. Redstone kallas ibland Jupiter A och är i produkti~ 
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l. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Orlogsskeppet Wasas undergång 1628 . 

Av f d lwmmendörkapten GEORG H A:FST:Uöi\r 

Krigsåret 1628 medförde svåra förluster för svenska flot
tan. Ej mindre. än tre av de största skeppen gick förlorad, 
~ör~t va~- det 1iVasa, som när h~n d~n 10 augus~i ~ ust slartl~t 
sm Jtmgfrures•a, kantrade och g1ck bll botten pa Slockholllls 
ström, så Kristina, Klas Flemings flaggskepp , som den 26 i 
samma månad i polska farvatten )wlliderade i h årt Yäder 
med annat fartyg, blev manöveroduglig och drev p å 1and p[1 halvön Hela, samt slutligen Riksnyckeln, som på hemvå g från 
krigsskådeplatsen stötte p å grund under storm vid Yiks len 
i Slackholms södra skärgård natten till den 6 september. 

De båda siSitnämnda skeppen blev helt spolierade. m en vad 
W asa beträffar hade man från början stora förhoppnjngar 
ej blott att kunna bärga kanoner o d utan även att lyfta upp 
själva fartyget. Det skulle dock visa sig, altt ett sådant fö re
tag med hänsyn till skeppets storlek och vattendjupet över
steg dåtidens tekniska resurser. Hon har också sedan dess 
vilat i ro i över 300 år på Strömmens botten. San1tida upp
gifter on1 var skeppet ·sjönk, är rätt så svävande. Man har 
därför länge blott på ett ungefär trott sig veta, var k alastro
fen verkligen ägde run1. Fastställandel av den exakt a platsen 
för var vrakett har sitt läge, har likväl ej förrän h e;lt nyligen 
kanunit till utförande. Om denna märkliga bedrift redogöres 
på annat ställe i detta nummer av Tidsklrift i Sjöv~isen det. 

Då Wasas undergång och därmed förknippade förhäll an
den kommit i rampljuset under den sistförflutna hösten, har 
deJ synts böra vara av intresse för denna tidskrifts. läsare att 
få en översikt av de väsentligaste samtida källor, som be
röm detta ämne och en såvitt möjligt klarläggande bild av 
dessa källors vittneshörd om händelseförloppet. 

Först må emeHe,rtid nämnas några ,ord om. skeppet H' asas 
tilllcomsthistoria1 ) se noterna sid 410. För att planlägga oJll 
flottans underhåll och nybyggnad under senare hälften . av 
1620-talet, sammanträdde på hösten 1624 "Riks- och vice
amiralerna" med den ledande skeppsbyggmästaren på Hoi: 
men, mäster Henrik Hybertsson. Den 23 december s å v-~~ 
man klar med en plan, som .skulle understäilats "H. K. :M. ': 
nådiga förklaring". V ad nybyggnader för "Skeppsflo ttan 1 
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.. w ·sjön." beträffa!·· hade. man l~,ärvid kommit till, att mäs
os. J-I ennk skulle ataga s1g att bygga av nye eftersknvna 
~UePP och d em f~inliga leverera - - - uti fyra år", näm-
·gen 11 1626 ett .st?rt s:kepp om 136 fots längd och 34c fots bredd, 
1627 ett mmdre, 
1628 ett stort (lika med 1626) och 
1629 ett mindre2

) . 

Redan den 10 januari 1625 fastställde konungen detta för
slag i det väsentliga genom ett samma dag utfärdat kontrakt 
rned Henrik Hybertsson och dennes bro~ier ha.~1delsn1anncn 
.Arent Hybertsson de Groot3). Av de bada storre skeppen 
~ 5.om är dc i detta sannnanhang aktuella - gick det första 
av stapeln redan på senhösten 16254) och blev kontraktseu
ligt levererat 1626. Vad det andra angå1•, skrev amiral Klas 
Fleming till konungen i bö,rj an av januari 1626, att mäster 
Henrik "virke, till ett stort skepp - - - uti beredskap 
haver h ugga lå,t.it" och hade skeppsbyggmästaren utfäst sig 
att "E. K. M:ts bestick skall så mycket möjligt i akt havas 
och efterk0lnmas5). En månad senare rapporterar amiralen, 
att mäster Henrik, som "haver - - - utav en Apaslem 
varit illa sjuk, och hållit sängen i åtta veckor, nu begynner 
- - - något komma sig före igen" och beräknar att "med 
första" k unna sätta igång bygget6) . 
· När k ölen sträckte,s tiU detta skepp och när det blev sjö
satt, h ar ej stått att få dokumentariskt belagt, ej heHer tid:
punkten när Gustav II Adolf bestämde, att det skulle bära 
namnet W asa7 ). Att det var j u st detta bygge, alltså det 
andra i ordningen av de i 1625 års kontrakt ingående båda 
stora skeppen, som måste ha fått namnet ifråga, ger en när
mare undersökning vid handen. Ser man nämligen efter, t ex 
i skeppslistan över svenska flottan under Gustav II Adolfs tid 
i det i not 1 åberopade arbetet "Sveriges sjökrig 1611- 1632" 
s 234-254, vilka skepp i storleksordningen 250'----450 läste1·, 
som över huvud taget fanns under den i sammanhanget ak
tuella perioden, alltså åren 1626- 1628, så finner 1nan att 
de utgj ordes av sammanlagt 10 skepp, nämligen 

Kristina (inköpt från Holland 1624), 
Rikskronan (eller Stora Kronan, byggt i Harbovik 1619), 

· Riksnyckeln (eller Stora Nyckeln, byggt i Ridö/ Västervik 
1617), 

h 
Scepter (ibland kallat Riksscepter, byggt på gamla Skepps

olmen 1603), 
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Stockholm (byggt i Stockholm 1622), 
Svärdet (eller Gamla Svärdet , även kallat Rikssvc"irclet 

byggt i Västerås/ Stockholm 1605), 
Svärdet (eltler Nya Svärdet, byggt i Västervik 1626), 

Tre Kronor (byggt p å gamla Skeppsholmen 1626)", 

Äpplet (eller Riksäpplet, byggt i Västervik 1622) 

samt ytterligare ett, vilket blev färdigt 1628 och alltså utrn 

tvekan måste vara det andra av de båda "stora skeppen''\ 

som betingades genom_ 1625 års kontrakt och vars byggand~ 

mäster Henrik Hybertsson, enligt vad nys,s refererades i 

februari 1626 var beredd att "med första" ta itu m ed. Det 

är också år 1626, som_ vi första gången n1.öter skeppets na111n 

1Vasa (här skrivet "Ny "\Vass an"), i ett bevarat dolnnn ent' 

nämligen i riksregistraturet av den 12 augusti, där elt skep1; 

med detta namn, av 400 lästers storlek, står främst p å li sta;1 

över fartygen i det entreprenadkontrakt om_ bl a tack lingens 

underhållande å skeppsflottan, som K. M:t sagda dag träf. 

fade med skeppskaptenen Hans Klerck. När sjösättnin gen 

sedan ägde rum, är som_ sagt icke känt men bör ha intr~iffat 

under 1627, ty då utbetalades 6.500 riksdaler för "Nya W asas 

,uptaklandc"B) . . 

Rörande dc avslutande arbetena och skeppets klar göring 

för sin förs ta expedition är följ ande känt. Man vet, att kon

trakt träffades med styckepoleraren Jöran Putes5on i augusti 

1627 om rengöring oeh polering av 60 st halva kartager (allt

så U-pundiga kanoner), "som tiHgjutna och till det nya 

skeppet vV asan ärnade äro, v ilka stycken alla både m ed vap

nen, namnen, årtalen samt delfiner och gesprängen eller löY

verkcn skola således rent utarbetade bliva, att ingen med 

rätta skall h ava det att straffa". För varje kartog om 12 fols 

längd skulle han erhålla 2--i daler Qch för dylika om 10 fots 

längd 22 daler. Att arbetet beräknades komma att påg~l in 

på 1628, framgår av att :wklimästaren i arkliet var skyldig 

"om_ vintern att hålla polerehuset till nödtorvten varm t"9)· 

Vidare känner man till, att Wasa på våren 1628 'låg "vid 

kranen här vid slottet" i och för intagande av barlasten, så

som en .av de överlevande upplyste vid förhöret om olyckan 

(se n~dan). Under juli månads lopp ombordtogs seden uern 

bestyckningen på sanm1a ställe just med hjälp av sagd:t 

styckekran. Denna gamla kran hade sin plats strax norr oJ]lt 
där Gustav III :s s.taty nu står, och fanns kvar ännu 1110 

slutet av 1700-talet. Att kranen ej stod på gamla SkcpP5;, 

holmen har sin naturliga förklaring däruti, att hela "arldiel 
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alltså förrådet av kanoner och ammunition m_ m _ for

da111 var ~nknutet .~ill slot~et:. vid v~rs östra sida "lodgår

dell'' oc~~sa var belagen. D1t over maste alltså skeppen vid 

)JeboV f?rh alas. 
ven sa_~und~0 ombordtagna bestyckningen utgjordes av föl

. 11 de pjaser: ) 
Jf1 . 
· 24-pundiga kopparstycken, nya . . . . . . 46 

, , gmnla . . . . 2 

3- " . . . . . . . . . . 8 
1- , , [ falkoner J 2 

Stormstycken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

S:a 6-1 

r marginal en till denna bestyckningsuppgift står: "Sanck neder wie! 

vanewijken 10 Augusti 628" . 

Vikten av ovanstående artilleripjäser var:11) 

De 46 nya 24-pund. styckena vägde tillsammans 396 skep

pund 14 lispund. 
, 2 gamla 24-pund. styckena vägde tillsammans 25 skep

pund 6 lispund. 
, 8 3-pund. styckena vägde tillsammans 30 skeppund. 

2 1-pund. styckena vägde tillsammans 3 skeppund. 

, , 6 stormstyckena vägde tillsammans 13 skeppund 10 
lispund. 
S :a 468 skeppund 10 lispund 

eller omräknat i nutida vikt: i det allra närmaste 80.000 kg. 

För dessa pjäser ombordtogs nedanstående ammunition :lO) 

24-pund. lod, runda 300 .st. 3-pund. lod, runda 100 st'. 

, , pike- 20 , , pike- 2 , 

, , kedje- 100 , , , kedje- 6 , 

, , saxe- 50 , 

. För d: l-pund. falkonerna finns ingen ammunition upp

f~ven. For st.?:·msty~ke_na ombord~?gs 9 1,4 lispund hag~~ o~h 
r_handgevaren 6 aUmgar muskotlod. Skcppets krutforrad 

111gJordes av 6 tunnor och 185 lispund och för laddningar

nas antändning medfördes 61h lisp. lunta. 

1 .. ~land övriga arklieffekter må nämnas 24 st laddskyfflar 

8°1 24-pund kanoner, 4 st för 3-pund ·dito och 3 st för storm

dtycken a, 55 ·träkarduser samt 3 st krutsäckar ävensom hu-
ar, fårskinn In 1n. . 

s Det finn s åtskilliga andra uppgifter om den bestyclmina, 
0
lll Wasa skulle ha haft vid olyckstillfället och av vilk

5
a 
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käl~_or olik~ förfat~~re använt sig, men en del ~v des.sa käl! 
~tgor~ av for~lag roroande be~ovet av be~_tyc~uung på skep l 

0
l' 

ar 1628
0 

oci~. ar al~tsa blott forh_andsber~knmgar, och en Idel! 
andra aterfinnes 1 mer eller mmdre pnvata skrivelser f }l 
personer, som haft hörsägneT till källa Den ende _ s·\ 

1
':11 

j ag kunnat finna - ,smn~ kommit med. fullt korrekta d;llt 
om kano~a!1tal och kali~rar, så är det_ den dåvarande dan~a 
agenten 1 Stockholm Enk Krabbe i sm rapport hem av d e 
17 augusti 1628t~). en 

Redan den 5 juli fick IV asa användning för nåflra av si . 
kanoner, dock till fredligt ändamål. Fyra 24-pundiga slvc]r

1:a 
[ l t .. 1· l o • l l · 'en c. e. og n~-~n 1ge~~ ( a .. ~ c en ~a ut, som Hvgavs när "Salige Niels 

Stlernskwldz hJ•k fordes 1gen01n Strömmen"t3). 
Nä: Wasas besättning embarkerade :och hur stor den · 

:verkligheten var, . är ej med säkerhet känt. Ett dok nme : 
~ngivande den "pr_o anno 1628" ~erä~~1ade bemanningen 1~1 
skeppen, upptar for ~Vasa 133 hatsman och 300 soldaterH). 
Den_ rulla ove1:. den rad~ade delen av besättningen, som sä.
ke.~·bgen upprattades vid den efter olyckan verks tällda 
monstringen15 ), är veterligen ej bevarad. 

Följ ande av !Vasas personal är till namnet känd a: F ar
tygschefen kapten Söfring Hansson (även kallad Jute enär 
han var född i Danmark; han kom i svenska flottans \j änst 
o~~1kring år 1600), löjtnanten Petter Gierdsson, skep1;~mn 
Joran Matsson, arklimästaren Jaen Larsson och h ögbåts
man~_en Per Bertilsson. Dessutom medföljde ombonl fält
tyg~_~lastaren Erik Jönsson, vilken av konungen utsetts till 
befalllavare för den avsedda sjöstyrkan i Älvsnabben, även
som den gamle kaptenen Hans Jonsson (ibland kallad Jöns
son), skeppshövidsman redan på 1570-talet och sedermera 
bl a unde,r en följd av år gårdskapten på Skeppsholmen och 
fOnl nu omk0111. 

* 
När Wr asa de första dagarna i augusti 1628 var färdig

rusta_d, vad ~'ar då planerna för hen!les första expedi tion! 
Den mstrukhon, som Gustav II Adolf meddelade rådet ome· 
delbart före sin avresa från Stockholm daterad den 28 april, 
ger härom besked16). Flottans huvudstyr'ka, delad p:'\ två 
eskadrar, engagerades i blockadtjänsten utanför Danzig och 
andra hamnar samt ombesörjde och skyddade härens tr aJ~s
pm; ter till och från krigsskådeplatsen. Härvid undantogs frnn 
'början 5 av flottan största fartyg, vilka skulle sammLandrW 
gas till en i Slackholms skärgård förlagd beredskapsesk ndef. 
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e bärför avse~da skeppen ;ar Äpplet, W asa, Kronan, Gamla 
~ ärdel och Rlksnyckeln. Som emellertid det förstnämnda 

1
tg und.~r _oml~~ggnad, ~mbefalldes rådet att pådriva dess 
JJnra fard1g sta1lande!, Skeppen .skulle hållas beredda att 
s· ~das "till flottan". 
sa Redan i början av maj beordrades Riksnyckeln att förena 
jo' med den utevarande flottan och därmed var den plane

~n"d e hemmaes,kadern faktisk t reducerad till 3 sker)I). Genom 
l" .l . I at t både n zsan11ralcn (arl Karlsson Gyllenhielm och vice-
amiralen Klas Fleming var till sjöss som eskaderchefer 
~aknades särskilt genom den sistnämndes frånvaro -~ 
den välbehövliga tillsynen och driften i arbetena på Skepps
holmen. Den 20 ma j gav rådet den ovannämnda entrepre
nören Arent de Grool och "Söfring" en tillsägelse att "det 
skeppet, som förfärdigas skall, må bliva färdigt", vartill de 
svar ade, att det komme alt ta över 2 månader innan det 
blir klart17). ' 

Konungen, som var särdeles angelägen att denna eskader 
snarast skulle komma ut till sin bas, påminde rådet i senare 
delen av moj, alt de hemmavarande skeppen skulle hållas 
så "färdiga och i god beredskap, att de på vad tid och timma 
Oss täckes dem avfordra, m åge kunna gå till segels, till vad 
ort Vi då förordna och beskeda"1B). Men som det syn~es 
honom gå alltför långsamt med efterkmmnandet av hans 
olika order i dessa stycken, uppdrog han vid midsommar
tiden åt .den_. vid armen i P1.·eussen tjänstgörande fälttygmäs
taren Enk Jonsson, synbarligen en högt betrodd man, att "nu 
~tr~xt" bege sig till Stockholm, kräva av rådet att skeppen 
1fra~a klargöras "utan försummelse och dröjsmål". Konung
en hllade, att i varje fall måste Kronan och W asa bliva "all
dele.s färdiga till nästkommande J acobi", alltså 25 juli, var
o~~ wke, hotades med "H. K. M:ts onåde". Erik Jönsson skulle 
d~refter taga befälet över dem och seola ut till Älvsnabben 
dar ... t ·l l l bl n ' d S]os yrH:an s m le i liggande i avvaktan på K. M:ts vi-
are orderlD) . 

Er~me~~ertid h~de rik~am~ral~n un~efär samtidigt med att 
.. lk .. Jonsson sandes hll Svenge, fatt konungens bifall till 
~~ lang~ när:?, a .. ?nskan att på _grund av åldersskäl få lämna 
dr n ak~1va SJ o l J a~1s t~n: Efter ~m. hemkoms t till Sverige upp
övogs .. ~t ~onom _1 borJan av JUh att ha ett högsta inseende 

er fard1grustmngen av beredskapseskadern2D). 

* 

2G 
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Konuncr vi så fram hll söndagen den 10 augusti 1G2X, <l · 
gen för den stora katastrofen. •\. 

De bevarade samtida källor man h ar att s tödja sig j)· 

när man vill skaffa sig en bild av denna tragiska h ii l de) '1• 
i flolhms historia , utgöres dels av vissa officiella h andli nrr~~e 
dels av en del brev eller anteckningar av i stort sett p r~:.rt, 
karaktär. d 

Av dc förra märks främst 3 slyeken mcmorialprotol;.o]j 
som är förda vid förhör på Stockholms sloH dels m c l far: 
tygschefen (2) och dels med "byggmästaren på Holmen " in. 
för riksrådet redan den 11 augusti21 ). Y ida r e r ådets r: Jl Port 
lill konungen den 12 augusli22 ) och slutligen, och vi k li gas i 
det tyvärr hlott i fragm entarisk avskrift bevarade ]H·o tokoilet 
från den stora rannsakning, som hölls den 5 scplcn~bc r p<\ 
~Slotlet med en del av de överlevande m fl inför en "sin·skild 
förordnad domstol", bestuende av 17 personer, däri bland s 
r iksrt'td23) 24 ) . Som rådsprotokollen av den 11 augusti fi nns 
u lgivna i lryck (jfr not 17), kommer de icke att h tir f1 'er ges 
in extenso utan blott att refereras i nödig utsträckn in c:,. Det 
sistnämnda gäller även övriga här ovan antydda ki:illsk··i ftcr, 
dock med undantag för vad som finns bevara t av föc·hörs
protokollet av den 5 sept 1G28. Då detta i.i1· den förn ~i m st a 

källan till närmare känncdon1 om W asa:; undergång oc'1 den 
likväl kan sägas vara praktiskt taget okänd för de fl es ta, 
har .i ag ansett de t lämpligt att här nedan publicera de nna 
urkund och med samma språkdräkt som förlagan ha r. :--jii!Y~ 

originalprotokollet, säkerligen försett m ed bisittarnas l tHle r· 
skrifter, synes vara helt försvunnet. Härtill kommer <l ·l be
klagliga faktum , att avskriften ej är komplett i vad r ör för-
hörels början24). · 

Protokollfragmentet lyder: 

- - - Der lill Erich Jönsson swaradhe, att h an '"cdt 
inlhe Slycke wara Löst, uthan worc al le fast talicredhc, dY 
när Skipct begynte sijdha, Låp han strax nedher till Styckcll, 
då giok watnet in cgenom Skotportarna, då ropadhc h a1~ der 
nedhr e, att de skulle fijra Sköten, clå wårc de alredh a fiJl'dc: 
Och för ähn han kundhe komma op, war watnet så h iigdll 
Skipet all trappan gick Löss, att han n äpast kundhc k onJJ11n 
op, och mente wcla berga sigh på Relingen, när han opk on;· 
Och sägher sigh icke hafwa wist om Skipelz Lägcnhcc l, OCJ: 
trodde wist fast det ähn icke hade warit undher Segell, h adll l 
det Lijkuäl gådt öfwer änclha, för den swårhet skuldh, JllC

1 

397 

··fwerbygningen, effter det war sw[u·are öfwcr ähn undher 
o s adhe sigh den dagen inlhet ändfl hafwa äthe t, uthan 2 
cAngår drukc t, och då war han allena i Kaiulhan och hans 
påicke, der togh han ett Lithet stycke Kiöt och brödh, och 
det war a~ .l det han dc.~l dagc1~ hadh c förtärt. 

Och berall adhe all nar dc Lage wcdh td\nbodhen, för ähn 
de ginge till Segels, då sijddc det Lilhct, då L~tp han nedher 
till S lyck_cn; och sågh om det skulle f innas någet l\Iangcll, 
der war mtl1ct, män då rällc Skipct sigh slrax op igen. 

Då sndh e Her Carl Carlsson, alt han war Lijkuäll förord 
nat der opå som ccn Yice admir acl, han hadhc bort haft 
fJijtigl inseende, om det och war räll harlastat som del skulle 

Er ich Jö.nsson swara<lhe han war ingen Capilen heller Yic~ 
arnirael e.J l1cllcr sigh derföre ulhgaf, ulhan för ecn Ty1L 

!llestar?, derföre förstodhe Cap: och Skip: sig bättre på B;~
Jastcn alm han, 

Då förchc>H fisenlen honom, all Byggemcslm·en skulle 
hafwa sagdt, att om han hadhc fådl wetla a lt Skipct hadhc 
wl!rit rankt, och han der om hadhc \VOrdit nnmodct hadhe 
han welet sedt till, alt de iindå skulle del hafwa e'en foot 
nedh crlasla . Då swaradhc Erich Jönsson, hwru skulle han (l<;t 
meera kunna barlasta, nä r Skåtportarna icke Låac meerc 
ähn 3 Jj~ foot ifrån \Vatnet, der medh befalles hon~m1 "iöru 
d~än . M 

,Sädhan inl~al.!adhes Pcl_Lcr Gierdsson Lcutenampt opå 
\\ asan, som Sk1pct uttaklar hadhe, och war der opå när de 
skull e gå till Scgcls, Och blef af fiscalen anklagat hwarföre 
I:an icke hadhc gifwet tilkcnna att Skipet war s~å Rankt, der 
tlll han tiwar adhe sigh icke welta d er ulhaf, ulhan han hadhc 
allenast medh uttaldingen haft atl bestella, cij h eller sed!: 
hwadh b arlast der har inne warit, 

L'Män s,ty~kcn sadhc han all e wara wäll fast belagda, och 
, Iggcr ~~·kl,J_?Ct som ha~1 ~)cr~iltar, före 1-1 fotter diupt och 
achter 10 foller, och b Skor uthi h ä lskipet. 
S! Sko~tp~rlnma säger han \Vara wedh p ass ~ heller 4 ~~! 
d~oo lftan watn~t. .Honom spordh_es om han 1cke sågh all 

t 
t War rankt, for ahn dc gmgc h !l Sc&tcls Han swaradhe a t ·· - · " _ o ..._ .._, , , 

ti] _n~r d~ L! ge wedh Lt:~mbodhc~nc; .och någrc Personer ginge 
hka pa nagendere SIJdhan, sa Sljdde Skipel efter, 

ii.hOch o när de ginge till Segcls, hadhc de inlhe mecra oppe, 
Sk~1 h ad~1.e loppescgien, .. Fåckcseglet och lVIössanen, och när 

111;Pet .~l .J te t begy1~ th e siJ ~lha, kastade de alla Sköthen Löss e, 
n wadhret war mlhe sa starkt, att det kunnc draga Skötcn 
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ult, oansedt dc wäll worc smorde, derföre måtte de '> lic]·. 
Skötcn utt, och een Man allena hölt Skötet, och hadhe al't' 
righ trodt, att n ågot Skip skulle hafwa gådt omkull med ~.
ringa _wädhcr, Honom frägadhe,:; h\~ad~ orsaa~c hono m lyck t~ 
d er hll wara skulle, att det sa Laltehgcn gwk omkull, 0111 
det skulle wara illa bygdt, heller Lithet harlast dcruthi, Ha 
swaradhe alt han del inthe wedt, dy han förstår sigh i nth~ 
på Skipzhygningh, C'ij heller sågh hwadh harlast der uthi 
war, Honom befaltcs stiga af. 

Sädhan inkalladhes Skipparen Jöran Malsson; bld och 
af fis ca len anklagat, att han icke troligen silt kall och Em. 
bele förestådt hafr och haft ett sådant opseende bådhe mcdh 
barlast och annal, som hans kall och Embete hafwer fordrat 
och kräft, deregcnom H.K.JVIz Skip ähr koiJuucl .i oly l'k a, 

Der till Slci!1aren swarade, alt han hafwer der insH1pat sf1 

m.yckcn harlast der kunde ing[t, Och trodde inthe faleke l alt 
dc skulle det så wäll bestella, som han willc, derföre gick 
han nedher medh Lius och ie1nkadhe och inståppade den 

mästa han kundhe, Så att han inl.he annat kunde Uinekif•, 
ähn alt han iw hafwer giort sitt till. 

