
1942.
105:e årgången.

Häfte N:r 3
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.Meddelande från Kungl. Örlogsmanna== 
sällskapet nr 3 l 42. 

Ordinarie samnwnträcle elen 4~ mars 194~2. 

Närvarande: 15 h eders- och a rbe tande ledamöter. 

l. Valdes ledamoten Galm lill föredragande i vetenskaps
grenen navigat ion och sjöfart med lednmoten Ramel som supp
leant. 

2. Bevi ljades ansvarsfrihet för Sällskapets och b ibliote
kets förva llnin g 1941. 

~ Av i sa m ba nd med revisionsberättelsen framlagda räken
skapsberättelser framgick i sammand rag följande: 

Örlog s man n asällsJ..:apet. 
Inkomster: 

latsbid rag .. . . . .. ... ....... . . ........ . kr. 
Räntor ........ . . . ... . ..... .. ... . ..... . )) 

Försålda medaljer 

Summa kr . 

Utgifter : 

Ansla-g t ill bibl io teket kr. 

2,500: -
1,994: 65 

80: 80 

4,575: 45 

1,283: 40 
» » tidskriflen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ,300 : -

Arvoden (incl. tidskriftens och bib liotekets) . . 1,550: --
-~Hm. o-mkostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403: 6 7 
Arets överskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38: 38 -----------------Summa kr. 4,575: 45 

Tidslc?'ift i Sjöväsendet. 10 
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Sällskapets tillgångar voro 31 december l 941 placera de 

på följande sätt: 

Räntebärande (2 %---4 %) stats- och s iads

obligationer, nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 

Tillf. checkräkning''') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 

Sparkasseräkning 

Inventarier )) 

Summa kr. 

Därav: 

28,000 . - -
20,000 . -

2,242 · 51} 

3 -

50,245 : 59 

Kapitalbehållning .. ............. .. ..... kr. 20,771 · 5\) 

Donationsfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29,4 7 4 -
-----------------

Summa kr. 

Biblioteket. 

Utgifter (utom arvoden): 

Inköp och inbindn. m. m. av böcker och lid-

skrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 

Anskaffning av presidieduk ........... .. . 

Di v. 0111kostnader ....... . ............ . · . >> 

50,245 . 59 

1,24/. \)(i 

11 \l. 12 
·;. 'i O 

-----------------
Summa kr. 1,37 -l: ~~ 

3. Föredrog ledamoten Ramel sin årsberä ttelse i w lcn

skapsgrenen navigation och sjöfart. 

4. Inledde ledamoten Hagman diskussion om lolu1lf rag<Jl' 

Karlskrona i santband med den nya försvarsordningcn . 

I den efterföljande diskussi:onen deltogo 4 av ledamö tcrn<L 

5. Då det till följd av ändrade tjänstgöringsförhåll an dr:n 

var sista gången som ordföranden ledde Sä1lskapets förha 1 ~c1-

lingar, framförde han till ledamöterna sitt lack för visat for· 

l t . f' ' lå l l t ' . (jnlf-
*) Beloppet seelermera om p acera 1 ·· orsvar~ , n oc 1 a ;;: .JCI 

meddelande m 1/42, pkt 2). 
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troende under <le gångna å ren samt tillönskade Sällskapet forl -· 

satt framgång i dess betydelsefulla arbete. 

Ledamöt ernas tack till ordföranden tolL1drs ::tv ledamo

ten von Otter. 

Ovrigt. 

Hems tälles a lt hrr ledamö ter, för alt undvika onödig 
0111

. 

gång och försening , behagade i skriftväxling, som berör tid 

skriften eller bibliolekel, adressera direkt till sagda institu

tioner. 

Redaktör för lidskriften är kom.-kapt. G. Ågren. 

Bibliotekarie ~ir kom.-kapt. B. F. Thermaenius. 

Karlskrona den 6 mars l 942. 

T. H og man. 
Sckr0terare. 
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ur årsberättelse i förbindelse :: 
väsende för år 1942. 

Avgiven av ledamoten G. Tlwm. 

1. Inledning. 

Under den tidsperiod , som fö rflut it sedan före-gåen~~e ars
berättel se i föi·hindelseväsencle föredrogs inför Kungl. Orl ogs
mannasällskapet och smn omfattar pra:k ti skt taget å ret 1\lH. 
har sto rn1.ak tskriget alltjämt rasat och även hunnit övergå lill 
ett världskri .,. i ordets fullas te bemärkelse. Beträffande den 

t:> ••• 

militära sidan av förbinclelseväscndct, h ar l'-riget nl'ccltort en 
oerhörd utvidgning av detsamma och väl ocks{t r evidering aY 

tidio·arc be<>TeiJIJ i och med konfrontationen med krigets verk· 
b b l ' 

lighct. För vår egen del har, jämsides m ed försv~n·ets t~tD) gS.-
nad, även förbindeLseväsendet tillförts föt·s tärknmgar 1 saval 
personellt som materiellt hänseende. Vad beträffar de i n ter
nationella tråd- och radioförbindelserna hava dessa hel t na-

llll.·Jio't vtterlio·ue krino·skurits eller förändrat s, al1teftc r ~Oll1 
n . n'- b o _. , 

krigsbranden blivit mer förhär~_ancle. o_ch i manga fn.l~ .. l~a~ ~ 
de helt måst nedläggas. Men aven om 1 denna st~~ncl fo1l: .. , 
landena, jämförda med dc som rådde månaderna narmast Jotl 
krigsutbrottet, te sig ytterligt förändrad e och frcdsti ~l stån~c l 
oändlint avlägset skall väl den dagen åter randas, da dc _1n 
tcrnati~nella förbindelserna återknytas i samma utsträclmJng· 

som en gång varit fallet. 
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Icke heller har det kunnat undvikas , atl våra egna trå d 
och radioförbindelser m åst underkastas vissa inskränkningar 
och r es trikti oner. Även om vid ml.gra lillfiillen lättnader kun
nat anses b efogade, hava straxt därpä sftcbna skärpningar i 
krigsläget uppstått, att snarare y ttf'rligare inskränknint!ar va-
rit av behovet påka llade. d 