Spordhes om han kundhe märkia Skipet wara rank t, Han 
swarade atl när de ginge till Scgels, gaf det sigh först Li thet 
p å sidha, och gaf sigh strax op igen, Och när de konun e emot 
Tcgclwiken och det begynte sijda, hlefwe någrc föror dn ade, 
,som skulle intaga Stycken, män för än de wäll fin ge ett 
Slyoke in, gick Skipct omkull. 

Sadhc och alt Söfringh hadhe herällat för amiracl Flc
mingh, att Skipet war r ankt, Och berält:adhc derh oos, att 

när de L ågo wcdh kranen her wcd Slåtet mcdh Sk ippet, 
medh dessc barlast, hafwc de medh 30 karlar Låthel uthi 
a miral Flcmings närwaro Löpa Skipct öfwcr, Förste gc~ ngcn 
gaf del sigh ecn Plm1ck öfwcr, annan gången twå P lankor 
och 3 gången tree Plankor, då badh amiral Flcmingh dent 
holla op, haclhe dc Lupct flere ressor, så hadhe del gåd,t 
omkull, Och när detta skedde, sadhc han, alt I-LK.JVI tl ~inda 
wore hcma. 

Honom. frågadhes om då war allt full barlastat, H an sWil
radhe, på cen Espiugh när war barlasten inne, Och sadhe 
om Gudh will de få Skipet op igen och wele det Lasta öfei' 

~:~cå tportarna, Så ginge det ändå om,kull, I-Ion_om ~!·åga dhc~ 
for hwadh orsak skuldh, lian swaradhe att Sinpet ah r sH1 3 \ 

i Bå thnen, ähr icke hällee någon huek opå. Säger sigh oc5~ 
hafwa sagdt amirael Flcmingcn detta feel, och då h an Ltt 
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ten inför de, ~å hade Flcmingen s~-~dt?. du förer förmyken 
barlast, alt Skottpo~·Larna komma fornar watncl, Då hadhe 

11311 swarat, Gudh g1fwe. att det änd å wille slå rätt på kölen, 
på sw~radhe honom [~m tralen , att Byggmest hadhc wäll hygt 
Skip for, han skull e mtc bekymbrc sigh der om. 

Berettadhc . och, atl alla Stycken wäll worc fast giordhc, 
allenest ;tt Litet ~tycke <_HU el~ Skippd, Lågh der Löst, som 

1·11 o·en Ladha haohe, hw1lket mthe mvcket kundhc hafwc 
"' . l J 

o på sig 1, 

Sadhe och all när Skippct icke låldhc de Scrrlcn uthi så
dant stilla wädher som då war, huru skulle det <lå tåla när 
Bramseglen medh alle de andre komme op ulbi stort wädhc1. 
Honom hefaltes och giöre aftri.in. 

Sädhan inkall adhes Höghåsmanen Pecr Bertilsson , hlcf 
och af fiscalen tiltalt, det han icke flijteligen hadhe sin 
tiencst fö~cslådt, och ach let Scgel tamp och t):gh som honon1 
foot och b tumae bredare, ähn honom war gifwet Och ale 
hafr bort, ulhan ewentyrs warit full, och dn~ken, l~an medh 
flere, der cgenom Skipct ähr omkommet, Han swaradhe atl 
han ,inte war drucken, uthan hadhe den ·dagen waril till 
herrens N a twardh, 

Barl ast sadhe han dem innhafwe så m ycket dc kunde föra, 
och kunde icke, h eller förnimma, att Skipet skulle wara ranict 
mädh an det låg:h ·opå Strömmen, uthan mente all tinrr skulle 
wara v~~ll, Män~ när Skipet war undher Segell, bcg)~1lc de t 
strax SIJdha, Da kasladhe de alle Sköten Löss, Mån Skipet 
kund e Lijkuäll icke resa sigh, Honom befalles och afstiga, 

Sädhan blef och Bygeme-staren Hein Jacobsson inkallat 
o~h hlef förehollen och tilsport, hwarfö1·e han hadhe Skipet 
sa ~sm~It. och illa h ygdt alt det ingen bu ck hadhc, som det 
opa L1ggw kunde, och d~rförc gått omkull, 

Der till han swarade, att han h ade det bygdt efftc r den 

~er~te ~om _ho~mn gi~wet w~r af __ JVIc~ster Hinclrick, och opå 
f .h .. Mz b_:falnmgh, Sadhe ~~1gh anda hafwa _hygdt det een 
~ot. 0?~1 b t_~:I_nar bredare, alu~. honom war gh.fwet, Och alle 

emskwr ·saiJa att det war wall hygdt, 

l Ble~ och Arendt Degrot tilspordh, h warföre det Skipet medh 
c?gn~ngh älw så illa försedt, Han swaradhe att han haclhc 

C~t gJ ort efftcr den Serte som han mcdh H.K.:\1tt .skall hafwa 
f ntrahcrat efter det wis som han hade wist HKM om en 
Ga~sman som han 1såg wara bygdt i h ållandh för duc dc 

lllse , färmener inth e feel wara på hygnlingen, uthan som 
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B~,ggcmcsiaren mccncr skall del wara förscdl mc (ll 1 h 
Jas len. UJ·_ 

_H?nom blef .af fiskalen_ SV\'?.~·~1 t_ all Byggemesla~en ha n slzl1n 
ti}forcnde haf.ua sagd l !1l,l ~ofnngh, ~it del.~ Sk~pet \\ ur '"iilc 
sa slyft som Sanlc Pers Slo]J, och matte wall sa sed.1 t 1t-11 l 

• . • • •. U l) 
b arlast, dcll nekndhc Bygcmcslarcn !Slg'h ICke .sagd t hafw .. 
Och sadhc om det hadh c warit mccra barlast, skull e \ kip"; 
jnthet haft n :'\.ge n fara. e, 

Der emot swarade Söfringh om mccra barlast ~>kull e h af,'""' 
kommit i Skipct, då skulle. Spygalen kommit undh er \\al n;: 
och Portarne igen drcfne, lnvilket icke skce kund e, 011' m,;1~ 
cllicst shllle hafwa kunnat bruka Slyckcn, 

Och Lika så j sndc Söfringh :/ ähr hcfr uchta ndes bl " de 
gå mcdh det Skip han nu bygger, effler del och bl,ifvwr ])'.··,di 

p~ samma sätt: Bygcmcslarcr~ o sw~mHlhe, a ~t han m f1ti·• L~g
gw cfflet· den Serle som han iadt nafwer, F1sca1en .· '.Y<li"Hlhe, 

alt han och siwlie först f råga andra förs lantlige :\In.1 o:n 
~maken, 

Arcnclt Degrot sadhe, att om dc wele hafwc all e yggr-
mestarc det att besec, skolc de säija, att det ähr by• dl s{t 
aH ded iihr os lrafcligil. Då blcf av fisenlen swarat, all dfle:· 
det os traffeligen bygdt ähr, hwad då crsaken hafwcr varii, 
att det gick omkull. 

Dc swaradhe, aH dc wctlc del inihet, Gudh ·må dc i ,yctln. 
Arc,ndt Degrot sadhc, att han hnfwer sagd t H.K.Mll h u: ti 

U\.ngdt och hrct dett war, Och H.K.Mtt Lätt .sigh d el behaga. 
och willc det så hafwa. Dem blef af fisenlen swara , fast 
H.K.Mtt 'ha(U1c sådhan t wclct haft, skulle de [so m hygningen 
war ombetrodd, att säga till II.K.lVI. del rätta ] *), 

Spordhes Byggcmcslarcn om han tycker dett han Iwfw~r 
ett godt concicns och samwcdt att han ett så dhant Skip bygdi 
hafwcr, Han swaradhe, att det ähr så wäll bygdt som m1got 
Skip wara k an, der till blcf honom af fiscalen swarat, atl 
Skipet ähr fuller wäll bygdl, Män icke rätt proporlionerat 
som det sigh bordhe,, 

Fiscalen sadhe lill Arcndt Degrot att effter H.K.Mtt hafw~r 

contrahera t med honom, derföre skulle han hafwa Q'~l t l t!l
rådz medh Bygemestaren huru der medh skulle hafwa' blif" ·et 

*) Texten inom klamm.er är tillfogad i margii!alen av a nnan hand och 

har ej kunnat tydas med full säkerhet. Den ersätter följande, so111. öve!'· 

strukits i avskriften : "som sigh lbetter på saken forstodhe sagdt B .l{.JY[tt 

hwad det hadhe kunidt draga,". 
G.B)'l1· 
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f 
.. 1.5edt, Så alt Skipet -..väll hadhe m å tt bvgdt bl·ifwa l S•l. 
o • • L ' 

0 

, tt ff.K.Mtt hadhc de t kunn et bruka, och hafft nytt af , 
'
1 Arendt Degrot swaradhc, at t såsom h an mcdh H.K.l\ltt 

119
fwer contraher~t s2t_ m en ar ha_n och i ~esta måttan cphter 

si lt yttersta conncnl1 delt hafwa fulgJort, Dem befalles 

tii{C af. 5 
sedhan ink alladhes och M: Johan Isbrandsson och blcf 

nf fiscalen förchollcn, att ephtcr han ähr H.K.Mz tiänare, 
JJ\vij h an och icke bättre opsccndc h adhe haft, alt Skipet 
]ladhe m å tt .så blifwa b ygd!, att de hade kunnat tola n ågcn 
Siö h eller wädher, uthan öfwerbygningcn ähr tyngre ähn 
den undhre, hwi j han sådant i lijdh icke hafwcr Lilkcnna 
aifwet. lian svaradhe aH så mycket han förstår ,siah opt1 
f~onst , kan han inthe feel see, ulhan a lt det skall w~~a räH 
bygdt, a tt det skall wiill kunnc gå mcdh sine fulkommclige 
Segell till Siös, L 

Sadhe och a lt det skall wara Lijka brcdl mcdh Cronan 
och efter hans konst och det steck, så mycket han Lärt 
hafwer, Syn es del wara styffuarc ähn Cron an och efter hans 
konst, som förhemält är, wcdt inthct, uthan det ähr ett gådt 
Skip. Honom frågadhes hwad då orsaken war, alt Skipet 
ähr omkull gångit. Dett sadhe han sigh inthe wetta och 
lyckte omögcligt wara, a tt ett sådant skip skulle gå on;kull, 
,Spordes och huru Långdt Sldtlporten ähre ifrån watnet 

P?. Cr?nan, Ha~~. s?dhc ungefär Ll foot, Då blef Capeten Frans 
dtJt sandt att forfarc. 

--0--

Deres Discurs och Sensur so m kallade wore medh Hthi j'ör
höret. 

l. Sägcr Hugh u [?] , Felet står de r uthi, alt Skipct icke haf
wer sin fulkomm elige bredd, Så att kiölen hafwer kun
nat bära elen tunghcet öfwcr watnct derföre h adhe bort 
hafwc m eerc wicht under, 

2· Den andra hans Slalbrodher bcre tler, att Skipct ähr 
~wårare ofwan mcdh lVIaster och Rår, S.egel och Stycker, 
alm undher, Och slcipet ähr ännu inte blcfwet watubu
lit, *) .. Bcrcllade sigh hafwa sed t i Vencti Skip, det 100 
str fort hadhe, och Legat 2-l foot under watnct derföre ----------- . ' 

1.. *) "vatubulit" säges ett träskepp vara när det legat tillräckligt 

vange i sjön för att bordläggningen skall h a hunnit tao-a intryck av 

attnet (svullnat, bulnat). "' 
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3. 

5. 

6. 

7. 

~ynes det wara förtungdt öfwer walnet, att L tis lcn d 
Icke hafwer kunnet draga, et 

Capeten Clerk säger att hwad Master Segel Rår och a·, 
nat, anlanger, war det inthet Extraordenarie h ög t h elt~ 
bredt, Män Skipet hafwer inte haft halskip n ogh, 0~h 
borde holskipet hafwa warit 2 fötter djupare, at t rnce. 
b_arlast hadhe kunnet instufwas, så hadhe det ·wäll s tå:]~ 
s1gh. 
Lasse Bubz meningh war och, att ephtcr Skipet war s' 
barlastat, att om det meere inkommet hadhe, då h aclh: 
det gådt öfwer Spygathen, derföre war holskepet för. 
litet, Och fördenskuldh war felet på hygningen, öf\\' er. 
bygningen war tyngre än undher, Skipet war försmalt 
tilhopdragit. 
Mäster vVellam. sadhe, att der han skulle .gifwa sin me. 
ning, bordhe een Bygemestare giöra sitt facit, och \YC tlc 
huru högdt det bör wara ofwan watnet, Derföre honom 
synes felet wara af det ringa hålskep, dy barlasten Ligge1• 

förhögt på Cassporerne**) och så är der och dee ~t o m·a 
Bielkar der ineliggia som rummet för barlasten b år tagar, 
och förtyningen är alt förswår, Och mente att det k nndhe 
ändå wäll ett Skip byggias af samma werke, derfö re äln 
det swårare åfwan ähn nedhan, Sadhe och een Lijkn clse, 
om man ladhe ett pundh bly uthi een \Vichtskål, {)Ch 

ett Pundh Fiädrar uthi den andra, ·Och man drogc elen 
vVichtskalen nedher som. bly wore uthi, och slap tc den 
ålher Löss, Så woge åther P,iedrarna den op t ilhaker 
igen, altså ähr det och här medh, att lasten i Botnen war 
förlät, 
Hans Förrådz rneningh war, -och att Holsidpet w ar för
lijtet det fik inthet så n1.ycket barlast inleggias, som Mf
des, Skipet war för skarpt bygdt under, att det inthet 
kunde öfwerbygningen draga. 

Erich Larsson war och i den Meningh, att holskipel war 
förlithet, och att underste öfwerlöpet skulle hafwa Legat 
högre, På det att det hadhe kunde Lastat Skipet 2 fötter 
diupare, ephter förtynningen war förhögh och förswår, 
att Lasten det icke draga kunde, 

**) "cassporerne", -kattspåren, ovanpå kölsvinet liggande klossar, fÖl'" 

sedda med spår för mastfotcn. 
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8
_ Vthi sannna meningh war och Borgmestaren Hans Niel-

son. 

Med utnytljande av nu berörda källor skall här nedan en i 
J11öjligaste mån korrekt sammanställning göras av händelse
förlopp et ocho v,~ d därm~d kan stå i samb and. J ag säger "i 
möjllgaste man , ty det ar etl beklagligt faktum, alt elt p ar 
av de viktigaste av de grundläggande källorna, nämligen 
riksrådets protokoll, är mycket osammanhängande, meni;1 g
arna är ofta plötsligt av hr u tna, interpunktionen är ofullstä~-
dig och därmed vilseledande, de förhördas utsagor företer 
uppenbara luckor och ofta ger protokollen blott ~lunkla an-· 
tydningar om det, som verkligen har hänt. Där till kommer, 
att protokollsföringen skötts av med sjöförhållanden i regel 
okunniga personer. Vad här sagts on1 r ådsprotokoll en gäller 
i viss mån även förhörsprotokollet av den 5 septembei·. 

Ins~_jutas må, att det givetvis är oundvikligt, att jag i min 
redogor~l_se !commer att beröra en del redan tidigare publi
cerade forhallanden. J ag vill då särskilt påminna om det 
flertal artiklar, i vilka framlidne professor Nils Ahnlund 
yppat sin eminent~ k~nnedom om flottans angelägenheter 
under 1600-talet. E.1 mmst med tanke på önskvärdheten av 
att vad våra historiska urkunder ha att skänka och som. står 
i r:el ation till örlogskeppet 1V asas undergång 1628, verkligen 
bhr uppenbarat och bekantgjort, är professor Almlunds ti
made bortgång djupt att beklaga. Han var liksom en fast 
pelare, _ett s~öd för dem, som ägnade sig iit lösningen av i 
anslutnmg hll en ev. bärgning av 1V asa stående historiska 
spörsmål. Kanske må det vara mig tillåtet att i detta sam
m~nhang berätta, alt när den bevarade delen av en undermast 
fran vraket av 1~asa gled upp ur vattnet en .g,råka1l novem
~~~dag f?,1~ra året ~ det _första föremål, s~n; i våra dagar 
/rgats frm~ .. de~ gaml~. r_ega~skeppct ~ visade professorn 

1 
en mest oforstallde glad.1 e, Ja snart sagt hänförelse. Hans 
evande intresse för just Gustav Adolfs-tiden förnekade si<i 

sannerligen ej. "' 

auSå t~ll l~~ndel~e~örloppet den ödesdigra söndager! den 1,0 
gnsb. Sasom hdigare antytts, hade vVasa under varen ocn 

80lnmaren legat förtöjd vid kranen på östra sidan av det 
t~1:lla slottet, dels för int~gandet av sin barlast, dels för om
lläldtagandet av bestyckmng och ammunition m m. De sist-

clllnda arbetena var avslutade den 31 juli. 
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Losskastningen fr[m kranen ägde rum på em vi d 3_ 1 
tiden22). Skeppets djupg<\~nd_e var då H fot för ocl: l() fot 
aktcr23) och spygattens hoJd over vattnet var omkr 1;> n n2') 
Alla kanontaljor var väl anhalade och belagda, elld Hs l c

1
• 

liten l-pundig falkon, som låg på t~äck ?ch s~m sak na<)~ 
låda (lavett), var icke surrad23 ) - viikel m le hmdra de, ntt 
den gode kapten Söfring Hansson, säker på sin sak n,ir 
hau dagen efter olvc.kan togs i förhör av rådel21

), ul.sl ungnde 
en högtidlif5 försi:ikran om, att th1rest del kunde vis as, "l't 
"icke 'ett si;·cke var fast, så må dc hugga honom i lu s~~~ 
sln;ken" . 

. I stilla och vackert väder med svag S\V vind va qJnd~s 
skeppet försl in mol Södra hergen mitt för de i Sladsgilrdcn 
bchigna s k Tran bodarna, alltså i bu l· ten ett litet st)'Cke ;is ter 
om nuyarande Slussen. Redan när man låg där "in l ndcr 
bcrgct"2=') och innan några segel ännu var ~;atta, förm~;_·k tcs 

a t t skepp c l "si j d dc efter"~;;), när "n~1gre personer gingo t i U
lika på n f1gondera sidan", enligt vad ett par av office, arnn 
uppgav vid förhörcl den 5 september. Den ena, _Hillly~m~is
tarcn Jönsson, som misshinkte, att krängningen JJcro ddc pf1 
nt1got "mnngcl" med kanonerna, sprang ned under däck för 
kontroll men märkte inael fel. 

l\Ian började så göra ' klart för tillsegelsgående t. Del f~n
anta,:ras st1som sannolikt, alt fartygschefen på vVaso , för att 
brin~a stäven mer U den blivande kursriktningen iin vnd 
vind~iktningen medgav, förde ut elt spring till land ~lldcr
ifrtm ("h~ingdc ut elt kabellåg efter"), med vars hj~ilp han 
fick förstäven a tl svänga oslvarl i samband med den fi irc
slåendc segelsättningen. Därpå gjordes märsseglen pö fii ren 
och sloren loss, liknså focken och mesanen - det var allt, och 
fler än dessa ~1 segel kom heller aldrig upp under resten ::1\' 

färden2'l). l\ är seglen var satta och man va r fri fd't n fi.~r 
töjningarna, började IVw;a "slä!la fart en", varpt1 det skols 
svensk löscn2~). Det var tydligen svårt med manövern, ly 
hon "ville inte t gö. bi eller lyda roret i förstone", men "scdnn 
!lick hon nttgot" och då "en liten kilc" började t·a i se ,glcn, 
;,kastade hOI; sig nt1gre resor över och upp tillbaka igen"~ '). 
Vinden var uppenbarligen en aning byig. . . 
~är seglingen utefter södra landet med dess bergsh öJder 

Yäl var fullbordad och man kom fram till öppnare ya tlcll 
framför den dåvarande bukten vid Tcgclviken, hade vinden 
fått friare spelrum det "kom en köring". Det stolta skcppe,t 
"begynte mycket a'tt sijda på läbord, 1;1cn en resa elle r 1'.'~1 
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.;'[te det sig upp igen". Fartygschefen kallade omedelbart 
r rit fo lk till sina, s L_a tio~:~r och ~av order <~m att l~ast_a loss 
n ärseskolen21 ). Lnhgt loJ lnant G1erdssons vittnesmal gJordes 
JI1I a skot loss, vinden var likväl "inle så stark, att den kund~' 
~ .;aa skoten ut", trots att blocken och däcksknektarna var 
~. 1,äf smorda". Man måste faktiskt sticka dem ut, och "en 
' ll ' "'11 l l t"'''1) nwn a ena no s {0 c -· . 

· Fälttygmästaren Jö111sson hade vid den :haftiga kräng 
lingen sprungit ned på batteriet för att beordra aH läsidan~; 
;(31{0 ner s_kull~ dt:agas upp i lov~rl, så "att skeppet kunde 
sia rätta Jgcn·', VIlket dock aldng medhanns. Han ropade 
c1ä'rifr~m upp lill däck alt man .skulle fira skoten, men han 
erfor då, all dc var ."allaredan firadc"~3 ). Krängningen ökade 
och valten hörjade forsa in genom de öppna styckcportann. 
Det steg snart sft högt alt trappan till däck flöt lös och han 
had e stora svårigheter att bärga sig. 

Skeppet rcsle sig alltså inte åter, utan när det kommit 
"emot Bleekholmsudden" (nuv Beckholmen) "föll det all
dcles på sida - - - till dess det så sakta gick i grund med 
stående segel, flaggor och allo"22 ). Katastrofens slutskede 
skall ha inträffa t någon göng före kl 5 em25 ). 

Om arbete t för räddning av de skeppsbrutna berättar käl
lorna mycket litet. Man vet bara, att "det kommo fuller 
strax m~;nga båtar dit ut, men det v::1r ingenting att hjälpa". 
Erik Jönsson var "hleven full av vallen och illa slagen aY 

luckorna" och ansågs dc första dagarna h a legat "rent för 
döden"22 ). Hur många mi:inniskor, som fick sätta livet till, 
är ej med visshet känt. Gabriel Gustafsson Oxensticrna skr.i
ver i ett brev av den 2:-1 augusti 1628 till sin broder rilkskans
leren2G), vari han relaterar, alt "den gamle kaptenen Hans 
Jonsson" druknat och alt "tygmäslarcn Erik Jönsson samt 
kapten Söffrin Julc komma, sedan de länge hade varit borln 
under vattnet, med stor livsfara därifrån", att "vid pass 30 
Personer med båtsmän, hustrur och b arn, som till Yaxholm 
följ a ville", skulle ha omkommit. Den danske gesanten Erik 
Krabbe nppgcr :för sin del i den här tidigare omnämnda rap
P?rten12), alt "det sägs vara över ett halvt hundra personer, 
da.~ibland några kvinnor och barn, som ville göra Geleid nli 
skaren" . Scdan fartygschefen lyckligen kommit i land, logs 
han i fängsligt förvar på slottet i och för förhör men lösgavs 
111ot borgen redan efter ett par dagars förlopp. 

Många av stockhalms invå n are bevittnade den fasaväc
kande olyckshändelsen från omgivande stränder och höjder, 
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och "det vart formlig sorg i vår huvudstad när olvc! ·s) 
'nlc , ] oott h ) l d . ' . '· )lid t 
l )PP , J era ar n 111 u n 1 en av sina skild ringar f n - e 
n a tid~•). ' 11 elen. 

00

1Vasa hade s[dunda sjunkit straxt utanför Beckh ol 
s~ch·a udde, "gent emot Tegelvikcn", som del står i c'tll cns 
radsprotokollen21 ) ellel', för att t a la med en 1800-trals] <·] l~'~v 
" l f 00 l t l 1" 00 l " . '" "- ~) 

u an or <c s ~ J ar 10yet ,
1 
~?lkct ju iir beläget pa Beck~ 

h~lme1,1. J?.c fle~ta sm;1t1da ,zall<;>r ~nger bot.lendjUJH'l <lä. 
sl,eppet >SJonk, till 18 famnar. Markhrrt n og· v1sar sirr :1 o 1 

l l 1 l 1 . . " t-. , ' en 1 
<. en:1a sa< c. e~: c ans <e nnmsiern Krabbe h a p resler Il d, 
fylhgaste detalJerna: han upplvser att cl].Ul)et "är v i<l o e 
l()f 'd . ' ' I OI'e t 
•;· at~nar, ~~ stormar~tcr~ 1-l och vie~: galjonen 18" sa mt til1. 
1aggc·~' alt Vialinet star l fnmnnr over skeppet. X c<Llllf". 

den oversta korgen [alltså salningen ] på stormasle n ii r ~.~ 
n.1ycl~~~ .som 8_a!nar. ovan vattnet". Ab~;~ham Brahc siige1:·i 
sm har 1 not 2J abe1opade dagbok att mtet var mct"' ,1 

t t 
00 l 00 , • n - PPc 

u ou r va t net a1~ c en oversta märsen på stora masten". Hedan 
nagra dagar dareft~r lyckades en engelsman vid n am n B nll
n~er, so~11 hade erbJudit sig och även fått rådets fullm ald att 
;,o~a .~arg? vraket med hjälp av dykare, alt ställ a ~Wasa 
kolratt pa botten"29). 

Ocl_1 so~l slår he1~nes . vrak än idag. En redogöt·clsc fii r· alla 
de fors~k .?eh b~rgmng~-arbeten, smn därefter utförts Yid 
senare tillfallen, ligger utom ramen för denna utrednin o om 

nr asas ~llHler!:;{ång. Det arkivaliska materialet p å om n'\.d~ t är 
~yn~erhgen nkhaltigt och bör kunna vara en god k i_d la för 
mtra.~1ga.nd~ forskningar. För den intresserade 1~1å emellertid 
en hanv1snm~ här göras till den översiktliga skildring i bm

net, som professor Almlund publicerat i Svenska DagblmJe t 
av den 2\-) augusti 1920. ' 

* 
Del. å le!·_står nu endast att göra några reflektioner i an

knytnmg till det bevarade förhörsprotokollet av den ;) se p
tember 1628. 

Ya;t först beträffar vjlka ledarnöter domstolen bestod ut
av, sa ar endast några få till namnet kända. Enligt vad ovan 
relaterats, ingick 6 riksråd bland rättens 17 medlemma r. Ont 
man bortser fr:'\n riksamiralen Karl Karlsson Gvllen hiclm, 
sm:1 omtalas i förhörsprotokollet, kan man blott ~ren t ]lypo

ts ttskt uttala sig om de övriga. En g1·anskning av vilk a {·iks
r~~d, som under tiden 11 augusti- 11 scplei~bcr 1628 (sist
namnda dag upplästes protokollet från rannsakningen i rå-
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del) ~in~1s an l ecktla(~e så?om uiirvarande vid sammanträ
dena 1 radkam~l.wren30 ), v1s:ar alt de varierar både till antal 
ch per soner. \ 1d sammantradet den 4 september - det som 

f· 6aer närmast förhönsdagen - var följande 6 liiJstädes: 

1(~·;,1 Karlsson Gyll?nhielm, Johan Skyltc, Klas Horn, Gabriel 
Gu staf.~so~l 0 ""cnst~e.rna, Pet: Brahe och Karl Oxenstierna. 

Av ovnga 11 bJsJttm·e kanner man namnen allenast p;nt 

följ an de 6, omtalade i förhörsprotokollet s}tsom (av rådet) 
tillkallade att "vm·ra med uti förhöret", nämligen kaptenerna 
rid fl ottan lians Klerck (sedenncra viceamiral), Lars Bubh 
(sedermera amirallöjtnant och adlad Roclcrsköld) samtJ-Ians 
Foratt , vidare "l\Iäoslm· \\'ellam", id entisk med den kände 
bruksmannen \Yillem dc Bcsche på Finspång, vilken redan 
några dagar efter olyckan kallats till Stookltolm för atl bi
träda vid härgningsarbetenn, och slutligen räntmästaren Erik 
Larsson (senare adlad von der Linde) och borgmästaren i 
Stockholm Hans Nilsson. Emellertid upptar prot~kollet, som 
synes, yttranden från ~innu två perwncr: "Hnghu" (ordet svår
läsligt ) samt en dennes "stallbroder". Det har ej lyckats mig 
att kla r a ut, vilka som döljer sig bakom dessa antydningar. 

Beträffande rannsakningens slutresultat, alltså till vilken 
åsikt domstolen kom i fråga om anledningen till olyckan och 
i ansv arigheLsfrågan, så föreligger veterligen intet som helst 
samlat utlalandc eller domslut från dess sida. Det var må
hända heller inte lätt för de närvaruncle riksråden att med 
ledning av dc vid rannsakningen yppade olika uppfattningar
na taga definitiv ställning till dessa båda frågor. Svårigheter
na minskades dessutom säkerligen ej av att såväl amiral Fle
ming som även konungen blivit i tämligen oförblommerade 
ordalag omnämnda vid rättegången. Och av den, som ur
sprungligen stod förr skeppets riktiga utformande, mästee 
Henrik Hyberlsson, kunde icke längre något ansvar utkrävas. 
Han h ade nämligen avlidit redan på våren 162/30). 

Man har sålunda endast protokollsfragmentet i det skick 
do~t är att gå efter, när man vill sammanfatta kontentan av 
for hö r e t. 

En åsikt synes ha varit tämligen allmänt omfattad: 1Vasa 
Var i p åfallande gr ad rank. Och många föt1ldaringar härtill 
~ng a vs också, de flesta gående ut på, att hon vore felaktigt 

l~gg~l. Dels ansågs ~on vara för smal oeh dels ha fått alldc
. s for skarp form 1 bo ttnen. Denna saknade buk sade man 
karigenom skepp et ej ägde den fyll ighet hos u ndervattens-
topp en , .som var nödvän dig för a tt kunna bära alla de tyn g-
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der clt dylikt örlogsskepp måste föra. Vidare ansft<~' fl 
att hålskeppet var för trångt-- det var så att säga "fö r ~-'L'a, 
i _tal_<'' - i sin .. Lm: orsakande att den .. nöclvändiga harl as!';1 

C] fick rum. Hartill kom, all Wasas overbyggnad salll tid· 
11 

måste ha varit särskilt kraftigt d imensionerad (även o1n dlgt 
var avsmalnande nppål) , vilket o<..:kså påta la des. en. 

Om .. ocl~så,_skcppcl var ~ och för sig _ vä~. byggt, så Lir 111,\1 

n ?g fo rsta ,~ J ~kalens rcJ?hk, a~t det hkv:;tl k na p J_Jnsl k nnd
1 

sagas var~ ra tt ~1~'oporboner a~ som det ~ng b orde'' . 0 l'h 111 1 .~ 
den ocrhart kraftiga bes lyd:nmg, som \V asa hade , tilk1111 
man s m ed master, rår, segel, personal och a n dr a i v·1 n d e-~ 
ov an v a ttenlinjen, sft kan man för stU, oJt förutsättnin s<ar f•1n1 

nits för alt skeppet blev rankt. Ytterl igt märkligt '"'ör ,~a,; 
som vid förhöret berättades orn de krängningsprov, som 1J~ 
våren 1628 - alltså innan bestyckningen ännu v a r ombor\1-
tagen - ~j~rdes i Klas Flemings närv~ro. Skulle d e uppgif
te rn a v erl.;. llgen va ra helt sanna - oc.n d e moLade ~. r i vid 
förhöret - så förefaller det egendomligt, att d en c•!'arnc 
Fleming ej d å , även om det i och för sig v a r sent nog, lät 
v idlaga molåtgärder i någon form, utan snar are b apdclli
scrade saken. 

Man frågar sig spontant hur det var möjligt, att en s ~i ~~ a m
mal och erfaren skeppsbyggmästare som Henrik H Ybc rtsson 
kunde h a gjmt sig skyldig till dc felkons truktioncr, som i 
s a _mban~l med oly<..:kan och även något tidigare på lal ats f c[l!l 
ollka hall. Men, som ovan antytts, han fi<..:k aldrig til!Hil10 
a~t a:gc någon förklaring i saken. Han hade j u tidvis n rit 
SJnkhg, och då har det uppenbarligen blivit hans ni.i i"l W Slt: 

man, skeppsbyggmästaren Hein Jacobsson, vilken få tt över
laga och slå för utförandet av "den Se rie", som givits hon o:;J 
a~ mäster Henrik. Och detta måste ha tikett på ~tt ti di gt sta· 
dmm av bygget, eftersom Jacobsson haft tillfälle ge f artyget 
större bredd ~in den ursprungliga, av konungen fas ts tii llda. 

Även om "master, segel, rår och annat" inte på något s ~itt 
var överdimensionerade, ville några, bl a f artygschefe n lik
väl h~llla före, alt det vmr svårt för skeppet att "bärn sina 
master" på grund av den rankhet, som byggnadssättet fr nl)l· 
kallade. 

Konungen, som den 27 augusti i sitt fällläger i P rc ·tsseil 
mottog rådets rapport av den 12 augusti och alltså änn u inte 
k_unnat bli informerad om undersöl~ningens resultat, gaY fö t; 
sm del luft ål den uppfattningen, att olyckan med skepP~' 
vVasa hänt "tvivel förutm1 igenom deras oförstånd och onk1

-
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. 
1
nnet som det regera skulle" . Men konungen höll tvdliacn 

"9 t ·t o s .. f . J ' . ,, jj]{\·äl s yv pt~,o o ,~mg ute, ty. när de_l. är fd'tga om dc åt-
6~rder han m1sctg 1 d det borde vidtaga fo r vrakets upptagan
J~, säg~r l_wJ~. si~ "förmena [bärgningen] väl kunn a ske,' d ä r 
Jl1911 eljes~ da.rpa me~l allvar arbetar, och vele Yi, alt I låta 
söfring .. ga darmoed hll verka, efter Vi intet tvivla att han 
ju .så val son_1 nagon myu1l~. om ?~)est ~11öj ligt är, skall del 
]{unn a uppbrmga och till ralta h.Jalpa"32). 

En bidragande orsak till att oly<..:k a n fick etl så snabbt för
]opp, måslc ha varit, att inga åtgärder syn es ha vidta<;(its fö1· 
att stänga lumonpo r larna i tid. Den så att säga inneboende 
r9nkheten var ju k~ind sedan någ;ra mån ader iillbaka, oeh 
att skeppet var pMallnndc vekt, hade tidigare erfarenhctcl' 
samma. d u g giv~ l vid handen. Märkligt nog har den frågan 
ej ventilerats v1d f örhöret - i varje fall ber ättar den b e
varade delen av p r otokollet ingenting därom. 

Av allt all döma kom den tillsatta doms tolen aldrio· till 
någon klart ullalad åsikt om vem eller vilka , som skulle 
anses ansvariga. Veterligen blev heller aldrig någon av b e
fäl et ombord, ej heller skeppsbyggmästaren åtalad för vad 
som inträffat. 

Går det, o såsom ~.~Jan i da~ens Eigc hoppas, att få upp 1-Vasa 
h~l ocl~ ;w!~eJ;, hm: det bh möjligt Jör nutida skeppsbygg
n,.dsexj) ~rhs cltt pa gi~undval av faretagna mätningar av 
v~·akets exakta dnonenswp~r göra ~1pp Juliständiga linjerit
nmgar. :'vien en svarare fraga att losa ar nog det förhållan
det, att ~nan blott delvis har .säkra uppo'iftcr om dc fakta
re~, s?mywerkade på v_iktsför delningen i skeppet vid kata
tt~ofhl!fallct. Bestycknmgens och ammunitionens vikt är 
'and a. AntalcL kanonportar och dessas placering och där
;n.ed också pjäsernas sannolika fördelnin.g- på ~lika däck 
)Or k\mna fas~_stäl~as vid den ev bärgning~n. Likaså barlas-

l
tens Vll . .;.t och lag e 1 fartyget. {\å gr a uppgifter om 1Vasas ri2'•' 
J ar l d.. . ' u::J k 11?u taremot CJ, men man torde måhända utan stöne av-d:il pa .korrel~theten ~umna såsor~: ledning använda sig av de 

162~ -Je~. a\1~. ngguppglfoter, so1~1 hnns bevarade rörande det 
Os .. 0 farmgbygg~.a, nagot m~n(h:e skeppet Tre Krorwr3·'). 
,. akra faktorer ar exempelvis vikten av ombordtaacn pro
~~an t och annan utredning än amnmnition ävenson~ besätt-
81~ngsstyrk~n. Ly<..:kas det emellertid att skapa en n å gorlunda 
d.nnohk .. bild_ <W viklsfördelningcn, med stöd varav c nödvän
k tga krangmngsbcräkningar kan verkställas, så skall det 

anske · · ·· ·1· t f"·· o l dötn VIsa si~ m? J 1g · or vara ~wgar s~kkunskap att bc-
(0\ ~· om 1Vasa hor anses ha vant felaktwt bvugd eller e; 
'Pr11 1957) .-. · "' ' .J· 
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NOTER, 

1. Det år 1628 förlorade skeppet W asa var det tredje i ordningen in or 
flottan med detla namn. Redan pil. 1500-lalet, närmare bestämt Ut '

1 

der åren 1578- 79, fanns ett :;;kepp med namnet Wasa, ä ven kan
1
' 

t o t f' h . " E <tt Gyldene Wasan. Under det senar e namne a er mnes on 1 t r li'ör. 

slagh på Mantal ed t på alle Konung l. Mai :ttz örligz Skep Anno 

1578" i Kamm.ark., vol. Sjöexp. 1550- 1599. Bemanningen uppges 

där till 4.55 man, därav 220 sjöfolk, .55 bysseskyttar och 180 knektar· 

skeppet var sålunda ett av f lottans allra ·största. Aret därpå an: 

träffas det i ett mantalsregister vid Skeppsholmen över persona] 

:::om haft klargöringsarbeten ombord på ett :flertal angivna fart;~ 
(Kamm.ark. Skeppsg.handl. 1579:1). Det figurerar där under namnet 

w asa n (i regel .Etavat "vVassan") under tiden 21 april- 21 juni. En. 

ligt Zettersten , Svenska flottans historia, del l, 1522- 1634, s . 'i34, 

!;kall " det stora skeppet Gyllene Vasan" ha sjunkit 1579 utanför Ka\. 

mar . Som stöd för uppgiften hänvisar han till "Skeppsg.handl." (i 

Kamm.ark) men där har uppgiften ej stått att få verifierad . Sanno

likt avsåg z. i st . riksregistraturet 1579 7/ 5 (i Riksark.), där konung

en anbefaller ståthållaren i I-Calmar att ett därstädes nybyggt skepp 

(utan angivet namn), som sjunkit och enligt ståthållarens uppfatt

ning icke längre går att "bruka till örligz", likväl skall upptag·as och 

iståndsättas samt sedan sändas till StocJ.cholm. Ty i. sin efterlämnade 

manuskriptsamling vol. l med utdrag ur riksregistraturet har Z. efter 

brevets slut tillfogat inom parentes "Avser troligen Gyllene Vasen". 

Att kungabrevet emellertid måste ha gällt ett helt annat skepp, f ram

går av vad här ovan anförts . I sammanhanget må påpekas, a tl P. O. 

Bäckström i s itt arbete Svenska Flottans Historia ( Sthlm 18b1 l så

som bil. 2 publicerat en tabell med rubriken "Svenska flotta n 1576. 

( Riksar lövet)", där Gyldene W asen är upptagen. Detta årtal måste 

dack vara felaktigt , ty den sedan 1937 till Kammararkivet överflyt

tade här ovan relaterade handlingen "Ett fö-rslagh - - - Anl10 

1578," är helt identisk såväl till ursprunglig rubrik (jfr BäcJ;:ströl11 

s. 53) som till innehåll med Bäckströms tabell, frånsett årta let. 

Det andra skeppet Wasa i ordningen, ibland kallat Rikswasal' , 

byggdes i Stocl<holm 1599 och gick förlorat genom vådeld i Dj~r
hamn 1623 (Marinstaben, "Svenges sjökrig 1611-1632" s. 252. sar

tryck ur 1Generalstabens verk "Sveriges krig 1611-1632", B il. bd.~: 
Sthlm 1937). I den i höstas förda diskuE.sionen om vilket skepp W a·: 

det var, som förolyckades på Strömmen, gjordes bl. a. gällande, :; 

det i själva verket sannolikt rört sig om ett omkring 1613- 14 •. 
k Il · f.. d. ·t kicl' ]la 

Ridö varv i Mälaren tillkommet skepp, .scm s u ~ l ar .1g s 
1 

g. 

lmllats W asa. Att denna uppfattning var felaktig, påvisades b· er• 

av professor Nils Ahnlund i ett inlägg i debatten . Men efter som 
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aV deltagarna i m eningsutbytet, konteramiralen Ekman, efter lyste 

"komp letterande forskningar" och då det inte är ur vägen med >:n 

närmare belysning i namnfrågan , så må följande anföras. 

påståendet att Ridö-ekeppet skulle fått namnet W asa härrör 

uppenbarligen från Zetterstens ovan berörda arbete s. 302f. Det heter 

där : "Det stora skeppet Vasa byggdes här [på Ridö] åren 1614-

15 - - - ". Vad har då Zettersten för belägg i denna sak? Hela 

det stycke, som avhandlar skeppets tillkomst och färdigställande på. 

r:,idö, har endast två källhänvisningar. Där borde man ju alltså rim

ligtvis vinna klarhet i, var Z . .fått namnet ifrån. Granskar man nu 

dessa, nämligen riksregistraturet 1613 13/ 10 resp. 1615 19/ 5, .finner 

man emellertid följ ande : den förstnämnda källan utgöres a v en full

makt för amiralen vVellam Rodhwen att uppfordra "timmermän, som 

vid Ridö skeppsgård arbeta skola", men något .särskilt .skepp om

talas där ej . Och det andra belägget i ordningen lyder helt kort: 

"Till Erik Joncson att förskaffa :hit till skeppshalmen det nya skep

pet, h an s K.M:t haver vid Ridö bygga låtit" och ej heller här förc

kommer något namn på skeppet. Det har alltså visat sig, att de 

urkunder, som möjligen skulle bevisa riktigheten av Zetterstens ovan 

citerade namnuppgift - i s in tur sedermera tagen för god såsom 

korrek t -- EaJ.mar varje bevisvärde i sammanhanget. Att Zettersten 

sjä lv inte varit säker på sin sak i denna fråga, framgår för övrigt 

därav, att han i s in här tidigare åberopade manuskriptsamling vol. 

1 efter att ha, med någon omformulering, citerat skrivelsen av den 

19 m aj 1615, tillägger inom parentes orden "Troligen Wasan". Men 

även en annan passus hos samme författare vill peka på, att den 

omkring år 1615- 16 existerande W asa vore ett nybygge, nämligen 

nä r han (a.a. s. 337f) ,räger, att "det stora skeppet Vasa [blev] 

färdig bygdt" efter "de svåra krig, konungen ärfde med Danmark 

och Ryssla nd", a llt!: å efter freden i Stolbova 1617, och att om dess 

"upptackling kontraherades den 29 Sept. ,1616 .med amiral Rickard 

K!er ck". Han relaterar, att K. skulle anskaffa vissa nya segel till 

r.il.väl detta skepp w1n till skeppen Scepter och SväTdet, vilka senare 

ha n i sin uppfattning att W asa :var ett nytt skepp kallar "äldre", 

allså ä ldre än Wasa. Vi skall nu även underkasta Zetterstens ik'äll

hänvisning i detta fall, nämligen riksregistraturet 1616 29/ 9 en 

Välbehövlig granskning. Enligt detta dokument skulle Klerck "till 

först a öppet vatten, uti nästkommande vår - - - uttackla dessa 

Vår a skepp, nämligen w as an _ och Scepter och dem med allt tillbehör 

astraHeligen utstoffera" , varefter följer bestämmelser om allt vad 

amira len hade att förse dem med, bl. a. "goda, nya segel". Därpå 

fortsätter kontraktet: "Uti lika måtto skall han ock till föreskrivna 

t id försörja vårt skepp Svänlet med fulla och .färdiga segel". Det 

gä llde alltså här blott att några redan existerande skepp skulle få 

27 
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delvis ny utrustning i ersättning för vad som under åren fö rslitit
Vare sig i dessa här ätergivna citat ur originalurkunden eller ~. 

På 
annat ställe därstädes talas något om, att W asa vore ett nytt sl,epll 
vid tidpunkten ifråga, ej heller betecknas de båda andra nagonsui. 
des i kontraktet såsom varande "äldre". Dessa attribut är h elt gru

11
_ 

dade på zetterstens egna funderingar, och källan ger sålunua int~t 
stöd för tanken att det där omtalade skeppet W asa då skulle vara 

nybyggt. 
Nej, förhållandet är i stället det, att man h elt enkelt k an, år föl· 

år, följa det 1599 byggda skeppet W asas öden fram till 1623 i olika 
detaljer i sädana källor som riksregistraturet, provianträkcnskaper·, 
skeppsgårdshand!ingar, arkliräkningar etc. 

Ehuru liggande något vid sidan, må här slutligen påpekas, att 
zettestens uppgifter (a.a. s. 232) att 1599 års Wasa skulle ur~prung. 
!igen ha hetat Makalös och därefter Gideon -vilket, om också något 
bakvänt, återgivits i höstens diskussion - synes sakna fog. I varj~ 
.fall ger de tre källor, han åberopar sig på, intet som helst belägg 
för att sådan identitet skulle föreligga. 

2. Kamm.ark. Skeppsgårdshandl. 1625- 1632. 
3. Kamm.ark. Kontraktsbok 1623--1625 fol. 112-113. 
4. Kamm.ark. Skeppsgårdshandl. Räkenskapsbok 1625-- 1626 fol. 19v, 

varav framgår, att det var skeppet TTe K.Tonor, som då "lopp i sjön". 

5. Riksark. Brev till Gustav II Adolf: l, från Klas Fleming 1626 2/1. 

6. Riksark. Brev till Gustav II Adolf: l, från Klas Fleming 1626 

[början av] .febr. 
7. Det är ofta omvittnat, att detta namn i åtskilliga, ja k anske de 

flesta, samtida skriftliga och även tryckta källor .förekomm er i f~!·
men w as an, w asen etc., men dessa nam.former kan tveklöst han· 
föras till den tidens bruk i både tal och skrift. Emellertid föreligger 
flera exempel på att man också använde !formen W asa. F ör egen 
del är jag ö·vertygad om, att detta skepps så att säga officiella dop
namn var. w asa - även om !Språkbruket gärna tillfogade ett n _På 
"tampen". - I detta sammanhang är föl jande av intresse ~etraf
fande på 1600-talet rådande plägsed för näT man döpte ett or logs
fartyg. År 1657, alltså ungefär 3D- år efter den förmodade tidpunkten 
för sjösättningen av Wasa, begärde amiralitetskollegium hos K.:M-~ 
att .få veta vad ett i det närmaste färdigbyggt skepp "skall het_ 

' d ll l . l haV< r och näronas när det löper av stapeln, a ndenstun det a 1c 
• ' • • o går av 

varit brukligt [kurs. här], att v1d den tiden nago~ skepp oll. 
landet till sjöss, då plägar det få sitt namn" (Kngsark. Am .k et 
registratur 1657 4/11 s. 799f). Det i skrivelsen åsyftade skePP 

erhöll namnet Victoria. 
92- 93 bunt 9, Par·1·don von Horn . BelDP" 8. Kamm.ark. Likvidationer -

4:13 

pet ifråga var egentligen avsett till ny rigg fö r skeppet Äpplet (som 
på sin tid byggts av von Horn och vid denna tidpunkt och ännu p a, 
hösten 1628 låg under en genomgripande ombyggnad uppdraget på 
stapel på gamla Skeppsholmen), men anslaget användes nu i stället 
till W asas upptackling. 

g. !{amm.ark. Kontraktsbok 1627--1628 fol. 75 . 

10. l{rigsark. Arkliräkningar 1628:35 s. 44. De 6 stormstyckena ut
gjordes sannolikt av 4 48-pundiga och 2 24-pundiga. I varje fall 
återfinnes den fördelningen .för Wasa såväl i ett "Förslag opå styc
k ena på H.K.M:ts skeppsflotta till år 1628" uti Sandbergs saml. 
z 2850 i Kamm.ark, som i en "Förteckning uppå stycken som vill 
behövas på efterskrivna skepp" uti Skeppsgårdshandl. därstädes vol 
1625- 1632. 

11. Ibid. 1628:37 (opag.). 
12. Danska rigsarchivet, Gehemie-arch., Sverige, No. 236. 
13. Krigsark. Arkliräkningar 1628:35 s. 44. Utom från Wasa sköts samt 

även från skeppet Stora K1·onan och från slottstornet Tre Kronor 
för hedrandet av den i sjöstriden på Danzigs redd den 18 november 
1627 stupade amiralen. 

14. Kamm .arlc Skeppsgårdshandl. 1625- 1632, "H.K.M:ts och Cronones 
skeppsflotta pro anno 1628". 

15. Riksark. Rådets registratur 1628 12/ 8. 

16. Riksark. Rilcsregistraturet 1628 28/ 4, Konungens instruktion tör 
rådet rör. vad rådet skall företaga under hans .frånvaro. 

17. Riksrådets protokoll 1621-1632, I, i Hand!. rör. Sveriges Historia, 
Tredje ser. (Sthlm 1878), s. 73.f. Att uttrycket "det skeppet som .för
färdigas skall" måste ha avseende på W aset och icke .på Äpplet, 
framgår dels av att den beräknade tiden stämmer väl med vad det 
tog för tid att få Wasa. klar, dels av att lcapten Söfring Hansson, 
W asas blivande cllef och ansvarig för hennes klargörande, naturligt
vis inte mmtidigt kunde ha något att skaffa med det på stapel lig
gande, avriggade skeppet Äpplet (beträffande det sistnämnda Jf~· 

även Klas Flemings brev till konungen 1628 27/ 11). 
18. Riksark Riksregistraturet 1628 20/ 5, Konungen till Johan ,Skytte . 
19. Riksark Riksregistraturet 1628 22/ 6, Memorial för fälttygmästaren 

E rik Jönsson. 
20. Riksarl{. Riksregistraturet 1628 317, Memorial för riksamiralen Karl 

Karlsson Gyllenhielm. 
21. Riksrådets protokoll (se not 17), s. 102- 104. 
22· Riksark. Rådets registratur 1628 fol. 667 ff. Rådet underrättaue 

pfalzgreven J o han Kasimir om händelsen genom brev redan den 11 
augusti (fol. 659f) men det innehåller i sak intet utöver brevet till 
konungen dagen därpå. 
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23. 

24. 

25. 

Riksark. Flottans hand!. A:I vol. G l, Fartygsbyggnader 1530~1725 
Rlk•srådets protokoll (,se not 17), s. 111 not 5 upplyser, att sa · 

förhörsprotokoll "finnes", alltså 1878, i avskrift .bland "Hand lin g da 

om Svenska Flottan" i Oxenstiernska .sam!. i Riksark. Efters~~-r 
noten även redogör för domstolens Eammansättning (dock ej namn·~ 

!igen) och antalet bisittare, är det uppenbart, att avskriften fan~ 

bevarad i komplett skick ännu 1878. Numera synes dock endast 1
11

" 

. 
1ar 

pubhcerade fragment av detsamma vara i behåll. 

Abraham Brahes Tidebok (utg. C. M. & R. stenbock, Sthlm 1920) 

s . 170. 

26. Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling, Senare delen, 3, (Stnlm 

1890) s. 163. 

27. Nils Ahnlund, "Vil;:stensfyndets gåta löst", Sv. D. ;20 juli 1920 . 

28. J . G. Carlen, Svenska Familje boken, 2 (Sthlm 1850), s. 911. 

29. Riksar k. Rådets registratur 1628 13/ 8 f o l. 671; Nils Ahnlund, ''Ett 

storhetstidsminne i Stockholms hamn", Sv. D. 29 aug. 1920. 

30 Riksrådets protokoll (se not 17), s. 102-111. 

31. Hans dödedag har ej kunnat fixeras närmare, än att han levde ännu 

den 21 mars 1627, då nämligen 4 lisp . rullebly utlämnades till honom 

från arkliet i och för .stöpning av djuplod (Krigsark. Arkliräkn. 

1627:2, opag. Utgifter mars månad) och att ha n hade avlidit före 

den 26 maj .s. å. (Riksark. österm.avd. Svea Hovr . arkiv, Liber eau" 

sanuu, vol. 78, mål nr 8 fol. 9). Hos Zettersten (a.a. s. 22 7) UlJJl· 

ges, att h an kvarstod .som skeppsbyggmästare ·på Holmen ·ända till 

den 9 januari 1629, då amiral Fleming å kronans vägnar skulle h?. 

tillinventerat sig skeppsgården "från mäster Henrik". Men i själv:1, 

verket var det med "H. Margareta S: Mr Hindrichz", som amiralen 

i detta fall hade att göra. (Kamm.ark. Skeppsgårdshandl. vol. 1625·- -

1632, "Inventarium" över smedjorna s . d.). Hon hade nämligen över

tagit mannens andel i 1625 års kontrakt, vilket framgår av ett vitt

nesmål i en vidlyftig process vid Svea Hovrätt (Liber causarum. 

vol. 96 pars 2 ;fol. 80). En kvinnlig anhörig .Yttrade sålunda ont 

h enne: "När Mäster Henrik vart död, bad jag att hon strax skul!e 

övergiva skeppsbyggeriet, men hon ville intet utan sade: J a g måtte 

ju ·fullgöra det ·kontrakt som min sal. man haver upprättat, förr 

kan jag intet övergivat". 

32. Riksark. Riksregistraturet 1628 maj- dec. fol. 502/ 163, K onungen 

till riksrådet 1/ 9. 

33. Kamm.ark. Skeppsg.handl. vol. 1622-1626. Stockholms skeppsgård 

1626, f.d. Röda nr 219. 
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Orlogsskeppet Wasa 

;\Jarinarkeologi Stoclilwlms hamn a\· ANDERS FRANZ:El"i. 

Sedan flera år h~r jag i samarbete med Slatens Sjöhisto

riska Museum lokaliserat oeh undersökt skeppsvrak, som_ ha 

ansetts vara av speciellt intresse för den sjöhistoriska forsk

ningen. 
Dessa undersökningar ha i första hand avsett namngivna 

oc~ da~er~de sv_ensk::J örlogsskepp från vår stormaktstid , som 

mott s1tt ode v1d ostkusten. · 

Ar~etet h~r bedrivits dels i form av urkundsforskning i 

de olika arkiven etc, dels i form av direkta hottenundersök

ningar med hjälp av lodning, svepning dragg11in 11 och s k 
lätta dykare. ' ,.., · 

s_om_ ett komplement härtill komm a intervjuer med ortsbor 

m fl, som på ett el ler annat sätt ha kännedom om de lokala 

vattenomradena. 
_ya~· ?~h en, som ~ven helt flyktigt studerar Gustav II Adolfs 

SJomihtara oper~t10~1er, kan ej. undgå att lägga märke till 

d~n ofta knapphaneliga upplysnmgen om TVasas uppseende

vaekande undergång i stockhalms hamn år 1628. 

Sk:pp~ts storlek, :rärdefulla utrustning och de säregna 

Oillstandigheterna krmg olyckan ha säkert satt fantasin i 

rorel~e hos många forskare, som även funderat över vrakets 

verk liga läge. 

. Det olyckliga året 1628 förolyckades ett annat stort skepp 

VI~ Viksten i Slackholms södra skärg{n·d. 

k Ar Hl~O ~~åträffades ~v _en slump 7 st välbevarade brons

anonel , dar ~keppet forlist och slagits sönder totalt. 

Pro~essor Nils Almlund lyokades fastsl å, att det rörde sig 
0111 Rlksnyckelns vrak. 

1 .. Fyndet gick genom världspressen oc:h Svenska Stalen m

ori~ enli~t. gällande lag pjäserna. för 6~.000 kronor. 

A.hnl t vm. l samband med dessa forsknmgar som professor 

del und _fann en hel del nya och intressanta uppgifter om 

8-- k1 samtida W asa och då speciellt de mrmga bärgningsför-
o en . ~ . , 



416 

Detta material, som delvis publicerades i pressen , hith 
st.arkt till att illlspirera mig att påbörja en system at isk sö~/J, 
n mg efter 1V asa. -

Kapten Holger Dohnhammar under 1955 års sökningsarbete. 

Lokaliseringen. 

Våren 195-l hade jag kanunit därhän, alt vraket bord e li gga 
någonstans mellan Beckholmen och Södermalm. , 

Sökningarna det året blevo emellertid helt resultatlösa P~; 
grund av att professor Ahnlund på en 1700-talskarta mct 
ett kryss vid stadsgårdskajen antytt vrakets position! In le 
förrän j ag med egna ögon sett det brev, i vilket Råde t llled-
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de] ar Gustav .. II .Adolf om. katastrofen, kunde j ag göra nya 
Ilautiska beralnungar och flytta undersökningarna till rätt 
sektor. 

Det var myoket uppmuntrande att kunna utesluta Ström-
111ens södra hälft, enär stora mängder av sprängsten från 
byggandet av Hammarhyleden och stadsgårdskajen tippats 
där. 

En god hjälp har elen detaljerade karta varit, som uta r
betats av Stockholms Stacl i samband med projekteringen 
av den föres lagna "österleden". 

Det aktuella området är i detta sammanhang ekolodat 
med s tor prec1ision, och sedimentprover ha upptagits ur bott
nen ända ned till elen fasta berggrunden, som p å det dju
paste stället befinner sig 60 meter under vattenytan. 

studerar man bottenkonturerna på denna karta noggrant, 
finner man en markant bottenhöjning just utanför Gustav 
V:s docka, där W asa senare visade sig ligga. Konsultera d 
expertis upplyste mig om att denna uppgrundning utgjordes 
av sprängsten från dockbygget. För att ej förlora ytterligare 
dragga,r och Joel undvek .i ag detta område sorgfällägt ända 
fram ti ll 1956, när jag från annat håll erfor, att allt material 
från dockbygget använts till utfyllnad av Beokl;wlmens västra 
udde. Att det rörde sig om Wasa förstod jag ännu ej. 

Fas tän Wasa legat på botten i 328 år, ansåg jag mig nu 
böra påskynda sökningen, enär StadsfUJllmäktige beslutat att 
till cles,sa trakter omdirigera de planerade ~stentippningarna 
i Riddarfjärden. 

Följ ande relativt säkra indikationer hade utikristallerals 
sonunaren 1956: 

l. 30meters djup (18 famnar med korrektion för sedimen-
tär och sekulär bottenhöjning) 

2. "Gentemot Tegilwijeken" 
3. "Bleekholm.mdden" 
Det senare namnet har ej kunnat verifieras av Stockholms 

Stadsmuseum men antogs vara identiskt med den då ej ut
fy1Ida Beckhohnsudden. En del forskare ha tolkat namnet 
hll Blocklmsuclden. 

På den ovannämnda specialkartan skuggade jag in alla 
~Illråden med c:a 30 m djup söder om Beckholmen. Samt
Gga uppgifter pekade nu mot bottenförhöjningen utanför 
b_\T-dook an, och när jag i augusti 1956 lyckades få upp en 
It svart ek på denna plats, ansåg jag mig kunna föresia 
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vederbörande på örlogsvarvet att förlägga de 
kommande proven för dykare till denna plats. 
träffade snart 1~Vasa:s vrak. 

årli gen åtet. 
Dykarn a l) ' . a. 
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Wasa ligger 100 m rakt utanför Gustav V:s docka. 
Enslinjer äro bl. a .: 

l. GV-docli:ans förlängning. 2, Skeppsholmskyrkan/ Kastellet 

.Avståndet mellan Beckholmen och Stadsgårdslmjen är här 400 m. 

Betr. Prof. Ahnlunds indikation se Sv. D. 29 aug. 1920. 
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Själva botlenundersökningen har utförts dels genont sv 
ning med stålwire, dels med draggning och kännlod niep, 
Draggen har måst användas med största urskiljing, elll e<;;g. 
fler~ und~rvatt~nskablar passera Strömmen .P~ den n a Il la~~~ 

Lage t for varJe hugg uttogs noga med enslmJer och u ncle.· 
söktes mc? etot tuongt l~·.d, som o upphä~gt~. i en n'lycke l sn1 ä~: 
ker rostfn staltrad. Darest nagot nusslankt kunde konst 
leras, gjordes ett försök_ med en specialanordning fö r a tt t· 
upp ett eventuellt träprov. Denna anordning bestod av et: 
lod i form av en "flygbomb" med stabiliseringsfenor. I nose 
p~ bomben kunde en s k huggpipa infä~tas. Med en sada:~ 
p1pa kan provrondeller utstansas ur mJuka material. An. 
ordningen släpples över den misstänkta platsen och cftel' 
hemtagning kunde innehållet i pipan undersökas. 

Om man jämför arbetsomständigheterna här med dc sollt 
n1an möter på mera "normala" vrakplatse r i kustbandet 
föreligga två definitiva fördelar, nämligen det slcyddact(; 
läget och den rikliga tillgången på exakta enslinj er, so111 
stadsbebyggelsen medgiver. N ackdelar ha bl a varit del sm ut
siga vattnet och den "innehållsrika" hotten och det t'l la livt 
stora djupet. 

Där 1-Vasa ligger stiger sjöhollen med 5- 10° upp emot 
Beckholmen. 

Det översta, cirka 2 meter djupa bottenlagret utgöres av 
ett svart och myck_ct löst, halvorganiskt s:lam. 

Hänmdcr vidlager ett 5- 10 meter mäktigt sedimen t av 
relativt styv, postgla<.:ial lera, som i sin tur vilar på fast berg
grund. 

Den livliga båttrafiken utgjorde ett svårl avbräck, speciellt 
vid körningar m ed dragg och svep. 

Tillstånd för undersökningarnas bedrivande meddel ades 
av Hamnstyrelsen och Hamnpolisen. 

Dykarunclersö/mingen. 

Sedan Marinledningen orienterats om · fyndet, kun de L~ Il 
dersökningen av vraket fortsättas genom att Inspektö ren for 
U-båtstjänsten förlade en dykarkurs till platsen. 

I samband häemecl förankrad es en flotte över vVasa, sont 
ligger syd Beckholmen, cirka 100 meter utanför Gustaf \':s 
docka. örlogsvarvets elykarbåt avdelades för- dessa a rbe ten· 
Cnder elykarkursens första del utförde Kungl. Marinförva ll
ningen vissa prov med en ny utrustning för underv attens· 
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Jevision. :Med TY -kamerans hjälp undersöktes olika dctal 
t.~r på vraket. Chefen för Marinen inspekterade den 2-! ok-
J ber. .. . . . 10e11ligt dykarformannens anv1sr_nngar tillverkade~ en !uf~-
d :ven s k Jnantm.utpump, 1ned vilken bollenmatenen pa e, t 
}rektivt sätt kan horts~affas. " . , _ 

e Mammutpumpen manovreracles fran en mmdre arbetsbal 

1ed las tbom. 
11 Dessa arbeten avbrötos för. året elen 15 december. . . 

på grund av en mångfald ohl~a ors.~k~r ha e~1dast 20 effek
tiva ar betsdagar kunnat. r_edov1sas f_orl1~er~ host . .. 

Tiden har dock medgiV1t en relativt tillfredsstalland e all
nänundersökning av vraket, som bl a givit f~ljande rest~.lla t. 

1 
Vraket ligger kölrätt på cirka 30 meters d.Jup med slav_en 

1110t Valdemarsudde. Kölen hefir~!:-er sig 3~ n~eter u~~.cler 
den nuvarande sjöbottens yta. S.1alva bordl~ggmngen forc
faller h elt oskadad och akterskeppet reser sig c:a 10 m~~cr 
från bottnen. Brädgångar, övre däck och överbyggnader aro 
skadade, men i dessa konstruktioner ingående stöttor och 
balka r äro relativt väl bevarade. (Dessa skador ha sannolikt 
uppstått i samhand med samtida upptagniJ?-gar av en. del 
kanoner samt av senare tiders skeppsankrmgar och hpp
ningar) . 

En 19 meter lång undermast, som stod kvar på sin p~als 
i vraket, har upptagits emedan den ansågs utgöra ett hinc:~r 
för dykarna. Vidare har ett bogankare ( ?) och en lucka ll ll 
kanonport bärgats från vrakets utsida. 

Föremål ha ej upptagits i onödan för att dessa efter en 
eventuell upptagning av hela skeppet om möjligt skola åter
finnas "in situ". 

På grundval av dykarnas rapporter och tillgängliga arl<:iY
Uppgifter m m har sjökapten Sam Svensson utfört ett för-
sök till rekonstruktion av 1Vasas huvnddimensioner. (Sc 
fig.) 

Wasa-k ommitt en. 
För a tt u tröna de tekniska möjligaheterna att lyfta 1Vcu:a 

tar Statens Sjöhistoriska Museums Nämnd utsett en expert-
011Unitte under ordförandeskap av Kommendör Edward 
Cla~~>n, Stockholms örlogsvarv. 

Bargningismöjligheterna äro i första hand beroende av 
htlruvida dykarna kunna mana förlöpare till lyftbrokarna 
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under skeppet. Dessa arbeten pågå för närvarande so111 
led i Marinens utbildning av dykare. ett 

Blir kommittens utlåtande positivt, måste bärgningsf råg 
ses i ett större sammanhang. Visserligen har Bergnings. a~ 
Dykeri AB Neptun välvilligt erbjudit sig alt till en nwck & 
blygsam kostnad ordna själva lyftningen, men ekononiisket 
tekniska och organisalo:·iska,Prob~.em .. kvar~ tå alltjämt i san~: 
band med den arkeologiska ntgravnmgen av skeppet, ko1 • 

serveringsarbetet och den fr amtida uppställningen. 
1 

En av Wasas undermaster upptogs hösten 1956 enär den ansågs 

utgöra ett riskmoment för dykarna. 
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"I deal vraket" 1V cuw. 

1. 1iVasa var byggd i ck och de viktigaste ,skrovförhan l 
äro troligen intakta. t e11 

2. 1Vasa var b_l a bestyckad med -18 ·sl korrosionsfria 2_1 punchga bronskanoner. ' 

3. 1V asa var ett regaltsk ep p, som full t rusta t, 1sj ön k p t1 siJ 
jungfruresa 1628. 1 

-!. 1Vasa s jönk hastigt, helt oskadad och med all Hlrnst 
ning ombord. , 

5. 1\Tasa står kölrätt på styv lera. 

6. 1Vasa är väl bevarad av konserverande slamavlagringal', 

7. 1Vasa har ej varit u tsatt för skadlig inverkan av: 
is pressning 
vågrörelse 
växt- och djurliv 
kortvågigt ljus 
fri tt syre. 

8. Wasa ligger vid huvudstadens örlogsvarv, där stora re
surser f innas tillgängliga, och dessa kunna in
sättas oberoende av väder och vincl. 

9. 1V asa kan identifieras med full evidens. 

10. 1V asa är med all sannolikhet det ä ldsta hittills pfl träf
fade, namngivna och daterade skepp, som är i 
så gott skick och som avses upptagas. 

A v det ovan sagda framgår, att huvudkombinationerna 
kring 1iV asa äro sällsynt gynnsamma ur marinarkeologisk 
synpunkt. 

Skulle upptagningen och utställningen av .skeppe t k unna 
genomföras framgångsrikt, blir vårt land berikat m ed ett 
kulturminne i .internationell särklass -- en effektfull och 
välbehövlig erinran om Sveriges stormaktstid och marina 
traditioner. 
(Tidskrift i Sjöväsendet maj 1957). 
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Adrniral of the Fleet David Beatty. 
Av kommendörkapten YNGVE ROLLOF. 

Denn a levnadsbeskrivning kommer bland annat att handia 
o!11 så ovanliga saker för en sjömilitär tidskrift som kärlel-c 
och sva rtsjuka på mannens yrka, men detta år nödvändigt 
för att få den rätta bakgrunden till Beattys liv och gärning. 
Bakom varje stor man står alltid en stor kvinna sägs det , 
men denna tes. molsägs av så många fall. Man kan bara tänk 'l 
på Sol.ua tes, Marcus Aurelius. och A_bra~1a_m Lincoln. _ 

David Beatty, den yngste amiralen 1 bnthska flottan seoaa 
~elson, kom från en känd irländsk familj. På den manliga 
sidan va r hans förfäder framför allt sportsmän och krigare . 
Hans far var kavallerist och ägnade sitt liv huvndsakligen å t 
hästar och häs tuppfödning. David föddes den 17 januari 1871 
på en lan tgård, Stapeley, i en trakt som betecknas som 
sportsm annens paradis. Hela familjen hade också sporten som 
främsta in tresse, och man tänkte och talade i hästtenner. 
David lär de sig också tidigt att rida och red hårt och djärvt, 
och vill igheten att ta risker gick honorn .i b lodet. En sjöman 
till häst Jär vara en styggelse, men det är intressant att se, 
hur m an i de brittiska och amerikanska flottorna odlat rid
ningen såsom en karaktärsdanande sport och efter andra 
världskriget ingår nu även ridning i den italienska kadett
utbildningen. Det finns ett gammall talesätt, att då man 
skall hoppa över ett hinder, måste ryttaren först ta hindret 
med h j ärtat och sedan med hästen. Detta ger i ett nötskal rid-
ningen s fostrande betydelse. L 

. David skilde sig från sina bröder genom att han var mer 
llltell ektucllt lagd och genom sin livligare fantasi. I-lavet oc h 
fartygen fascinerade honom redan från hans tidigaste är, 
och modern uppmuntrade honom också att gå till sjöss. Yid 
tolv å rs ålder sändes han till Burney's Naval Academy i 
Gosport. I a llmänhet antogs endast 30 procent av de pojkar, 
~?n1 sökte till sjökrigsskolan, och det var därför brukligt att 
~.rst sända dem till en "crammer", som skulle slå in dc nöd-

ban?iga kunskaperna i huvudet på pojkarna - om så var 
skhovligt med kraft och eftertryck. Burney's var just en 

ola av denna typ. 
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Beatty antogs till kadett i januari 1884 som nll lll l1ler t· 
av nittionio kandidater, av vi lka trettiotvå antogs. !f) 

Beatty var under kadelliden en bättre medelm ntta, Ocl 
fastän han inte var särskilt starkt byggd, b!ev ~1an .en håt(~ 
rugbyspelare oc.h en god box~re. U~Hler. sm t1~ VH I Dan. 
moulh straffades han int.e Imn.?re a~1 mtton gang~.r, i de 
fl esta fall för brott mot giVna foresknfter, ~~h. del flllns en 
antecknin~ från år 1885, att han var besvarlig un der be. 
straffning: När han lämnade "Britannia" blev han k om men. 
derad till Kina, vilket gladde honom, men hans 1:10 r hade 
en annan åsikt. Hon tog tåget till London under fö rcvänd. 
nin<1 att hon skulle shoppa och gick direkt till Lord Charles 
Ber~'sford (sedermera amjral) och begärde, alt h en nes son 
skulle sändas till "del bästa fartyget i flottan". Lord Ch arles, 
som föll för hennes charm, ordnade då med amirali tetet. 
a tt unge Beatty i stället kommenderades till "Alcx nndra·; 
som då var flaggskepp i Medelhavet. 

Beatty låg tre år på "Alexandra" som midshipman. l 1ndcr 
denna tid deltog han med framgång i ridtävlingar och polo
'spel på Malta. I kadettmäsen var h~~1 i allmänhet l ugn. och 
mycket tyst. Hans tankar utom t]anstcn kretsade nastan 
enbart kring hästar och ridning. 

Sedan följde ett år på korvetten "Ruby" och aderton mä
nader i land. Detta innefattade bland annat en kurs p [l Royal 
N a val College i Greenwich. Här skulle en mängd ii m tlC'l, 

både humaniora och teknik, stoppas i eleverna, och dei gäll
de att få första klass certifikat för att därigenom vi nn a ~l
s.killiga månaders förlur till underlöj tnant. Men Be att~·. tJil
hörde inte den kategori, som läste på nätterna. I stället agnp
dc han den tiden åt "ladies of the stage" i London, som lag 
frestande nära. En av Beattys kamrater har berä ttat, a,tt 
Beattys rum på Greenwich var fullt med fotografier på ska
despelerskor, av vilka en del var signerade med "th e most 
ende a ring terms". 

Beatty hade säkerligen ~~1ed litet stör~·e. anst rängni n ~ k~~~: 
nat fao ho"IIa betvcr i alla amnen och dangenom. kun nat 

< <=> J n .. · o· en 
fordras till löjtnant redan sex månader efter. l~tnat~lll ll~"'ed 
till underlöjtnant Nu fick han första klass cerhf1kat ~ totP, 
och endast andra klass i sjö1~1an~kap, artilleri oclo1 '))llo t=~~e. 
och bara tredje klass i nav1gahon, ett medelmathgt _ b "~ 
som tvingade honom att vara underlöjtnant i tjugos]H 

111
' 

n adel'. 
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NU följd e sjökommendering först på den kungliga yachten 
,,, ;jctoria and Albert", och sedan åter korvetten "Ruby". 
Jiundvakterna på "Ruby" brukade han och hans midship-
1an indela i perioder för att få tiden att gå fortare . Kt 

~t-!5 var det te och kaviarsmörgås och kl 0310 whisky C), 
ntten och kex och dessemellan talade de om sjöm.anskap, 

"' . . h l jakt, penmsswn oc po o. 
Beatty kommenderades därefter först till slagskeppet 

"Camperdown" och senare till "Trafalgar" i Medelhavs
flott an. 

Nilen 18%- 18[18. 

Oroligheter hade år 1896 utbrutit i Sudan, och en trupp
styrka utsänd es för att bekämpa den fanatiska dervisch
armen under befäl av lVIadhin. Kom.munikationslinj e rna i 
öknen var långa och besvärliga, varför överbefälhavaren, 
Kitchen er, begärde en flottilj kanonbåtar som stöd för sin 
arme. Dessa skulle operera på Nilen över 300 svenska mil 
från havet. 

Beatty blev nu chef för kanonbå ten "Abu Klea". Det var 
dock ingen slump, att Beatty uttogs bland ett stort antal 
kandidater, ty hans sekond Colvillc på "Trafalgar" hade ut
nämnts till chef för flottiljen, och han hade fått en hög 
uppfattning om den unge löjtnanten. Vid denna tid fanns 
det annars få ohanser, kanske en på hundra, att få lukt a 
krutrök i strid. Då Beattys flottiljchef sårades i ett tidigt 
skede av operationerna, övertog Beatty befälet för flottiljen. 
Redan från början visade han stor framåtanda och rådigile l. 
Han var som en kavallerichef eller, som han själv trolige:n 
~nsåg, ute på en lyckad j akt. Redan vid tjugofem års ål det· 
fick han tillfi:ille att vi,sa, att han under stridens påfrestning
ar hade en född ledares alla kvalifikalioner. Kitchener gav 
lit en dagorder, i vilken han gav Beatty vackra lovord. D3r 
stod bland annat "I cannot speak too highly of this officer's 
hehaviour". Yid ett tillfälle hade Beattys fartyg träffats av 
en granat, som gått igenom två däck utan att detonera . 
~eat~~ gick själv ner och hämtade upp granaten och kastade 

e!l overbord. För detta tilldelades han den förnämliga ut
rarkelsen Distinguished Service Order, och förste sjölorden 
f eorctrad e, att hans namn skulle antecknas för tidig be-
0l'dran . 
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I juli 1897 fick Beatty, på särskild begäran av Kitchen , 
befälet över kanonbåtsflottiljen p å Nilen. Bland de sv<'t t<t~;~ 
problemen var passagerna av de s k kataraktern a, d v 
va ttenfallen. För att komma förbi des~a ... m.åste k~nonba~ 
tarna bogseras med hjälp av hundratals mfodmgar p a sttar 
den. Då Beattys kanonbåt "El Teb." skulle passera fjä rcl~ 
katarakten kantrade fartyget, varvid tre man av dess be. 
~ältning på femton man drunknade. Bcatty, .~om se~ g~"l nget· 
drogs under vattnet, räddades med knapp nod ur v1 rvla rnR 
En tinune senare övertog han befälet på kanonbåten "F n leh··: 

Det var ett onwäxlande liv som kanonbåtarnas bcsäl! nina. 
ar fick vara med om. såsom spaning, anfallsopcrati o nc~· 
trupptransporter och bogseringar. På lediga stunder spe lad~ 
Beatty polo, cricket och hockey. Han trivdes storar tat, inle 
minst i kulregnet. Vid ett tillfälle, då han hade landsa tt en 
trupp på fyrtio man, och chefen för t~uppen ,blivit sårad, 
troa Beatty själv befälet och lyckades Jaga en stor fJcn lli ~ 
st;rka på flykten . Beatty fick lära sig kriget f:ramfiir allt 
~enom praktiska tillämpningar. Beatty deltog 1 siagel vi1l 
Atbara den 8 april 1898 'såsom chef för et t rakctkomp ani, 
som på 350 m avstånd besköt fienden. Senare dc1 tog hDn 
även i slaget vid Omdurman. 

I noven;ber 1898 utnämndes Beatly till comman der vid 
tjugosju års ålder efter endas.t sex å.rs löjt_~1a nts~id _ _1~1o t n,or
malt över tolv och hoppade m te mm d re an 390 lo] tn an ,er. 

Bcattys insatser under de två nilkampanjcrna hade gjort 
honom -känd i vida kretsar. Även i fortsältningen sökte han 
avsiktligt alla tillfällen tiH krigserfarenheter såväl ombord 
som. i land och fick ett rykte om sig för djärvhet och morl. 
Han fick även värdefull erfarenhet och insyn och diirmcd 
förståelse för armens problem. Han lärde också m ycke t aY 
Lord Kitchener, som då var en ideahsk ledare, och Bcatt:' 
såg hur en enda personlighets inflytande kunde gen omsyra 
en stridande styrka. 

](ina 1899-1900. 

Un<~er en l.e~lig~et träffade han ~Irs. Ethcl Tre:, do.ttcr al~~ 
en chiCagonulJonar. Hon !hade vant g1ft ett par ar och h '~r
en son, men äktensk.apet var inte l~r ckligt, och mai{arn a · 
parerade i mars 1899. Hon red utmärkt, och Beatty och bOD 

jagade flitigt tillsammans. 
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; april 1899, cfler fyra lyckliga månader i land, blev Beattv 
sekoi1(l på ett litet slagskepp "Barfleur" (med ovannämnd;t 
colvill ~ S0!11 chef)' vyket .då var flaggskepp på Kina-statio
nei1 · Har v1sadc ha!1 ater .sma goda ledaregenskaper och spe-· 
cic1ll var han alltid redo att ta ansvar för unrlerlydandes 

111iss tag. 
Eft~r -~olv m.ånadcrs n.ormal sjötjänst började boxarupp

ro ret 1 I\.lna. Kmeserna v1lle fördriva utlänningarna från .sitt 
]and, o?h ett stort antal missionärer och ingenjörer dödades 
pli en~hga platser. "Ba~fleur" .detacherades till Pei-Hos myn
ning tillsammans m ed fartyg från Ryssland, Frankrike, Tvsk
]and, USA, Öste rrike, Italien och J apan. I juni 1900 särides 
en allierad styrka på tvåtusen man med järnväg till Pckino· 
under amiral Scymours befäl och med ca p ta in J cllicoe son~ 
flaggkapten. Boxarstyrkorna, som var utrustade med mo
derna vapen, attackerade den allierad e styrkan och had e 
rivit uppo rälsen framför tåget och rev sedan även upp linj en 
bakom taget, och Seymour m ås te kämpa sig tillbaka till fots. 
Be~tty. begärde att soom frivillig få m edfö.lj a den allierade 

undsattmngsstyrkan pa 1800 man såsom befälhavare för den 
brittiska delen av styrkan, vilket bifölls. Under marschen 
måste unds~ttni~1gsstyrkan passera en smal utskärning be
v~k a~l av kmes1ska krypskyttar. De tyska trupperna, som 
g1c.k 1 spetsen tvekade, men Beatty och Cradock (sedermera 
konteramiral och dödad i slaget vid Coroncl) gick igenom 
tyskarnas led och passerade det farliga stä.llet, medan ku
lorna visslade om öronen p tt dem. Detta exempel medförde 
att styrkai~ kunde fortsätta. Bcatty deltog sedan med c1~ 
!rupp på 100 man i försvaret av Tientsin, där 2-100 man var 
mneslutna av 15000 kineser under två m ånaders tid. 

Beatty gick alltid i teten för sin styrka, och han blev också 
sårad två gånger i arm och i ben, värre än vad h an själv 
111_edgav. En av Bcattys främsta egenskaper var just hans 
~agran .. n~t .erkäi~.na smärta. Detta .blev till slut orsaken till 
k ans forl1d1ga dod. Han tog dock mga onödiga risker, utan 
alkylerade dem lugnt .och sansat även i stridens hetta. Ro

~er Keyes (sedermera amiral) skrev i ett brev hem a tt Bcatlv 
h~j älv~ ver~et var själen i. Tie::tsin ?ch beundr;d a,; aU;.;. 

ots sma sar var han alltid dar stnden var som hardast. 

1 Beatty befordrades till captain i november 1900. Han hade 
2~r~ varit commander i två år och blev nu befordrad vid 
h ars ålde:r, medan medch1ldern normalt var -12 år. Han 

0Ppadc därvid 218 commandcrs. 
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Gif'lermålet. 

Beattv hade hunnit bli allvarligt förälskad i Mrs Tre , 
innan h~n seglade till Kina. De skrev opersonl.~ga brev till va~: 
andra under åtta månader och sedan upphor~e korrcspon. 
derrsen, då sekretesskäl förbjöd hono~~l att sknva. Ho!1 blev 
högst förvånad när hans brev upphorde. Hon tog da re•! · ..... ~ ' ...._ '- (l 
på hur det 'Stod till med honom. När hon fick veta , alt h~111 
snart kunde väntas till England för vård, skrev h on först 
ett brev och skickade sedan telegram, som mötte h onon1 i 
Porlsmouth. Brevet besvarade han inte, men tclcgntmn1et 
kom honom att kapitulera. 

Buffans ofta citerade ord "le style est de l'homme memc" 
gäller i samlina och därför skall Beatly själv få taln På 
~riginalspråket.nHans brev från sjukhuset till Mrs Trcc ~v 
den 20 september 1900 är belysande: 

"The question that is bothering you is what can I do \Yi th 
a wife w hen I go to sea? \Vell, there are 40.000 ans\YC I';:: 
first, I have not got a wife; second, I haven't gonc or got 
to go to sea; third, I may, between ourselves, be promo led, 
which would put off the qnestion for two years; fo urth, I 
may go to the Admiralty; fifth, if I ,go to sea, I on ly go ~~s 
far as the Mediterranean, where it is possible for a wifc to 
go too. Sixth, I should only be away in the next three y e~l'S 
for a verv short tirne and not far off. It is hardly vvorth golllg 
on, is it?'' 

Beattvs sår i armen var farligt, då kulan låg vid ncrYen, 
och det- var stor risk, att han sl~ulle bli enarmad. Operatio
nen lyckades dock, men tvtt fingrar förblev förlam ade för 
live t. 

Trots att Mrs Tree levat skild från sin man i två fn·, Y<l;· 
de dock inte skilda officiellt. Beatty höll därför strik t pa 
diskretion. De lyckades också hålla sin förbindelse hc m!Jg. 
och det var endast Beattys syster och Mr s Trees f ar sonl 
kände till den. Det var mot Beattys natur att vänta på nf1got. 
men Mr Tree visade inga tecken på att han ville sk ili,n~· 
Beatty skriver nu, att han hål~er på a~t bli tokig p_å d en f·~i\: 
halade sk ilsmässan. I sin ovrsshet g1ck Beatty till en \~ 
känd .spåkäring. Denna gav en, som det senare skulle YJS~ 
sig, så riktig förutsägelse om Beattys fram tid, a tt han s ~dfli 
länare fram när han var förvånad över vad som han( e 
hm~om såg· 'på det med spådomen so1n bakgrund. Sicrskll

11 

' , l l " f s·iC-
spådde honom "a most extraordinary continue< me o · ' 
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cess, an d thatf'f~le shf.oulcl occupy in the futm·c some high 
60

vernn1ent o 1ce o great powcr". 
" aeatty var .som. flert~!et sjömän mycket vidskeplig och 
Jiingre fr am ~om chef for Grand Fleet kunde han förvånu 
personal.~I~ pa ~laggskeppets brygg~ med a~~ buga sig tre 
o·ånger f01 nymanen. l-Ians enda brmnande anskan då var, 
~tt ban snart skulle få möta fienden. Han brukade också, 

11är far t{gen lå~ i ~osyth~ sk~cka sina amiraler och fartygs
chefer t_lll en valkand spakvmna i Edinburgh som kallades 
"}osephme", och en gång, då fiendens rök siktades vid hori
sonten, beordrade han signalen "vVhat did Josephine say of 
our chances today?" till fartygschefen på "Princcss Royal". 

I den slutliga skilsmässan tilldömdes Mr Tree sonen, där
för att Mrs Tree ansågs vara den skyldiga parten. Ett gifter
J1lål m ed en frånskild dam, smn övergivit sin man och blivit 
frånd ömd sonen var en högst allvarlig ·sak för en officel's 
kfliTiä r. Vi måste komma ihåg, att trots att detta ägde rum 
efter drottning Victm·ias död så gällde dock forfarande hen
nes principer. Beatty hade dock skött affären med diskre
tion, och tidningarna fick ej vetskap om. den intressanta 
föreningen mellan flottans yngste captain och en av Ame~ 
rikas vackraste och mest förmögna arvtagerskor. De gifte 
sig borgerligt den 21 maj 1901, han var då .30 år 1och hon 27. 

Hon var inte endast förmögen, utan oc:kså mycket extra
vagant. Hon gav honon1. en passionerad och svartsjuk kärlek. 
H~n älskade henne uppriktigt, trots att hon var prövande i 
manga avseenden. De var goda kamrater men hade båda oför
s?nliga viljor, vilket krävde ovanlig själsstyrka bos båda 
~or att nå harmoni. Hans vilja var den starkare, och han 
agnade sin kraft åt en sak som var långt större än han själv, 
n~edan h ennes huvudsakligen sysslade med att få gå sin egen 
~ag. Flottan betydde allt för honom, och hon visste från bör
Jan, att hon kunde göra .som hon ville i det mesta förutsatt 
att hon lämnade honom fulit utrvmme för hans arbete och 
ltppmuntrade honom i hans karri'ii.r. Fastän hon ofta använ
d,e sig av ett bortskämt barns vapen och tog sin tillflykt till 
tarar, var de mycket lyckliga under äktenskapets första år. 

1902--1910. Frän yngste captain till yngste amiral. 

13törst i _juni 190~ .. d ': s två år efter ,det }lan sårats, fick 
s atty fnskbetyg for sm arm. Han blev da kommenderad 
0

il1 chef på kryssaren "Juno" i Medelhavet. Hans fartyg 



432 

tillhörde först Home Fleet med den hårde Sir Arthur W ilso 
som chef. Besättningen på "Juno" va~ i dålig trim,,;och Pri~~ 
skjutnincrarna gick uselt. Beatty sknver, att han Was see\ 
sick and" bad tempered nwst of the time". "Junos" besätt~ 
ning blev dock allt bätt_re, ~-ch bland annat lyckades lllan 
förkorta kolningstiden hll halftcn. 

Efter tre månader blev Beatty chef på "Arrogant" och se. 
dan i oktober 1904 chef för "Suffolk", en modern k ryssare 
Detta fartvg blev snart känt för smarthet och effektiv itet: 

Beattv a;1'såg, att de taktiska övningarna var alltför arhfi_ 
ciella o~h föga liknade de förhållanden im·an kunde mö ta i 
krig. Han skrev i ett brev "det finns endast två s ä U, det 
ena är att vara djärv, och riskera något, det andra är alt 
utveckla en n1.ästerlig inaktivitet, då man inte riskerar nå-
gonting". 1 

Beattys livliga fantasi och förutseende satte honon1 i stån(l 
att se problemen mot krigets bakgrund. Han tvekade inte 
heller att framföra sina åsikter till sin chef och även till 
sina kolleger, som i de flesta fall var avsevärt äldre och 
betraktade honom med stor misstänksamhet. "Det går nog 
bra för honom" tänkte de, "han har gott om pengar och k an 
säga vad han vill". 

Hans ,ungdom gjorde, att han var ett barn bland amiraler 
och captains, men samma ungdom tillät honom också att 
blanda sig fritt med ynore officerare och höra deras åsik ter. 

Beattv fick också sin; bakslag. En gång när "Suffolk" gid( 
ett fullfartsprov började pannorna att torrkoka. F arlygs
increnjören rådde chefen att dra ner farten, men Beatty, som 
vilie komma till Malta snarast möjligt , höll högre fart ä1~ 
som var föreskrivet, vilket medförde allvarliga skador pa 
en av pannorna. Beatty tog fullt ansvar för det skedda, o?,h 
det var tal om krigsrätt. Då hans hustru ~örde detta, \ar 
hon ha sagt: "Vad- krigsrätt för min David?- J ag skall 
köpa ett nytt fartyg åt dom!" . 

• • o - • tJll 
Beattys nästa komniendermg var som mann radgivare i 

Army C?~mcil, d v s _fö_rbindelselänk mella~1 "amiralitetet 0~1 : 
\Var Office. Hans bd1gare erfarenheter fran Egypten ° 
Kina underlättade i hög grad detta arbete, då han k u nde se 
på problemen även från arm(·ns synpunkter. . os-

Detta var den enda landkommendering utom utbilc~ nlll,-,_ 11 
kurser som Beattv innehade från den tid han först g1ck t~" 
sjöss ;om kadett "tills han blev flaggman. I december 19 

11 
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]eV ban chef för slagskeppet "Queen" i Atlantflottan under 
)J ·iJ1S Louis of Battenberg. 
fl 13eatty skrev till sin hustru nästan dagligen, då de var 
kilda å t. Fastän hon ofta bara svarade med telegram, bc
~urade hon. dock alla ha_ns. bre':, därför att hon förstod, att 
b!lll skulle m t~ en plats 1 lustor_I_~n .. ~~-attys brev till hustrun 
)Jeban?.lade .. na:·a n?g enbart ~Jom1htar~ problem, och han 
framboll stanchg! vid denna hd, att knget var oundviklig t 
och att flottan maste ~omma före allt annat. Det är knappast 
förvånande, _att hon m_ te bl_ev vidare lörtj ust i hans syn på 
Jivet. En kvmna har _JU ofta svårt att förstå, hur mycket 
Jllannens arbete verkligen betyder för honom, och det torde 
vara få befattningar som lägger beslag på en man som far
tygschefsskapet Vi tycker det är egendomligt, att änkorna 
j Indien brändes tillsammans med maken, 'men man kan 
jämföra detta med att det åtminstone förr förutsattes att 
en fartygschef skulle följa sitt fartyg i djupet. I Tyskianci 
sades det också förr, att en gift sjöofficer var en halv sjö
officer. 

Beattys maka förstod inte, hur mycket ett brev som be
skrev_ henn~s göran~len ?ch de i och för sig betydelselösa 
detalJ er n a 1 ett ·SOcialt h v skulle betytt för honom i hans 
~nsamh~t i kajutan, då dagens arbete var slut. Han skrev: 
You _smd yot_l have very little news to give me. \Vell, I fear 

!hat, If there Is no news to be obtained at Ascot during Ascot 
week, there is not nmch chance from Oban". 

Han skrev också på julafton 1909 ett belysande brev: 
, ''You see, dcar, your happiness is the one thing I have to 

hve for, and if only you are happy and contented, so am 
~·hut I f ear I am making a hash of i t somehow, and at Limes 
ll appears that the point of a rift in the lute is inclined to 
~how and i can't think why, hut have a sort of intution that 
1~ there. God knows I do not want to force myself at a ll 
hmes down your throat, but give ,me your confidence in 
a[[ things. By plain speaking half the misery in the world 
Io~ld be d(_me away vyith ... A n~w y~~r is, about to be~:in. 

·~hall arnve at a higher status m Life at the same time 
~.It_h gre ater. responsibilities and possibly greater opportu
lhes, of which I shall want to make the most, and the first 

~ssential must be that I have you on my side, your advice, 
h0llr assistance, and your confidence in all things . . . I 

ave my many faults. No .one can see them more than you ; 
\Von't you .out of kindness point out where I fail, and in 
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what I upset you, as i t would appear tha_t l do at tin1e _,
1 

You have the instinct and could p ut yo ur fmger on the so;.· 
spot if you could only speak frankly and Lell mc whcrcin ~ 
fail for I truly feel that I do fail, and I do so want ·t 1 

' - o succecd in making you happy and not rub you uy tl~c Wronl( 
way. \Vill you try to understand me and th1s ngmaroJ~ 
(osammanhängande svammel)?" 

Då Beatty kommit högst på captainlistan hade hnn int , 
de sex års tjänst, som. fordrades för befordran till fl ag 1,~ 
man. Hans totala tjänst till sjöss var endast tre och ett h al~t 
å r, men utom. sina två år vid vVar Office hade h an sorn 
caplain varit tre och ett halvt år på halv lön. Med hänsyn 
till hans sår gjordes ett undantag, och han blev beforth ad 
till konleramiral den l januari 1910 innan han fyl ll :1R år, 
den yngste flaggmannen i brittiska flottan. på över hundra 
å r. Han var yngre än nittio procent av officerarna p a cap
tainlistan. I själva verket torde hans rekord end ast över
träffats av Nelson och de stora sjöhjältarna på 1700- talet 
Rodney och Keppel, som nådde amiralsgraden vid respek
live 31 och 37 års ålder. 

1911- 1914. Naval Secretary. 

Be a tty följ de en kurs i stra legi och taktik under tre m[t
nader i Portsmouth och därefter fick han gå på h alv lön. 
Han hade endast sig själv att skylla, ty han hade vägr·at 
moltaga en kommendering som Secoud-in-Command i At
Jantflottan! Detta beslut av Beatty var minst sagt dj ärvt, d<1 
an talet befattningar för yngre konteramiraler var få, och haus 
vägran medförde helt naturligt, att han kom i onåd h os ann
ralitctet. Han skulle väl ef ter tre år ha fått sluta för gott. 
Beatty ansåg dock själv, att han handlat fullkomligt ~: ä,tt. 
Han hade ju också spågummans förutsägelser om h ans oor, 
vi lka liksom en gång Macbeths sierskor skulle visa sig vara 
sanna men till skillnad mot den skotske kungen ledtlc de 
Beattv rätt. 

Be~tty var alltid redo att kasta tärning med ödet: O:n ö d~l 
gynnade ~onom kände ~1an, att han_ ~nte k~mde bh huH!ra\[ 
Han ansag, att han hast kunde tJana s1tt land m ecl e. 
självs tändigt befäl, ju större desto bättre, och att det "~1. 
mot hans natur att acceptera en befattning till sj öss, _da~ 
fartygen var omoderna, och där han "alltid måst? fö l]U ~ 
flaggskeppets kölvatten". Han ville inte bli femte hJulet un 
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_vagnen. För honom gällde allt eller intet, och han vur 
df.Jd med att vänta på halv lön till hans förutbestämfia till
rtfile skulle uppenbara sig. Det gjorde det också! 

I oktober 1909 blev 'Winston Churchill sjöminister med 
. Jll ]J an .sade "my mind full of the dangers of war". Chur 
s~ i ll hade följt Bealtys karriär med ett visst intresse. lia n f fide med egna ögon sett Bealtys insatser på N ilen och v id 
~mdunnan. Han kom särskilt ihåg en viss kanonbå ts stö r.l 
:H 21 lan siärregementet, som Churchill då tillhörde och vid 
omdunn an hade Beatty strax innan Churchill deltog i den 
berömda kavalleriattacken slängt över en flaska champagn e 
till honom från sin kanonbåt. Han kände till Beati.ys m
satser i krig och hans rykte som en hård och orädd hästkarl , 
yilket Churchill som gammal polospelare satte särskilt högl 
Amiralitetets uppfattning om Beatty var vid denna tid mol
stridande, men flertalet av sjölorderna var en1.ot aU ge ho
nom annan befattning. Dc hade inte förlåtit honom, att han 
vägrat acceptera, vad de själva ansåg vara en lämplig sjö
kommendering. Churchill hade en annan åsikt: "Mitt förstn 
sammanträffande med amiralen medförde, att jag omedel
bart bortsåg från detta olyckliga råd". Beatty blev ocks:'\ 
utnämnd till Churchills N av al Secretarv. 

Churchill och Beatty gick bra ihop." De hade flera be
röringsp unkter: De var nästan jämnåriga - Beatty var tre 
år äldre - och hade inom var sitt vapen sökt sig till alla 
de verkliga luigsoperationer, som det mot slutet av den vik
lorianska eran fanns tillfällen att delta i. Båda var kända 
som "medaljjägare" och båda gjorde var sin exempellösa 
karriär. 

_Churchill har skrivit om Beatly i "Det stora kriget": "Vi 
diskuterade ständigt problem kring ett sjökrig med Tysk
land. Det blev mer och mer klart för mig, att han hade en 
a.I~_nan syn på marin ,strategi och taktik än de flesta andra 
SJoofficerare. Hans krigserfaren het från landoperationer 
hade belyst de fakta han erhållit i sin sjömilitära utbildning. 
Ban var inte en materielman. Han tänk te inte bara pä ma
l~riel som ett mål i sig själv utan blott som ett medel. Han 
~ankte p å krigsproblem som en helhet till lands, till sjöss, 
l lnften". 

"Jag slogs mer och mer av den skarpsinniga och djupa 
klokhet, som fanns i hans anmärkningar, uttrvckta med ett 
språk som var ovanligt fritt från tek~isk jargong". 
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Beatty hade ingen r i:idsla varken moraliskt eller Psvk· 
och det ä~ troligt, ~tt hans a.llvar och utt alad~ åsikter gj~~.kt, 
ett sta rkt mtryck pa Churchill. De arbetade tillsamm ans . de 
om de väntade, att Tyskland skulle slå till i morg01; sont 
bå.da var överens 01~1, att. det ?ehö.vdes en vidgad sy'11 °~\1 

lu1get. De arbe~ade ~ntens~:vt pa kngsplanerna m en Bea ~t '; 
var mera van vid svardet an pennan, och hans me moran 1 ~ 
från denna tid är inte så 'kristallklara. l '

1 

Ar 1912 följde han med premiärminstern, Churchill ocl 
Lo rd Kitchener på amiralitetets yacht "Encliantress" til; 
Medelhavet för diskussion med medelhavsflottan om stra. 
tegiska. problem: .. I ~r.even till hustrun ~n ty? de .. Be. a tly , att 
Churcln~.l som S.JOI11ll11ster var me1~ entu,;;1~stisk o an m i tie rad 
oc.:h Lekande, alt hau hade ohyggligt tralngt, da h an mäs te 
å höra Chuechills strategiska utläggningar 1). 

Sommaren 1912 ägde viktiga operativa övn.ingar r um i 
stor skala i Nordsjön, som avsåg att pröva, hur den L\·ska 
flottan sln!lle kunna mötas i tid fö r att hindra en tysk l~md
sättning på engelska ostkusten. Churchill gav Beatly befäl 
över en pansarkryssarflottilj på sex fartyg med "Abonkir" 
som flaggskepp. Det var gamla fartyg, som hade legat i re
serv med nyckelbesättning under några å r, oc.:h Beatlv f ick 
tio dagar på sig att få fartygen i stridsdugligt skick och 
s~dan deltog dessa under fjorlon dagar i övningarna. T yd
ligen Slkötte sig Beatty till belåtenhet, ty på våren nästa nr 
utnämnde Churchill honom till chef för slagkryssardivisio
nen. Beatty hissade sin flagg p å "Lion" den 1 mars 191:~, och 
han valde till fartygschef Chatfield, och dessa två va r ti ll
sammans på samma brygga ända fram till 1919. 

Här är Chatfields första intryck av Beatly: 
"Jag förstod omedelbart, att jag hade att göra m ed C'1 

fordrande karaktär. Varje fartyg -som Beatty hade tj~i nst
gjort på från commanders ran<;( hade han fört till en hög
gradig effektivi tet. Han tvckte' om att allt skulle u lförns 
med hög fart. Detta var ir1te en pose, det var ett karaktärs
drag vare sig det gällde till sjöss eller på jakt .. . trots 
d e tta hade han stor förm åga att lägga band på sig, när hnll 
ansåg det nödvändigt". 

Chatfield framhåller även, att Beatty inte bara var, soJll 
m å nga trodde, en man, som bara jagade fram över ja~-:l" 
fältet, utan han planerade noga i förväg. Han inspekterade 
fartygen grundligt och ville lära känna alla officerare och 
ville, att de skulle lära känna honom. 

1 l Jämför fältmarskalk Ala nbroolws cmdömen om Churchill s st raJe· 

giska synpunkter i ArthurBryants "Turn of the Tide 1939- 1943''. 
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Beatty hade ett t~piskt så kallat somalatoniskt tempera
ment, som karaktenseras av maktlvslnad ag·gressivitet i n-
t f .J ' ' < ' resse ör muskelakt.ivitet, likgiltighet för smårla, fvsisk t 
m~d: stridslystnad och ett verksamhetsbehov vid iråka de 
svangheter. 

Snabb beslutsamhet, oräddhet och fräck framåtanda kun
de en fysionomist utläsa ur Beattys skarpskurna anletsdra.g 
~1led den kraftiga ~rnnäsar~ och. det /r~mskj ~I t ande hak p ar

et. Han hade en overmodig smts pa sm anuralsmössa som 
~~tyd~e en "devil-may-care"-attityd till livet och en oefte r
b~nnhg och arrogant blandning av playboy och samman-
:ten krigare i sin yttre pose. Hans kläder avspeglade allti d 
~agot av hans jaktintresse. De var skurna enligt "horsy cut'' . 
r an hatad e publicitet även då det skrevs berömmande ar
dklar om honom. Han visste nämligen vilka kommentarer 
h et skulle bli i flottan, då det stod något berömmande om 

0l1om. Det fanns många som trodde, att han betalade jour-
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nalistcrna fo.'r att bli omskriven, då det i stället sn ara ~t, 
· 'Ur tvär lom. 

Bcatty ansåg, att han nu hade fått det finaste hr t'älct . 
vi:irldcn. Han förde befäl över fem slagkry_ssare me.~l <' n fa r! 
av 2Ci- 28 knop. Han lä t också alla operatJ_oncr. utfon1s lllccl 
högsta fart för alt bland ann~t u!rona ':lbr~twne rna s och 
kr ä n er ni ngc11s inverkan på arhllcnet. Slq utnmgar u t fördes 
s {llm~da 1;1ed 23 knops fart på 15000 m avstånd. Dessa sk.iut~ 
ninerar avslöjade bland am1at, att de brittiska avsl f1IH lsn1ä. 
ta n~ a var otillförlitliga i hög _fart och på ~tor~ avsU\nd . 

E thcl Beatty, som hade vant van att allhel fa det som hon 
vill e fick en ordentlig avsnäsning av sin make för att hon 
vid ~lcnna tid vände sig till prins Louis of Battenberg rJlcl' 
Churchill för att de sktille sända slagkryssarna hi t eller dit, 
s[1 a tt hon kunde f å tillfälle att träffa .sin man. 

Beatly adlades i juli 191 ~1 ocl1 i augusti utnä mn drs han 
till viceamiral. 

Första krigsär!en. 

:\fär kriget kom var den brittiska flottm~ ':äl förberedd. 
Grand Fleet gic:k till Scapa FJow den 31 .J uh 191-1. Den _4 
augusti utbröt kriget och samma n1.orgon meddelade Sn· 
John Jellicoe, att han tagit emot Grand Fleet som Comman
der-in-Chief efter Sir Georg Callaghan. Beatty protesterade 
omedelbart i ett telegram till amiralitetet mot dett a byte av 
psykologiska skäl och med hänsyn till Callagha_ns Um ga er
farenhet, fastän han innerst inne ansåg, att Jelhcoc var den 
lämpligaste. . . . , 

Beattv utfärdade strax efter kngsutbrottet en dagordei 
m ed följande lvdclsc: 

"\Ve must nÖt forget al this m omen t how m u ch we o wc 
to thosc who have go'ne bcfore us and have created th e F leet 
as i t now is: thos~ vvho workcd so arduously and so l on~; 
to be reaelv for such a moment as has now been force (.! upo d 
us How tl;ey would have wished to be here l \V c are m dee 
fo~· tnnatc as we are ])l'OUd, to. be where we are, and t.o p ro

1
.' :~ 

' l l i. ·oec · ourselves worthv to use the great weapons t 1ey 1avc 01 f> 

Dc första tr~ lerigsveckorna var ansträngande. Farly~~~ 
låg då hela tiden till sjä<ss, och oljningen utfördes i dc ofol 
svarade hamnarna Rosyth och Scapa Flow. tn 

Den 27 augusti 19U lämnade Beatty Scapa för at t upP'. 
en position GO sjömil nord Helgoland som stöd för Connno 
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. Tyrwhitts j agarsvep med 2 kryssare och 31 j aga r e. 
0°1 ~ralitctcts information var bristfällig, och Beatty viss lc 
A!11 ~ilka fientliga styrkor han kunde tänkas möta. 
eJdenom ett fel i signaleringen kände ej heller de brittisk a 
·a arna under Tyrwh~.tt. och ubåtarn_a u?der Key~s til~, a t~ 
.l' :atty skulle understodJa dem. Typ1sk ar Tyr~:'h1tts Sl~.n at 
~Il Conunodare Goodeno~1gh, son~ v~r chef f~r sex l~tta 1!. ,55are under Beatty, da Tyrwlntt 1 daggrynmgen slotlc 
~i G-oodenough: "Are you tak5ng part in the operation '?" 
~nnu värre var, att Keyes ubatar var lotalt ovetande om 
~eattys styrko1·. Då Keyes senare på jagaren "Lurcher" up p 
täckte Goodcnoughs se.x In:y~sarc rapporterade han dem som 
fientliga. ~) e tt.~. hade till fo~.]d, att C!oodeno~1.gh blevoombedd 
tt jaga sJg SJalvl En av h .eyes ubatar aufull uc:ksa Goudc-

~0ughs flaggskepp "Southampton" men missade. . . 
Då de lätta brittiska far tygen ope rerat fyra tunmar 1 

f{elgolandsbukten dök tyska lätta kryssare upp, och läget 
såg högst allvarligt ut ti~ls Beattys .~cm slagl~.ry~sare .. upp,en
barade sig vid middagsliden som ra delande anglar for 1 yr
whitts hårt ansatta fartyg. Mellan kl 0955- 1125 hade Beall:· 
ej fått några underrättelser om läget i bukten. Han tog stora 
risker hå~le med hänsyn till fienden och till egna ubå tar, 
när han gav sig in i bukten. Dessutom hade han goda skäl 
att misstänka, att det fanns minfält. Den dåliga sikten n i
drog också till förvirringen . 

Resultatet blev att tre lätta tvska krvssare sänktes och 
seelan skvddadc Beattv reträtten ' för skadade brittiska f a r
tyg. Han ·räddade en situation som lätt kunnat bli ett allva r 
ligt nederlag. Innan han gav sig in i bukten frågad e ha n 
Cl1atfield "Am I justified in going into that hornest ncst ,,-ith 
these great ships? If I lose one i t will be a great b]ow to 
the oountry". 
. Beatty trivdes vid utsikten till strid. Ju större far~ .. och 
JU allvarligare situationer, desto klarare blev hans h]arn a 
Och desto snabbare hans beslut. Det var första gången h a n 
ledde tunga fartyg i aktion .och samma mod och ledarskap 
8?tn han tidigare utvecklat framstod nu för alla. Han kon~ 
till rätt plats i rätt tid. Den n1.oraliska effekten av slaget t 

lielgolandsbukten blev stor på båda sidor. För tyskarna va r 
det demoraliserande, att brittiska fartyg vågade gå så nära 
d~n tyska kusten, och slaget hade till följd att tyska fartyg 
eJ fick r iskeras, och att kejsaren först måste underrättas om 
flottans utlöpande. 
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Lady Beatty. 

Beatty hyllades vid sin återkomst av fartygsbes ättning
arna i Grand Fleet, men det dröjde ända till den 22 oklobct· 
Hl14, innan brittiska amiralitetet framförde sin uppskatt
ning i ett brev. 

l " P::'l Beattys förslag erbjöd Lady Beatty sin yacht "Shcel.a 1 

som sjukvårdsfartyg, men hon förstod inte, att hm~ mlc 
längre kunde bestämma vart "Sheelah" skulle gå, sa bon 
fick tillfälle att träffa sin make, varför Beatty skrev : 

"No, my dear, you cannot move the yacht, becausc she i~ 
rea lly not unde1· . your c? mm an~l, is a~1 Admiralty v_esscl~ a~:~ l 
cannot move without mstruchons from the Semor ~ a' 
Officer present". 

k o l . t . . b 1 vart I-lon beklagade oc sa, att 1an m e 1 sma rev s {l'CV ' 

fartygen skulle gå, så att hon kunde möta honom. 
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Vakthållningen och osäkerheten i de dåligt försvarade ha
. rna och den ständiga väntan på fienden tog på nerverna, 
~eatty sk rev den 21 september 1914 följande brev: 

"This ramning about the Nor th Sea day after day with n o 
rosp ect of meeting m~ enemy vessel I think is the heaviest 

h·ial that could ?e lmd on an~: man, aclded to whid1 _the 

11xiety of the mme or submarme always present provides 
: situation which requires the highest forms of philosophy 
;o compete with, to prevent it from clouding one's judgmenl. 
Here h ave I the finest striking force in the world. 6 Battle 
cru iser s and 6 Light Cruisers, and for all we can do, they 
might be Thames harges under a ny circumstances. \V e can 
never rlo anyLhing because we are never in the right place. 
Who at the Admiralty is responsible for one's n1ovemen!s 
r do n ot know, but it is not the C-in-C. He concurs with 
me. Not a word of this to a soul. I must not criticise. It is 
most improper, but my digestion, under continua] disappoint
ments, is giving ·way and my temper is Lecoming damnablc '. 

Beatty skrev i ett annat brev, att han hellre ville ha befäl 
över e tt kavalleriregemente under tio minuter "in a roug,h 
and tumble". 

Tack. vare den skickliga dechiffe!I'ingen i det berömda 
Admir ally Room 40 fick amiralitetet veta, att amiral Hipper 
skulle stöla mot Doggers Bank den 2-1 januari 1915. 

Kl 7 nåddes också kontakt, varvid Hipper vände, och jak
ten var igång. Si.kten var god och sjön lugn. Kl 8 i gryningen 
siktades de fyra slagkryssarna på 13 sjömils avstånd, och 
Hipper hade då 1-10 sjömil .kvar till skyddet inom de tyska 
kustb efästningarna. 

Hippe rs egen rök skymde, men Beatty hade god sikt. I-lip
per trodde först, att han hade brittiska slagskepp efter sig 
l stället för slagkryssare, varför han inte genast tog upp full 
fa~t, Beatty däremot hade omedelbart beordrat högsta fart. 
Forst k l 08-10 blev Hipper på det klara med läget, men da 
?acle avståndet redan nedgått till 23000 m, och han kun(.lc 
JUte längre undvika strid. Beatty beordrade 29 knops fart, g v s m er än vad hans snabbaste fartyg var konstruer1at för. 
.e tre ledande fartygen "Lion", "Tiger" och "Princess Royal" 

gl?rde 27 knop, medan de äldre "New Zealand" och "Indo-
1111table" inte kunde göra mer än 25, och de började därför 
~B~~~a efter. Hipper å andra sidan var handieapad av, att 

llcher" endast gjorde 23 knop. Kl 9 var Beatty inom porte 
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och öppnade eld mot ' :Bliicher"o p~ ~80~0 m avs tå nd. 1\ 
karna k oncentrerade sm eld pa Lwn . Allteftcr son1 · :· 

ståndet minskades,_ övergick den brittiska ~Iden ti ll_Hip p~;,
flaggskepp "Seydh tz", och detta fartyg fick en tra ff, 801 ,~ 
salt e två svåra torn ur funktion. Mellan kl _1001-1018 lräi. 
fades "Lion" tre gånger. av svå~·a granater, v1lka bl ~1nd ann~ t 
skadade babords __ nu~~km, .. vangenon_1 farten n ed?H'k till 15 
knor1. Beattvs 1stallforetradare, am11ral Moore, overtoa Il 

.J • f" o "' l\ jakten från "New Zealand". Genom ett nnss orslan d i sig. 
naleringen engagerade han endast "Bllicher. Bealty hade b~. 
ordrat den traditionella sign alen "Engage the cnem _v 111ore 
closcly", men denna signal hade avläg~~1a!s ur sigJ ~ a!})c~ken. 
Sinnalen "Anfall fiendens slutarefartyg lussades pa L10n·· 
in~an sii!nalen "Kurs NO" blivit nedhalad. Båda sign8 lern~ 
läsles d~-rför som en, och detta tolkades av amir8l :Moore 
som en direkt order att anfalla den ensamma och övergivna 
"Bliicher", som i detta ögonblick styrde nordost från honom. 
De övriga tyska fartygen undkom, trots at! Be~tty gjo rctc 
e lt sista desperat försök att få hundarna pa sparel genom 
att gå över från "Lian" ti ll en jagare för ~1tt ~-edan _fiit:söka 
embarkera p å "Princess Royal". När han g1ck over h ll ]aga
r en, ropa de n ågra eldare på "Lian": "\Vell done, Davirl, 
finish them. off!" 

Beattys adjutm1t uttryckte den m isslyckade j~~lden ~:}ed 
''It was like lry ing to win the Derby after a bad fall a t l ol
tenh arn Corner" . 

Förste Sjölorden, amiral John Fisher, skrev den 31 jnnn-
ari 1915 i ett brev till Bea tty: 

"Private and Personal 
I've quite made up my mind. Yo ur conduct was glo rious. 

"Beath' bea tus (salig)". He (Moore) was a long way ahead. 
he otw~ht to have go1~e on, had he the sli~htes t Nelsonic teJl\
peran~cn t in h im; ;·e gardless of sign~~s, like. N ~l son. at Cop_en: 
hegen and St. Ymcent. In war th e . rus t pnnmple JS to d t ~0 1 be~ order'S. Any fool can obey orders . Half an ho ur woul< 
h ave finished the Derffiinger and Seydlitz". 

Annars tillhörde inte Beatty Fishers favoriter eller , sot:; 
det då hette, "han var inte i fiskdammen". Beatty hade hå ~l·s 
sig neutral i striden .. mellan Fish_er o~l: Beresford (s: 1f~r 
195-l sid 406) . Han forstod favontpohtlkens stora f ar a 
flottan. . . ttle 

I februari 1915 omorganiserades Beattys styrka till Ba [·l 

Cruiser Fleet bestående av tio slagkryssare, tretton ]al ' 
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,55are och sexton moderna j aga re med en minimifart av 
~r) f j{nop. 
~för att kunna tjäna sitt land med maximal effektivitet 
,gr Be att y ~11ycket noga med att hålla sig i ~ögsta fysisk a 

\- jnl. Han gJorde upp ett program, som han hall under hela 
0-jget så snart flottan var i Rosyth . V ar j e morgon gick han 
. ]and kl 7 för en timmes rask promenad runt varvet. Iblan d 
1
.
0
dde h an själv iland i en joll och på eftermiddagen ägnade 

]1811 sig åt sin korrespondens och viktigare besök. 
Ban arbetade snabbt, och hade förmåga att se det väsenl

JiO"a. Hans arbetskorg var därför nästan alltid tom. Men han 
h~de en annan korg med beteckningen B, vilket var en för
kortning av "Balderdash" (smörja, gallima tias) i vilken han 
Jade alla illa uttänkta planer och ursäkter. Mången under
Jvdande officer j agades av tanken, att hans förklaringar 
hade vilat i Beattys B-korg uneler många veckor. Beatty skrev 
mycket, och de fl es ta av hans synpunkter på politik, strategi 
och taktik finns i hans privata brev till statsmän, äldre offi
cerare i de tre vapengrenarna och till hans hustru. Han skrev 
alltid stående vid en särskild skrivpulpet, därför som han 
sade, att alltför mycket sillande "gives you a tummy" (mage) . 

I mars 1915 hade Beatty inte varit borta från si~t fartyg 
mer än ±'Yra timmar i sträck under åtta månader. Hans ka
juta på "Lian" var stor och rymlig och inredd med förnä m 
lyx och därför också tvärtemot vad som var brukligt full 
av brännbara förernål. Han kunde inte leva i åratal bland 
plåt, förklar ade han för kaptenen i flottans reserv S. Dehl
gren som träffade Beatty i augusti 191(). Han måste ha kom
fort omkring sig. Det tog på nerverna att bara vänta. Han 
$krev "I feel I shall be a very old and dull human being b y 
the time war is over, and fear I am far from being a bright, 
c?eerful, or interesting com.panion". Collingwoocl skrev ock
sa två år före slaget vid Trafalgar, när han blockerade Ro
chefort "Admirals needed to be made of iron!" 

Beattv hade i ust den konstitutionella och intellektuella 
tobusth-~t som fältmarskalk \Vavell framhållit som ett nöd
Vändigt attribut för högre befäl under lång lid . 
h Lady Beatty bodde i ett bekvämt gammalmodigt country 

0llse, en svensk mil från Rosyth. Där fanns en tennisbana , 
80ln amiralen utnyttjade de flesta eftermiddagarna. När väd
tet var olämpligt för tennis, brukade han spela golf eller gå 
bll Promenad med sina närmaste vänner. Han återvände om-
Ord kl 7 på eftermiddagen och klädde alllid om till middag. 

29 
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Under hela kriget sov han ytterst sällan i l and. 
Bea tty höll nära kontakt m ed sina underlydande. I bå tt:· 

lingar rodde han själv i veteranernas jolltävling och y;1"· 
alltid. Han såg gärna på bo.·ning.stävlingar, hörde k onscr:11

l 
och såg också film tillsammans med manskape t. Efter boel' 
ningstävlingarna höll h an vanl igen ett kort tal till hesä~
n_ingen och p åminde d eJ~ om, a_tt historien alllid upprepu; 
sig, att Hawke, Cornwalhs, St. Vmcent och Nelson hade stått 
u t med samma väntande. Han fr amhöll, att det v ae lång 
tradigt, men att dc måste vara tålmodiga. Vid ett tillfä]]e. 
då han talade inför 18000 män efter boxfinalerna, citerad~ 
han Shakespearcs berömda rader uttalade av Henrik Y för~ 
slaget vid Agincourt: 

"And gentiemen of England now a-bed 
Shall think themselvcs accursed thev wcre not h ere 
And hold their manhood cheap while any speak s ' 
That fought with u s on our Great Day". 

Beattys magnetiska personlighet hade en trolsk förmåga 
att genomsyra alla under hans befäl. Han hade det som hela 
den brittiska nationen skattar högst av allt, the N els on louch. 
Rakt på fienden - kosta vad det ville och så: aldrig släppa 
motståndaren, som en bulldogg eller terrier. 

Normalt hade flottan fyra timmars beredskap. Detta mins
kades förs t till två och en halv timme och sedan till en timme 
om. situationen krävde det. Hur hårt vädret än var eller om 
det var aldrig så tjock!t gicik flottan till sjöss, och navige
ringen i Firth of Forth var nog så besvärlig med bron och 
tidvattenströmmarna. 

Under våren 1916 var slagkryssarna nära nog kon tinuer
ligt till sjöss för att försöka få tag på fienden. Perrcissi~n 
gavs aldrig. Kadetterna på "Lion" blev trötta på detta l !V 

och skrev "a hymn of hate": 

"W e ha te this bloody war, 
It gives us all the blight, 
\V c cannot go ashorc, 
And yet we cannot fight, etc." 

Beattys maka, som_ inte var van att vara länge p å san~J11~ 
plats, blev snarstucken, vilket medförde alt amiralen 1~1 1t 
heller kände sig riktigt välkommen de få tillfällen h an N:{ 
komma i land. Han ~ar enkel och okomplicerad karl, soJll 
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]lade svårt ~tt först å det kvin~li~a väsend~ts n;Ycker. Fastän 
11811 h ade. sm~ .. pro~lem och 1 s,~na brev hll sm hustru an
~]8gade sig SJoalv for _at~- va~·a bad-tempered", visade han 
·nc.fa tecken pa delta mfor sma underlydande. I stället för-
1 ,i\~1 ade de sig över hans överlägsna lugn och glada utscen
;Ie under de långa månadernas väntan. 

skageracks laget. 

Bär skall in le Skagcrackslage t skildras i detalj, då det i 
TiS 1930 (sid 175, 247 och 305) finns en utmärkt rcdogi.J
relse av August Giron över "Slriden om Jellicoes och Beattvs 
taktik i Skagerackslaget" men en del av slagkryssarstriden 
skall rel ateras för att ge en bild av Beattys insats. Då Beatiy 
fi\ r rapport om att Hipper befinner sig öster om honom sät
ter han först så småningom_ högsta fart och sydostlig kurs 
för att avskära Hipper från tyska bukten. Mellan rlippcrs 
och Bcallys s tyrkor öppnade;s elden först av tyskarna, 
som hade bättre siktförhållanden och bättre optiska in
strument. Tyskarnas eld låg utomordentligt väl. Redan 
fyra minnter efter eldöppningen träffades "Lion" två gånger 
och en minut senare träffades också "Tiger". Ett av "Lions" 
sYåra torn hade träffats och blev helt fi)irstört utan att n ågon 
P~ bryggan hade mä1.,kt det. En projektil hade träffat just 
dar pansarfrontplllten mötte takplåten, d v s vid den sva
gaste punkten, och detonerade i tornet samt tände krutladd
ningarna.. "Indcfatigable" sänktes på ett tidigt stadium. Se
dan föir~vann "Queen Mary". Beatty vände sig om och tittade 
synb arligen opåverkad på förödelsen och sade det nu klas
siskt vordna: "There rseems to be something ·wrong with ou r 
bloody ships today". Det var verkligen något fel! Flamskyd
~et vay otiJJräckligt på de b~·ittiska sla~kryssarna. Tyskan1a 
~de m sett betydelsen av flamskydd 1 Doggersbankslaget, 

dar "Seydlitz" var nära att flyga i luften och därför byggt 
hiU sinaJartyg. D? brittiska pansa.rgran!erna ~un~erade inle 
k eller pa avsclt vis. Sedan sanktes ocksa "InvmCible" under 
Jfnter amiral Hood av "Derfflingers" välriktade eld. "Quecn 
· ary", "Indcfatigable" och "Invinciblc" hade nu försvunni t 
~~~d er vågorna, efter att ha erhållit endast maximalt fem 
,,tiffar ,_ mc~~r. ! ysl~_arna s -~artyg "Li.it.~ow", __ "Seydlit~" och 
va. e~flmgcr, a~~a flot , fastan de v~r svart traff~dc. Daremot 
i l' Moltke narmast oskadad. ForJusterna mmskadc dock 
ll.te Reatlys stridslust utan han höll kursen. E nligt \Vinsten 
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~hurchills skildring i "Det_ stora kriget" skul_~e Beatty, se eJa 
na1_1 kon~taterat, att tre e~~1~, slagkrys~are sanl~ts, h a t i l!a~l 
"G1ra tva streck babord han d v s narmare fiend en. "t 

J ellicoe skrev i sin rapport efter slaget: "Sir David Beat t· 
once again showed. his fine qualities of gallant leadersh} 
finn determination, and correct strategic insight. Be a pp1:~: 
ciatecl the situation at once on sighting first the enemv' · 
lighter forces, then his battle cruisers, and finally his b at·ll~ 
fleet. I can fully sympathise with his feelings when th~ 
evening mist and fading light robbed the Fleet of th at c0111 _ 

plele vietory for vvhich he had manoeuvred and for wh ich tl 1e 
vessels in company with him had striven so hard. T he se1'
viccs rcndered hy him, not only on this, hut on two prev ious 
occasions, have been of the greatest valne". Am-iral Sir F re. 
deric Drever som var Jellicoes flag-caplain på "Iron Duke" 
riktar i s-in ho k "The Sea Heritage" kritik mot Be a tl~- fö1: 

dålig signaltjänst, och Jellicoe kritiserar i en skrift fr ån Hl32 
"Er~ors made in Jutland Battle" Beatty för att han inte in
väntade 5 :e Battle Squadron, med världens då fyra snab
baste och starkaste slagskepp av den alldeles nya Qneen
Elisabeth-klassen, innan han engagerade sig i striden med 
de tyska slagkryssarna, varigenom hans ~lagl~raft_ ha d.~. fö_r
duhblats. Nu hann 5:e Battle Squadron mte mgnpa fo rran 
striden redan pågått i c:a 20 minuter. Dessutom fram hålles, 
att Beattv inte informerade sin chef i tillräcklig utsträck
ning om "fiendens läge och egna dispositioner. 

I den mest auktoritativa källan om_ Skagerackslaget , Com
mander Holloway H. Frost "The Battle of Jutland", kritise ras 
Beatty för flera misstag och för att han inte visade någ_on 
ta~ktisk .skicklighet och Frost skriver, att han trotiS aggressl\'t 
ledarskap var klart underlägsen både J ellicoe och Scheer 
samt framför allt Hipper i taktiskt avseende. 

Tyskarna tillskrev sig segern, då de tillfogat den britti~ka 
flottan större förluster än dessa tillfogade den k ejserliga 
högsjöflottan. Grand Fleet behöll docl;:: hen:aväldc t över 
Nordsjön, grundförutsättningen för seger i knget. 

Commander-in-Chief för Grand Fleet. 

Den 27 november 1916 utnämndes Jellicoe till Förste .si~; 
lord, och Beatty blev Commander-in-Chief .. m~d o annr~" 
grad vid 45 års ålder. Han befordrades med forb1ga encle 
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tt tn vicearniraler. l\I~_?a~~ dc flesta av. h_ans jämnåriga var 
'~a Jtains, tog han hefal over denna vahhga flotta. 
c ~eatty valde som flaggskepp den moder na "Queen Elisa
ueth" på grund av hennes höga fart. 

oet var nu efter skagerackslaget fullkomligt klart, att 

1 ·skarn a va r överh1gsna i fråga om optiska instrumer"!t, durk
~~,vdd och vattentät indelning av fartyget samt framför allt 
. fråga om pansarbrytande granater. Undersökningar hade 
~rjsat, att orsaken till dc brittiska granaternas dåliga verkan 
,.ar dels att sprän_gämnet var alltför ~tötkä:1s~igl, dels at~ bas
röret skadades vid sneda nedslag, v1lket 1 sm tur delvis be
rodde på ofuHständiga funktionsprov och bristfälbg kontroll. 
;\ya granaler kunde emellertid inte erhållas förrän sonunaren 
1918 ! Detta betydde, all Beally måste uthärda tanken , att 
nästa strid liksom skagerackslaget inte kunde bli rner än 
oavgjord . Det var enligt Chatfields memoarer "The N a vy 
and Defence" en svensk sjöofficer som vid ett besök på 
Gran d Fleet i augusti 1916 omtalade felet med granaterna. 
Den svenske officeren hade enligt Chatfield tjänstgjort vid 
svenska lega lianen i Berlin, och tyska officerare hade . be
rättat fö r honom, att de brittiska pansar gran tern a var 
"skrattretande". De hade nämligen splittrats redan vid an
slaget mot pansaret. 

Beatty visade dock inga yttre tecken till följd av detta 
hemska handicap. Fastän lika okuvlig ansåg han, att nå
gon slutligen måste stå till svars för det som så hade redu
cerat Grand Fleets offensiva kraft. Han sidokade efter Chat
field, räckte honom ett brev med Beattys egen handstil och 
bad honom läsa det, i det han sade: "If I am killed so als o 
Will you be probably. This letter, if the Fleet ever fail to do 
all that is expected of it in action, will place the blame 
where it should lie, and not on the shoulders of the officers 
and m en of the Fleet when l am unable to defend them". 

Avsikten var att brevet skulle läggas in i en bank och 
Öppnas först om_ Beatty dödades i strid. 

Sedan Beatty övertagit befälet över Grand Fleet redu~e
racJe h an centraliserin!!en och underströk framför allt vtk
ten av offensiv anda. H~n var särskilt intrmserad av taktiska 
Problem och ägnade mycket tid å t att med . underlydande 
chefer diskutera den taktik han avsåg använda. 

Några dagar efter det han tagit emot, gick han till sjöss 
llled hel a flottan för att pröva de olika formeringarna, som 
fanns i de utförliga taktiska orderna. Därefter började han 
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revidera dessa. Typiskt är att han ändrade titeln "Ba.tt 
Ord~r~". ti~l "Grand Flee~ Ba~tle Instructions", för att an le 
att Imh~hvet s~t~l~e bh fn.are. En am~an förändri~e, 
var ocksa att divisiOnerna v1d torpedhot m te skulle g·lg 
från utan mot anfallet för att inte fa:r tygen sk ulle ko 111 ~ra 
ur porte alltför snabbt. Han betonade också vik len av offE~a 
si v användning av jagare och framhöll nödvändigheten ~1: 
att anfalla snarast m?jligt och a~t avfyra maximalt anta\ 
torpeder. Man skulle m te spara pa torpede:rna bara för att 
det kanske skulle komma ett lägligare tillfälle senare. Det 
vä:sentliga var, att fienden anfölls. Typiskt är Bcattv · 
direktiv till de lätta kryssarna i hans stående order: "I t ·i~ 
of paramount imp01rtance that an enemy force once brought 
into action, should not escape in fog, under a smoke screen 
or in gathering darkness ... It therefore becomes the duh; 
of suhordinate leaders to anticipate executive orders and 
act in the spirit of the Commander-in-Chief's requirements. 
There are only two, and they are simple: so long as the 
enemy heavy ships remain afloat, we must "locate and re
port" "attack and destroy". But to perforn1 either duty with
out the other is to fall short of that ca-ordination which 
ensures success; nor should it be thought that to perform 
one efficiently it is necessary to abstain from the other." 
Den sunda instinkten för offensiv finns i alla stora ledare. 
Beatty var genomsyrad av viljan till seger, vilket är den vik
tigaste förutsättningen för fratngång. Genom att de nya pro
jektilerna inte var färdiga, ville Beatty dock inte fra m tvinga 
en drabbning till varje pris. 

Tyskarna övergick efter skagerackslaget framför allt till 
ubåtskrig mot handelsfartyg. De tyska ubåtarna väckte 
Beattys jaktinstinkt. Han förordade konvojsystemet siirsk~lt 
ur offensiv synpunkt. Ubåtarna skulle på detta sätt dras tlll 
konvojen, där det skulle bli lättare att få tag på d em och 
förstöra dem. 

Den amerikanske amiralen Hugh Rodman, som. blev chef 
för Sixth Battle Squadron i Grand Fleet i november 1917, 
skrev om Beatty: "A man of rare accomplishments, a natu· 
ral-born, tried, trusted, and gallant leader who would fight 
at the drop of the hati. He has my greatest admiration". 

Beatty var även som chef för Grand Fleet mycket m ån o!ll 
manskapet på sina 150 fartyg. För att roa besättningarna 
under den tröttande beredskapen ordnades bl a teatcrföre· 
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stiillnin,9ar ombord. "S1~art 1~åste .. den .. tys.ka högsjöflottan 
(pa ut b rukade h an saga efter foresta llnmgarna, "och då 
f~nns ? et bam e1~ sak för oss att ~öra: .~örin~,a ~em". I-lans 
ptiilliSUl var smittsam, och Chatheld sager: It IS to David 

}Jeatty's everiasting credit that during these monotonans and 
testing. two _Y~ars he maintained the spirit of the Grand 
f )eet, Ils efflc1ency, harmony, and cheerfulness at the high
est poss ible lev el". 

Det riktades mycket kritik mot amiralitetet och Grand 
fleet fö r dess overksamhet. Men granaternas bristande funk
tionsduglighet var ju inte k~1nd av allmänheten. I sina brev 
till hustr u n var Beaity sä,rskilt kri tisk mot sjöministern Sir 
Edward Carson, amiralitetet och intrigerna bakom kulisser
na. Men offentligt yttrade han aldrig ett kritiskt ord inte 
ens vid diskus,sioner om ubåtshotet, som såg allt dystra~e ut . 

Skotten i amiralens kajuta på "Lion" och "Queen Elisa
beth" hade en u tvald samling bilder från Nelson och hans 
strider, och Nelsons bön om seger före slaget vid Trafalgar 
låg på Beattys skrivbord, och ett annat exemplar hängde 
ovanför 'kudden i hans sovhytt. lVIånga som l)'dde undel' 
Beatty till sjöss trodde också, att deras chef hade fått ärva 
något av Nelsons odödliga ande, och Churchill har omtalat, 
att en av Beattys kärvaste fartygschefer en gång viskade i 
hans öra: "First Lor d, N el son har kommit tillbaka". 

Då ty.sk a,rna till sl ut begärde vapenstillestånd, önskade (je 
allierade diplomaterna endast ubåtsflottans överlämnande, 
men Bea tty krävde, a tt hela tyska högsjöflottan skulle kapi
tulera. Detta k rav ansågs från bör j an vara alltför hårt, men 
B:atty frågade, vem det egentligen var som ville ha stille
s!~nd. F örste sjölordens, amiral \Vemyss, tanke var, att hög
SJoflottan skulle interneras i någon neutral hamn utan am
munition, men Beatty fordrade, att den skulle överlämnas. 
~an fram.höll risken av, att den tyska flottan skulle kunna 
~pa ut, vilket skulle kunna förorsaka stora förluster i män
niskoliv. Amiral Hipper ville också g~ u~ med de1~. tyska 

1
,ottan den 29 ·okt?ber 1918, men. besattnmgarna vagrade. 
~emyss lyckades hll slut genom.dnva, att den tvska flottan 
B une in terneras i Scapa Flow. I ett brev till eil vän skrev 
. eatty den 12 november 1918: "The only thing is to sail 
~~to their poi:sonous country and wreck it and ·take what we 
t ant and put the fear of God, Truth, and Justice into them, 
epresented by the British Tommy". 
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Då den tyske amiralen Meurer på kryssaren "Kön in g~be. , 
anlände till Scapa den 14 november för att disk ulera övtg • 
lämnandet, signalera.? e han: "Sjö.~11.änn.en~, och a r ~)C lar 1~.~·
delegater ombord krave r att medfolJ a till Queen Icl is be u~~ 
för underhandlingar". Beatty svarade då a tt han endas t l 
emot en officer av flaggmans grad och att ingen annan (~ 
a miralen och hans stab fick lämna fartyget. <~n 

Beatty beordrade även att elen tyska flaggan in le fick his 
sas på de tyska fartygen, vilket knappast överensl~1m dc nte.(J 
in ternationell sedvänj a. 

Amiral Beatty .vid kapitulationen. 

Beat.ty Yille organi~era kap.itulationen på .. sitt .~gel sä l\ 
I-Ian ville ha en "glonous achievement" vid overia muande 
med dramatiska arrangemang för att visa den tysk a fl~tta~;~ 
strategiska nederlag. Serlan elen tyska flottan komnn t t~ 
Fir th of Forth lät Beatty h ålla tacksägelsegudstjänst och sa e 
efter.å t till besättningen p å "Queen Elisabeth" bl a: 
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''l have always said in the past that the High Sea Fleet 

1
,0

u]d h ave to come out and meet the Grand Fleet. I was 
' ot a false prophet there. They came out, and now they are 
~ 1 fhey are in our pocket. It was a pitiable s~ght; in fact , 
t~hotdd sa y it ,.,,. as a horrible sig h t to see the se great sh i ps 
foJiowi ng a British light cruiser and being shepherded like 

flock o.f ·sheep by the Grand Fleet. \Ve expected th em to 
~ave th e courage that we look for from those whose work 
Jies up on g rea t w a ters; we expected t h em to do something 
for the h~nour of their ~ountr·~, and I am sure that th e 
sides of tl11s gallan t old ship, wh1ch have been well hamme
red in th e past, must ·have ached, as I ached, and as yon 
ached, to give them another taste of what we bad intended 
for th em. But I \vill say this, tha t their humiliating end was 
a sure end and a proper end to an encmy vvho has prove ~l 
himself so lacking in chivalry. A t sea, his strategy, his tactics 
and his behaviour have been beneath contempt: his end is 
beneath contempt, and worthy of a nation which has waged 
war in the manner in which the enemy has waged war". 

Amira l Chalmers biografi "The Life and Letters of David 
Beatty", som skrivits på uppdrag av Beattys äldste son, är 
som ofta händer i levnadsteckningar skrivna på beställning 
en rel ativt ensidig panegyrik. I denna bok återfinns så gott 
som inte ett enda ofördelaktigt ord om Beatty, och dennes 
åtgärder vid kapitulationen är dock knappast hedrande. 

Vad var nu orsaken till Beattys inställning, som strider 
mot det engelska gentlemannaidealet? Jo, Beattys dröm hacle 
varit a tt slå den tyska flottan i strid och sänka den ute p il 
Nordsj ön. Han ville följa Nelsons riktlinje som han uttryckte 
med följ ande ord: "I don't want a simple victory, I want 'to 
~nnihil ate the enemy" so1n Nelson gjort vid Aboukir och 
frafalgar. Då denna dröm inte gick i uppfyllelse, ville Bea t
ty åtminstone ha en svmbolisk seger, och att det skull e klart 
e.rkännas, att Grand Fleets prestige var så stor, att den var 
h~lräckl ig att förorsaka fienden att underkasta sig utan att 
sl~ ett slag. Beatty ansåg även att det fanns risk, att den 
hnttiska flottans roll i kriget ej skulle beaktas tillräckligt, 
hm m an inte markerade det på ett dramatiskt sätt. Dessutom 
ade de fyra långa årens. spänning och troligen även den alli

;.rade propagandan sin del i hans behandling av en slagen 
/~n de, som åtminstone bland svenska sjöofficerare efter 
0~sta världskriget väckte stor förvåning för att uttrycka det 

ll11lt. Amiral Tirpitz berättade med bitterhet: "Den 28 au-
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gusti 1914 riktade han (Beatty) till räddade officera 1·e , 
manskap från den sänkta Mainz signalen: "Jag är stoltoch 
ombord å min eskader hälsa .så tappra män". I nove 1111~lt 
1918 signalerade han till .sina egna besättningar före de/~t· 
möte med det tyska manskap, som överlänmade sina skepa~ 
"Glöm aldrig att fienden är ett föraktligt kreatur (despicab1~· 
beast) "l). e 

1919- 1927. Siriden mot n edmslning. 

Seda~1 den tyska flottan internerats, hade Beatty många 
efterkngsproblem_ att behandla. Det som stod hans h järt-t 
närmast var vården om_ de män, vilka hade tjänstgj ort unde;. 
honom. Han tillsatte därför en kommitte, som skulle under
söka möjligheterna att öka avlöningen för officerare och 
manskap. I kommittens yttrande framhölls särskilt, alt varj e 
rneddclande fr ån amiralitetets sida med förändringar i löner 
och förhållanden i flottan skulle åtfölj as av logisk a moti
veringar, uttryckta på ett språk vilket även kunde förstås 
av manskapet. 

Det fanns nu helt naturligt en stor risk, att flott an skul le 
skäras ned på ett drastiskt sätt, om_ ingen med verk lig k un
skap och auktoritet kunde tala om för landets folk, vad flot
tan hade uträttat under kriget, och hur mycket deras fr am
tida säkerhet berodde på den. Dc gamla raderna från ~el

sons dagar var ofta i Beattys minne: 

"God and the sailor we alike adore 
\Vhen danger looms, but not hefore. 
The danger past, hoth are alike requited, 
God is forgotten and the sailor slighted." 

och han passade särskilt på att understryka flotta ns bety
delse vid de tillfällen, då han inbjöds som hedersmedbor-
gare till ett stort antal städer. . 

Den 3 april 1919 utnämndes Beatty samtidigt som J elhcoe 
till Admiral of the Fleet. Han var då 48 år. Det for drades 

J) Författaren av denna artikel har ett starkt minne av ett k apitel 

"The Great Surrender" i den engelska läroboken "The Wonderbook of 

the Navy", som användes på sjökrigsskolan på 30-talet. Vi kadetter an

såg detta kapitel så hätskt skrivet, att vi helt enkelt vägrade at't 

läsa det. 
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särskild Order in Council för dessa befordringar d å det 
c!ldast fanns tre befattningar som Admiral of th ~ Fieel och 
e!l o • 1 . st da mga va -:anser. 
Jtl j\Jniralitetet skrev vid detta tillfälle följ ande , brev till 

J3eatty: 

Sir, 
1. On the tennination of your appointment as Comman

oer-in-_C l~ief Grand Fleet, I _ am commanded hy my Lords 
comnusswners of the Adnuralty to place on rccord their 
high appreciation of the eminent services which you have 
rendered to the British Empire during the war. 

2. My Lords desire to pay their tribute to thosc qualities 
of resolute leadership, unerring insight, and quick decision 
which were early revenled hy your achievements in hattlc, 
and which throughout the ·war have been a som·ce of actmi
ra tion and confidence to your countrymen. 

3. They also desire to record their satisfaction with VOL!l' 

administration and organisation of the Grand Fleet. ·Few 
beside the Board of Admiralty and your own Staff can !fully 
realise what prevision, judgment, enthusiasm, and unremit
ting ind u.stry have been required in the officer upon whom 
it has ultimately r ested to keep a force of this ~ize, with so 
many complex parts, continuously and under all conelitians 
at the necessary pitch of efficienccy and preparation for 
immedia te action. In the successful performance of this dut v 
you have, as Their Lordships are aware, been greatly assiste~i 
by your Staff and hy the various Flag Officers and thcir 
Staffs, whose services you have hrought to the notice of 
the Board. 

{ In the midst of all these heavy responsihilities yon 
have shown a eonstant solicitude for the welfare of the Offi
chrs and Men serving under you, which is in accordancc with 
~ e finest traditions of the Service, and has made you a 
leloved as well as a trusted leader. 

5. The hauling down of your Flag marks the close of one 
~; t~e .greatest chapters in 'th~ his~ory of the Roy_al Na;y, 
•1d It Is a chapter that Postenty wlll always assoc1ate w1th 
jour n mne." 

G Den 7 april 1919 nedhalade Beatty sitt befälstecken på 

11~~nd Fleet, som därmed upphörde att existera. Fyra må
s er senare blev han Earl och avtackades av parlamentet, 
Otn gav honom en gåva på 100.000 pund för hans stora 
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tjänster under kriget. Eftersom Nordsjön hade vari t h· 
krigss.kådeplats och Brooksby var hans ~avorittillh å ll v a~~ s 
han titeln "Baron Beatty of the North Sea and Brooksb,) 

Som uppskattning för hans ledarskap och bans ans tl' ~\ 1) · 
ningar för deras bästa inbjöd manskapet honom so1n sf' 
gäst p :) en middag i Portsmouth Guildhall. Hans vagn <1 1.0 

11 

till festen genom galorna av sjömännen, och lusenta ls I11ä~~ 
niskor kantade ga torna för alt hylla honom. 

Beatly var sedan officellt icke i tjänst under ~.ex ll1 l\nn. 
der, och han tog tillsammans med sin huslru en valh chöy]j

0 

ledighet, varunder han med sin yacht besökte medc l hays~ 
hamnar. 

Den 1 november Hl19 utnämndes han till First Sealord och 
Chief of the Naval Staff. Med honom kom en frisk sj öbris 
in i Amiralitetet. Beatty had e också förm åga atl v ~ll j a dc 
rätta medhjälpama, män som tänkte, planerade och arbe
tade medan han övervakade deras verksan1.het. Dreycr, SOil! 

fra n;för allt var en stor beundrare av .Tcllicoe och F ishrr 
skriver, att om man lade fram för- och nackdelar i en fråga 
fö r Beatty så fatlade han ett förstklassigt beslut, m en ha~1 
skulle inte själv ha insamlat eller ordnat fakta och k mmmt 
till ett beslut. 

Debatten om skagerackslaget nådde sin höjdpm~k ~ en 
tid efter det Bea tty konunit till amiralitetet. Det l~n t h~ka 
misslyckandet var en skuldfråga som koncentrerade s1g knng 
de två högsta cheferna. Jellicoes försiktighet hjälp~e tyskarna 
att undkomma, men han visste, a lt han kunde forl.?rn hela 
kriget på ett par timmar, medan en stor flottseger ?ve ~ · t):s
karna inte skulle ändra 1nycket, men ett nederlag 1 llli i1~alt 
skulle vara en katastrof. Dessutom var Jellicoes info r matwn 
om läaet hela tiden mvckct bristfällig, vilket dels berodde 
på bri~tande spaningsrå'pporter dels på ett .bes lickfel ph inte 
mindre än 11 dist ansminuter mellan Jelhcoe:s och Bcat.tys 
flaggskepp. Strax före huvudslyrkorn~s samrma~:dr ~~hb nJn~ 
avlät Jellicoe till Beatty den direkta fragan: \ar ar fl enden 
slagflotta?; men Beatty kunde inte lämna den begärd a upp· 
giften, då han förlorat fienden ur s~kt~. Tr.ots det s torn }~1

1~ 
talet spaningsfartyg hade Beatty e.J lost sm huvud upp,.,_J 
Sjömilitära skribenter över .hela värl.d~n publicerade . sJ.~~ 
synpunkter om slaget. Men mgen off1c1ell rapport b a s~ t _ 
på efterkrigsanalys hade publieerats vare sig i St.?rbn taSe 
nien eller i Tyskland. Efter Skagerackslagct had~ .. d~w n r~~~lo· 
eaptain Harper fått i uppdrag att utarbeta en offln cll tC 
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.. ·else för drabbningen. Denna låg fårdig, clå Bcatly hle Y 
~~~rste ?.iölord. Trots upprepad~}nt~rp ellationer i pa~·~am~a-

t 311gaende Harpers rapport forlundrade Beatty offentlig--
1~. rand et av redogörelsen. Icke förrän i maj Hl27 efter Beat
g? avgång publicerades The Harper Record. 
!)Bur Beatty själv såg pt1 Jcllicoes insats framgiir av föl
·nnde brev, skrivet några år senare: 
J "l am glad you are reading \\'inston's book, which is very 
well written~ but I do not think_ you are _fair to him '~h en 
you abuse hun because he appomted J elhcoe to be C.-m-C . 
E;verbybody thought in th.ose days that Jcllicoe was the bes t 
admiral \Ve hacl. l-Ie certamly was the cleverest, and bccause 
he fail ed on on e particular occasion, which would have pro
ved the greatness or olherwise of the man, I do not tbink 
can be put down to \Vinston. I-Je has been a very good friend 
to me and has backed mc many times under circumstanccs 
of great difficully." 

Allmänheten delade upp sig i ett J ellicoeparti och ett Beal
typarti. Blott huvudredaktörerna själva teg. Beatty skrev ej 
heller sina memoarer. Man kan i detta sammanhang erinra 
om att den romerska hävdatecknaren Livius skriver, att 
Lucius Aemilius Paulus i ett tal före Pydnakampanjen till 
romarna framhöll , hur lätt det är alt sitta i en bekvåm 
länstol i Rom och kritisera en befälhavares alla åtgärder 
under ett krigståg och hävdade, att endast sådana som vari! 
med i fält skulle ha rätt att kritisera, och erbjöd sig al t 
förse alla kritiker med fartyg, häst, tält och resekostnader. 

De vackraste lovorden om Bcatty finns kanske i Hippers 
biografi och i den tyska officiella redogörelsen för Skage.
rackslaget. De två amiralerna hade en ömsesidig respekt för 
varand ra. Beatty och Hippcr hade också m ånga egenskaper 
gemensamma. 1) ndcr hela sitt liv hade Hipper två huvud
!ntressen, flottan och sporten. En tysk lär ha sagt om honom: 
'För att förstå Hipper riktigt måste man ha sett honom i 
skogarn a och på fälten under en Hubertusjakt eller på en 
fartygsbrygga". I-Iipper drog sig efter kriget tillbaka tilllandet 
h~~ fick till följd av överansträngning under jakt dåligt 
, Jarta. Hipper dog 1932 och Beatty yttrade då om honom: 
I am very sorry. One would like to express regret for the 

Passing of a gallant officer and a great sailor". 
Beatty förstod kravet på ekonomi efter kriget men på 

satnl11a gång var han fast besluten att icke låta flottans 
effektiv itet sjunka alltför mycket. Hans försvarsattityd var, 
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~tt efterkrigsflottans styrka skulle baseras snarare p å k v 1 .. a:1 kvanti tet och att inskränkningarna skulle ske mc <]u 1ttet 
nmg av denna princip. Han lade stor vikt på velens]· e~j_ 
f?rskning för utveckling av fartyg ·och vapen så att :~~hg 
neJen skulle kunna hålla takt n1ed utvecklingen. Han ~~~e
pade sålunda ett särskilt departem.ent för vetenskapli u fos·'

1
'l-

. l - . "' l s -m ng oc 1 expernnentermg. '· 
B~atty kämpade. hårt för att flottan skulle ~å sill eget flvn 

och 1 ett av h~ns s.tsta brev v.~rnade han allmanl.:eten fi ir de' 
syslem som da exrsterade, dar flyget hade en sarskild Fl t 
Air Arm. Men det var först 1937 som regeringen beslö t ~~\ 
sjöflygplan helt skulle lyda under flottan och andra v il;hl 
kriget gav Beatty rätt. s-

Be~ttys personlighet hade en stor betydelse, rlå det g~illde 
alt havda flottans synpunkter. Hans korta uttryckss~ilt oclt 
"eloquentia corporis" eller kroppens vältalighet och impon~
rande yttre bidrog till, att hans magnetiska personlighe t in. 
verkade på åhörarna. 

I saniliand med att han valdes till Lord Rector fö r univer
sitetet i Edinburgh höll han i oktober 1920 en brilj an t h isto
risk återbl ick över sjöherraväldets betydelse sedan äld sta 
tid er, som fortfarande kan tjäna som "knrze Einflihrung" för 
politiket· och länstolsstrateger. 

Bealty hade gåvan att kunna klara ut vilket uppdrag han 
än ställdes inför. I-lans förmåga till koncentration va r feno
menal. De som lärde känna honom på amiralitetet k om sär
skilt ihåg honom i tre skilda poser, "äldre statsman", "ami
ral" och "sportstnan". 

De dagar han skulle bevista ett kabinettsmöte eller tråffa 
ministrar uppenbarade han sig på amiralitetet elegant klädd 
i "morning coat", bög krage med en svart satinkravalt och 
en pärlnåL Han hade stor fiirståelse för klädselns psykol?· 
giska effekt. Under sådana dagar var han alllid m er v ärci1g 
än vanligt och mer högdragen än som var naturlig t fö r ho
nom, och han gav då intryck av en statsman, vars tankar 
var upptagna med problem på ett långt högre plan ~in det 
vardagliga arbetet i amiralitetet. Men det var blol t skåde
spel för i själva verket var han en statsman, och ministrarn~ 
lärde sig snart inse, att de hade att göra med en man pH 
deras egen nivå om inte ovanför. 

Innan han lade fram en viktig sak för regeringen Hit hnil 
först sin sekreterare korsförhöra honom från den m otsa tta 
synpunkten, och de två kunde argumentera under lll ~'\. nga 
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, 11111ar. Beatty hade en oerhörd kapacitet att tåla kritik och 
~~kf.mmer o el~ k.om aldrig o till ko~ta i rådslag med de s to ra. 
~ar ~an pr es1de~ade pa konferenser med rent marina 

spörsma l, .. var ~an 1 myok~t hög grad amiral. Ofta var kon
ferensen <;>ver, mnan de n,?rvarande hade tid att samla sina 
tan.kal> ':!lket het:odd~ pa att Beatty själv föredrog varJe 
sak p ~: f<?redragn~ngshs.tan o~h sedan besvarade den sj älv. 
J{an fo rhmclrQde mte clts~.cusswn, men han var säker på sig 
själv och tyckte det var bast så. Något mindervärdeskomplex 
)ed han absolut inte av. 

Man får en am~an .. bild av Beatt~Jrån hans personliga or
donnans·, en penswnar, som hade t,Janat under många sjölor
der. Han beskrev deras vanor ungefär på samma sätt som 
en vaktar~ i en zoologisk trädgård Leskriver djurens.' Han 
berättade : ·:.De flest~ av c~:m hade litet fågelfrö med sig till 
lunch och lamnade mte t]ansterun1met, men earlen var an
norlunda. Han brukade spatsera över till Carlton Rotel och 
äta en gentlemans lunch med ett gott glas konjak och komma 
tillbak a leende, rökande en fin cigarr." 

På ISommareftermiddagarna, när han kunde se fram mot 
p~lo~. e ll~r lennisspe~ efteor tjänstetid, brukade Beatty vara 
pa s~rslnlt gott humor. Da b ehandlade han alla frän sjölor
der bli ordonnanser som om de var hans bästa vänner. När 
han spelade något spel eller jagade, verkade det som om 
~Jan inte hade några bekymmer alls. Trots detta var han 
mnerst inne ingen lycklig man, ty bakom hans leende vttre 
l~g en ständigt växande ängslan för hustruns hälsa och stabi
~ Jteten .i deras hemliv. I tjänsten byggde han på fakta men 
1 hemlivet levde han p å halmstrån. Nelson sade "If there 
w;re more Emmas, there would be more Nelsons" med tank~ 
Pa Lady Hamilton utan vilken Nelson inte skulle ha bliv.it 
den h an blev. För Beatty gällde snarare motsatsen. 

haDe t var yott~rs.t få S?l_ll .känd e till,_ v~lken p1ress Be att y 

fö de a ~ t ut~t.a 1 SI!t fam:l,J~hv. Un~ler ho ~u~ tid utsattes han 
r sto1 a pafrestmngar 1 sitt hemliv samhchgt som han hade 

~·~ utkämpa den l~anske svåraste striden uneler sin tjänstc
l~e · Det var l~?nfltkt~.n mellan hans tjänst i flottan , och cH\ 
r n k anske bast bchovde honom och hans kärlek till hus t
~.un, som led av en netrvös sjukdom, för vilken ingen av dem 
!\Und f' o , a e 1m;1a nagot botemedel. Hennes sjukdotn tog formea 
~; allvarlig depression på gränsen till kronisk melankoli. 
sk~n det fanns korta tider av relativ hälsa, då solen kund e 

tna refl ekterande lycka på make, söner och hem. Liksom 
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många kvinnor, som kommer från ett förmöget hem tr< 
1 

hon, att hon alltid kunde få vad hon viUe, och tålde in t~< l\ ~ 
hindras i sina planer. Hon var i själva verket svar tsj uk 'lt_t 

sin mans allt uppslukande intresse för flottan, och <le/1" 
förvärrades av hennes sjukdom.Små saker växte i he111 lu 

sinne, och Bcatty gav efter i allt för henne förutsa tt , a tt 1es 
inte inverkade på hans arbete. <et 

Ethel Bcattvs tillstånd förvärrades av hennes rasll ösa lä 
ning. Hon la~nde inte stanna på någon plats under l ä 1~~~
tid och sökte förströelse och behandling utomlands. Hon vo

1
e 

ha sin makes odelade uppmärksamhel oc,h i hennes s inne~~ 
lilstånd kunde ihon inte förstå, varfö1r hans görom ål sku]l , 

hindra honom från att ägna sig åt henne. Flottan hlc v fö~ 
henne en övermäktig rival. 
~är hon var i södra Frankrike skrev han till h en ne el! 

belysande brev: 
(23rrd Jan., 1921) 

"The whole of the future of the Empire dcpends upon lhb 
question (Cabinet investigation inta new construction) and 

incidentallv our own futm·e also, because if it goes against 
the Admir~ltv I do not remain Firsl Sea Lord. You mm 

today think th~t would be a very good thing, but yo u woul(l 
not think so in six n1.onths' time, and a lso would not wislt 
me to be fa lse- to the tr ust th at is imposed upon m e all ,for 
the sake of 48 ;hours ... In any case, I know i n yo ur heart 
of hearts you would not have me go down to history as the 
First Sea Lord of the day who made so bad a strugglc that 
our r ulers gave up the herilages of the command of the sea 
whic we have held for over 300 years. You won't saY. Yon 
are ahvays putting your wife scc.ond, and that I ough t not 
to bother about i t". 

Och två dagar senare 

"Once the Commi ttee have made their decision, m y busi· 
ness is done, and the Government act as thev think best. 
If i t is as i t should be, weil and good, if no t, the n I rem o' e 

my~elf, and they ~an get samebody else. I sh all then -~~ 
entlrely a t your chsposa l, and you can do w hat yo~I W'he 
But m:ce gone, I never return, and m~ eonnection with \ 1. 
N av~ IS seveired for ever. T h a.t a lon e gl\:e~ food for tholl~\10 
and 1s not to be undertaken hghtly. To JOll1 the masses '' ,, 
have notbing to do is not allogether a pleasant prospect. 
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ocb följ ande år 

••The Admiralty (till Biarritz) (22nd Jan., 1922) 

)'oll ha':e a great deal to live for. I am a public man, and 
bave a nght to ask you t~ do .all you <.;an to _make y~mrself 

r Jl so that you can be of assistancc to me ll1. my hfe ... 
f~d~Y I am fighting a terrible battl~ to pres?rv_e what can 
e 5aved of the Navy for the Empire, and 1t Is the most 

~·fficult task I have ever had to do and more dcpends upon 
tl:e result than anything wc can imagine. I can throw up 
the sponge and retire from the conlest. I have no doubt 

50111
ebody will be found who could do il equaily weiL" 

"The Admiralty (12th Dec., 1922) 

r hop e and pray yon reoovcrcd your cquanimity . 
Really, if you think scriously of the situation, you will see 
how impossible it is becoming for me. You are fast wearing 
me out." 

"Mentmore (Odaterat) 

. . .. . ....... I am not having a glorians time as you ,secm 
to think. I am having a rotten time, fraught with difficultics 
and anxieties and my responsibility is great, and it does not 
help me by making mc unhappy all the time. I am leading 
a very simple orde•rly lifc. My one relaxation is an occa
sional h unt and that you could hardly grudgc me." 

"The Admiralty (till Cap Ferrat) (22nd J an., 1925) 

There is no doubt that wc have all got our Crosses to bcar, 
bu t mine seems so vari ed and eliffcren t that i t is bewildering 
at times, the p\l'Oblems are so different and each so difficult. 
If they were all of the same kind it would be comparatively 
easy, but what with my public difficulties and private prob
lems they secm incapable of solution ... " 

Ingen av dem som darrade för Förste Sjölordens rynkade 
P~nna kunde ana, att han s jälv med fruktan väntade p å 
~as~a brev. Det må vara, att han älskade henne som sin 
t 'Incesse lointaine", men hans kärlek var äkta - det var 
et, som gjorde hans situation så hopplös. 

h Beatty hade att kämpa mot en stark opinion, som ville 
ii~Vrustning. De ansvariga ministrarna, som visste att deras 
sit e~stid var kort, ville inte falla obehagliga beslut för en 

llahon, som kanske skulle kunna uppstå i en avlägsen 

30 
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framtid. Beatly hade emellertid lärt sig und e:t· si l t s~i ll ~] 

med ministrarna på "Enchantress" före kriget, a lt de s t'~[l 

brittiska politikernas, akilleshäl var deras rädsla för ,~·\'-~ 

j~rna. Me~ ledni.ng .av den~~ a erfare~he t tog .. ha~1 va~h: ti~]: 
falle att vanda srg hll allmanbeten for att stanchgt patnint 

det brittiska folk~~ om hur mycke~. flottan be~?'dde för d e~; 

T~ck vare detta l~~lls hans namn ho~t av allmanheten, vilket 

stadde hans posrtlon gentemot kabmettet. 

Till skillnad från t ex amir.al John Fisher hatad~ Bea tty 

intriger. Det stod r en luft krmg Beatty. H an var 1 duhbe) 

bemärkelse "a good sport". Då man läser memoar cif av en.a. 

clska sjöofficerare och särskilt deras p er sonliga br.ev, är cle 
ofta mycket kritiska n10t kolleger, men om David Bcatl\' 

sägs knappast något ofördelaktigt. Beatty ätr till exempel 

en av de få, som finner nåd för den annar s så kritiske cap. 

tain Herbert Richmond (sedermera amira.l, se A. J . :\Iarclers 

"Portrait of an Admi1ral"). Han fick igenom vad han Yille 

framförallt genom sin personlighet och klarheten i sina ar

aument. Det hänsynslösaste angreppet på de bri ttiska flolt

~nslagen kom från Gcddes-kommittcn. Regeringen ville inlc 

låta amiralitetet publicera sitt svar på kommittens fö rslag, 

men Beatty trotsade detta och tack vare ett skickligt fö rsvar 

lyckades Beatty torpedera Geddes förslag. 

I juli 1925 hotade Beatty att dra sig tillbaka. Fick han inle 

sitt krav på åtminstone 70 kryssare tillgodosett, skulle han 

avgå. Kabinettet som fruktade publiciteten kring Bealtlys 

tillbakaträdande kompromissa de, och den 23 juli kunde pr~

miärministern meddela, att uppgörelse hade nåtts m ed ami

ralitetet. 
1926 toa premiärministern ett viktigt steg, då h an skapade 

the Chiefs of Staff Subcommiltee, 'som skulle k oordinera 

'de tre försvm:·sgrenarna. Bcatty utnämndes till k ommittens 

förste ordförande. 
Beatty var Förste Sjölord under sju och ett h alvt år -

e~~. längre tid ~n någon ~v sin~ för:gån~are trots. a L t. h~;; 

sJalv m ånga gange.r v ar mnerhgt trott pa alla stnd~r 0 ,
1 

intriger. Trots m ånga divergenser i åsikter m ed ka~wctll _ 

förlängdes hans tj~nstetid t;.~t g~n~er. H an uppehöll sJl.'t f~~:.. 

bete under fyra olika prenuarn;nustrar ~ch lyckade.s _fet Jn· 

troend:e och respekt hos tre olika regermgar, koalltJOn,, .
1 

hour och konservativ. Han höll den brittiska flott ans f 811 ' 

högt och övertygade ministrarna om deras plikt atl ~1 Pl~; 

rätthålla en flottstandard , sont icke var lägre än nngo 
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gilnan ~n~a~n ~a tio n, hur vä~Jligt. sinnad den än var. Beatty 

jii1P?ner a.~ faktJskl m~r son~ ms~).~rerande ledare och politisk 

taktiker an_ ~om takt:_ker t.Ill SJoss . Bcatly förstod behovet 

8v ek ononu 1 des~a fmansr cllt ansträngda dagar, m en han 

vägde_ de ekon~nnska problemen i ljuset av vad han ansåg 

v8ra 1 landels mtresse. 

Fastän han var en realist satte hans fantasi och hans 

ktmskap o_m den mänskliga naturen honom i stånd att Qe 

en sann b1ld av vad som skulle kunna hända vid interna

tion ell~. tvister, stl ohan förberedde sig alltid för det värsta, 

vilket aven framgar av den berömde David Lows skämt~ 

teckning. \ 

Gact. sir. Lord s~:-att-y har rätt-. 
Vi måst'e bygga en st-örre flor: 
ta än flenden 
kommer atr 
bvqga nar h~n 
"fa"' reda pa 

att vi håller på 
att byqga en 
st-orre flotta 
än han by9ger. --,. 

10D~der Bcattys tjänstetid var a~~ -sla~.en till flottan omkring 

30 % av den tot~la budgeten Jamfort med förkrigstiden!> 

t %, oc.h det bedomde han vara en ringa försäkriu D"sprernie 

a t be.i ala för brittiska imperiets prestige och intr~ssen. 
Amiral Beattys fö!l'lnåga till koncentration var så stor alt 
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han, då han inträdde i sitt rum i amiralitetet, kunde skh t 
bort den ängslan som. överskuggade hans hemliv. Inge1

1 ~ 
amiralitetet eller de ministrar, som. han dagligen träffa~el 
skulle ha kunnat gis.sa, att medan han kämpade med s· ' 
vanliga k raft och mod för att uppehålla den brittiska fl(~~~ 
tans herravälde avtappades hans styrka genom. sömnlös 
nätter för att försöka hjälpa sin sjulm hustr~l till~aka til~ 
hälsa. När de vae tillsammans brukade han lasa for henne 
i timmar och dessutom m åste han hjälpa till med hennes 
affärer, vilka komplicerades alltför ofta av h ennes ofönn. 
sägbara och snabba sinne:>för~,n?ringar. _Haml?t~. ord: " \'an. 
kclmod, ditt namn är kvmna ar verkligen hllamphara på 
lady Beatty, vilket fram.går av följande brev. 

"The Admiralty (16th Feb., 192:)) 

Poor old Hanover Lodge, I shall be sorry to leave it. hut 
vou will be pleased and that's all that matters. The Oho
'ienskvs have bought i t .and got i t very cheap. \V c.Il, it 's gonc 
now, "and there is no more to be said. I am having such a 
bother over NavalEstimates that it is quitc possiblc wc shall 
not have the Mall House to go to soon, and then wc shall 
have to go the Priory, so bette\r not sell that until wc ser~ 
where we are." 

"The Admiralty (16 th Feb., 1\)2:>) 

. . . You now say you will not sell Hanover Lodge. Tha l is 
out of the question. lt is .sold and we have to be out b\' the 
'25th March. God knows I d id not want to sell i t, bu t i l was 
done at vour express wish and what's done cannot b e un
done. I h·ave hem·d of several houses, but I am. not going lo 
'tak e the rcsponsiblity of selecting a house for you. W c can 
manage quite well in the Mall I-Iouse and at the Prio>I"y once 
the weather improves." . 

Lady Beattys oroliga natur och rastlösa ande tillät hcn:1e 
inte att stanna länge på en plats utan familj en flytta de f rnn 
ett hem till ett annat. The Mall House var deras officiella 
bostad, men där bodde de endast ett år därför att ladY 
Beatty inte stod ut med trafikens buller, varför de flyttade 
tillbaka till sitt eget hus., Hanover Lodge, Regents Park. DP: 
ägde också Reigate Prim·y i Surrey och Brooksby Ilnll 1 

Leicesershire samt hyrde dessutom Gr1antully Castle i Pcrl
shire för jakt. De sålde Hanover Lodge år 1925 och flytt ade 
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,edan till 17 Grosvenor Squm·e, som blev deras permanenta 
L 11 c] onhem. Dessutom. h ade de yachten "Sheelah" och lady 
J3~3 tty t~·ivd?s till sj ö~_s. . o ' 

}-lon tillbrmgade storsta delen av aret utomlands under 
pans tid som F~_rste Sjöio:d, res,tc f-rån kurort till kurort, 
där den ene beromde kontmentale doktorn efter den andre 
onV henne tillfällig lindring. Medan hon var utomlands hop
~ades och _bad Be~tty för hennes tillfrisknande och skrev 
:1ästan varJe dag hll henne. Hon tyckte om att få veta allt 
50111 irörde sig i politiken och militära kretsar och ur dessa 
brev kan man få en uppfattning om dc invecklade problem, 
50111 han ställdes inför i amiralitetet och annorstädes. 

1927- 1936. 
Den 30 juli 1927 lämnade Beatty tjänsten vid endast 56 

års ålder. Strax därefter kom lady Beatty hem. Han avböjde 
alla befattningar som erbjöds honom. För honom betydde 
flott an allt, ·och då han kände, att han gjort vad som stod 
i hans makt d)r'og han sig tillhaka till landet. Han fö,ljde 
Drydens ord: "\Vhat has been, has been and I have ha d 
my hour". Han agnade sig nu helt åt att hjälpa sin hustru 
till hälsa och under en kort tid blev hon också bättre och 
börj ade till och med rida. 

På våren 1928 gjorde han ett besök på mcdelhavsflottan. 
Han k allade ofta de brittiska sjömännen för "jordens salt"', 
och han ansåg dem tillh6ra den förnämsta av alla kategorier . 

Trots att han hade ett oändligt tålamod och gjorde vad 
som stod i hans makt för att hjälpa sin maka, kan man i 
hans brev utläsa, att han många gånger ansåg sin uppgift 
hopplös. Han saknade också jakten och speciellt Brooksby, 
som h ade sålts mot hans inrådan. 

Lady Beatty avled 'i juli 1932. Hon hade hjälpt och inspi
\erat honom, särskilt i början av deras äktenskap, men un
ct' senare år hlev hon alltmer svartsjuk på flottan och för 
ce krav, som den ställde på honom. 
f'_ På .i aktfältet ignorerade Beatty alla risker, och han utsattes 
or flera skador. Han bröt vid ett tillfälle en arm och en 

;_nnan gång blev han sparkad av hästen efter ett fall och ·)t en a-llvarlig skada på käken. Beattys karaktär kan l Ustreras genom en episod från 1931, då han var konva-, 
f~~fen t -~ör .denn_~ skada. Han åt lunch med ~sjuksystern och 
llå { pl~tshgto h o!·,a och se en fl?~k hundar på jakt efter 

got VIllebra d. I rots protester fran systern rusade Bea~ty 
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ut, steg till häst och försvann i full karriär. Han skrey 
gång också "Lo campetc (against) is aflcr all half the .en 
of life". .lO)· 

Han ville aldrig crk~inna, all han inte kunde vara lil· 
aktiv som någon ung man. Fastän han inte ville tillsta d~~ 
u~dermineradc olyck~l~ändclscrna und cti:- ,:;enare år han1

' 

halsa. Hans starka vllJa satte honom i ,stand att uthär/ 
de smärtor, som han led, men hans hjärta var icke så star] -~ 
I november 1935 fick han, medan han låg i influensa i hÖ· 
te~npe~atu!'- h~_ra talas ~m !. ellicoc.~ d?d. Ha_~1 reste sig tl~ 
fran sm S]ukbadd mot sm lakares mradan for att giit·a sh 
plikt som bårtäcksbärare. Uteblev han, menade han, att d~t 
skulle uppfattas som en demonstration, ett ställningstaga nde 
i den eviga Skagcrackdcballcn. Då han vandrade fram i 
den råkalla novemberdagen i den trista processionen va,. 
han nära att f alla samman. En tidningsman observerad~ 
hans eländiga tillstånd och gick fram och erbjöd hon o111 

konjak ur en fickflaska mitt på gatan. I tusentals m änniskors 
åsyn tömde den gamle sjöbjörnen flaskan, och gick med 
stadiga steg vidare till jordfästningen i 'Westminster Abbe y. 

Några månader senare for han samma väg som Jcllicoc. 
Han dog den 11 mars 1936 endast 65 år gammal. Flaggan 
från hans flaggskepp täckte hans kista. Vid begravningen 
i St Pauls Cathedra! yttrade ärkebiskopen av Canterb ury: 

"It may not be unfiHing that one voice should try to ex
press the admiration and gratitudc of the great body of his 
fellowcountrymen. To Lhem as to 'bis comrades Ile was, a' 
onc of thesc comrades has said, "the very embodimcnt of 
the fighting spirit of the Navy". In him something of the 
spirit of Nelson seemed to have come back. As with Nelson 
- to use the words of the old Psalm - his. was tlhe m inistrY 
of a flaming fire". 

Beatty ligger också begravd nära Nelsons kis la i S :l Panls
katedmlen och Robert Louis Stevensons ord 

"Herre h e lies where he long'd to be; 
Home is the sailor, home from sea, 
And the hunter home from the hill." 

är verkligen i dubbel bemärkelse tillämpliga. 
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sLatord. 

Otan t~ivel var Bcatty_ c~1 __ m~.~1 av ovanliga m ått. Han tog 
siJl uppgift s~m ett kall 1 S]alvforlroendcts säkra förvissnino· 
onl att ha ralt och att lyckas. Bcatty var inte bara en till~ 
fällighoeten~as lyc~klige ~uns tling. I-lans intellektuella utrust
ning lag pa ett langt hogre plan än vad många ansåg. 

Bans tapp_ra ~Ipptr_~dat;cle i farliga och ·kritiska lägen, haus 
stora . . ?rgamsa_twnsf~rmaga, som både gjorde sig gällande 
till SJOS S ?c~ 1 fredligt uppbyggnadsarbete, hans klara och 
intuitiva ms1kt om sjökrigets och sjöstridens hä,rande J)rin
ciper och __ hans -~örn1åga att rycka sina underlydande med 
sig och vaclca fortroende och entusiasm, har för alltid och 
Jl)ed rätta skapat honom en rangplats bland brittiska flot
tans och folkets hjältar och män. 
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