På knappast n i\gra andra områden inom milihi rväs<·ndet 
sluta sig sekretessens slöjor tätare än beträffande förbim1dse
tjänsten . Alll slnrk ar e framträder emellertid förbinclelscvä 
sendets betydelse för krigels förande och ju mer komplicerade 
operationer bliva, ju viktigare är det alt förb indelsetjänsten 
funktionerar väl. Dessa lärdomar kunna dagligen och stund
ligen dragas från det nu p:l.gående k riget. För Sverig<'S vid 
kommande gäller det att omsätta desamma i praktiskt h and
lande. Otvivelaktigt har ock.så inom försvaret bctydelsrn här
av tydligen insetls, vi lket också förbindelsetjänstens ut vec k
ling och rationali sering uneler det gångna året här vittn f' om. 

2. Sveriges förbinde,lser' med utlandet. 

I förcg:.lcnde :.lrsberättelse i förbindelsevitsende b erörde ,; 
de förändringar i Sveriges förhindelscr med utlandet , som hlc
vo en följd av k r igsutbrottet och de därpå timade krigshän
delserna fram till nyåre t 1941. Sa m lidigt omnämndes ii n ' n de 
restriktioner av olika slag, vilka påvila dc svenska ullands
föi'hinclelscrna - inskränkningar gjorda aY sYenska myndig
heter eller av utländska. 

I det följande ska 11 framställningen forlsidta över <l r 1 DH 
fram till årsskiftet 41 /±2. 

a) Förändringar i Sveriges j'örb inclelser med utlandet. 

Till föl jd av dc s tarka trafikrestriktionerna i andra liin
der sjönk 1940 den svenska telefontrafiken med utlandet till 
e~ tredjedel av det normala. Telegraftrafiken m ed utlande t, som 
efter krigsutbro ttet i september 1939 steg med cirka 40 % h a
de i slutet av år 1940 sjunkit n ågo t under 1938 ~trs nivå. ' För 
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att ersä tta vissa brulna kabelförbindelser och tillmötesgå be

hovet av direkta förbindelser med olika länder öppnades u11_ 

der år 1940 direkta radiotelegrafförbindelser med Italien, 

Schweiz och Storbritannien. Den andel av telegramtrafiken 

till och från utlandet, som befordrats per radio, har härigenolll 

stigit från 25 % år 1939 till 38 % år 1940. 

Även uneler det nu till ända gångna året - 1941 - hava 

betydande förändringar inträffat i dc svenska utlanclsförbin

delserna såsom en följd av krigets ytterligare utvidgning till 

att omfatta praktiskt taget hela jordklotet. 

Beträffande tele[ on förbindelsema s tod Sverige vid årsskif

ett 1940/41 i förbindelse med Berlin och dc noreliska huvud

städerna sam.t via Berlin till med axelmakterna allierade Ein

eler inom Europa. Över Berlin och i vissa fall över Rom kom 

Sverige sedan i kontakt med hela den amerikanska kontiiw n

ten, med Ostasien och överhuvudtaget med utom Europa be

fintliga områden och stater, vilka icke tillhörde det brittiska 

imperiet och fri a Frankrike eller stater inom dessas inh·essc

sfärer. Likaså nådeles via Berlin det ryska väldet. 
l 

Det tysk-ryska krigets utbrott den 22 juni och Finlan ds 

indragande i kampen medförde y tterligare inskränkningar i 

trafiken med påföljd, att de svenska telefonförbindelserna Yid 

årsskiflct 41 /42 inskränka sig till att om fattå följande länder: 

Inom Europa. 

Böhmcn-Mähren, Bulgarien, Danmark, Finland, Ital ien, 

Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz , Slovakicn, Tnr 

kiet, Tyskland och Ungern. 

Utom E uropa. 

Dc sydamerikanska staterna samt Japan och Thailand. 

Vad beträffar trådtelegrafförbindelsema voro vid årssk if-

tet 40/41 direkta sådana anordnade med Danmark, Finland. 

Norge och Tyskland. Någon förändring härutinnan har icke 

ägt rum uneler år 1941. Från Tyskland kunde man seelan 11~1 
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fl era med delta land allierade eller ockuperade stater såsom 

.Nederl änderna, Luxemburg, Polen, Elsass-Lotlu·ingen m. fl. 

Vtbro ttct av kriget mellan Tyskland- Finland och Sovjet med

förde avbrolt av trådtelegrafförbindelserna med Sovjet och via 

sovjet m ed Ostasien. 

Ovan har betanals alt de direkta mdioförbindelserna j'ör 

utväxling av telegram, elen fasta racliotrafiken, stigit i bety

delse, allt eftersom kabelförbindelserna necllagls. På nyåret 

1941 hade Sverige således direkta racl~oförbindclscr för tele

gramtrafik m ed Förenta Staterna, Estland, Frankrike, L'Clt

Jancl, Nederländerna, Italien, Schweiz, Storbritannien och det 

fria F rankrike. Under år 1941 hava en del förändringar in

träffat. Såleclcs hava förbindelserna med Estland, det ocku

perade Frankrike, Lettland och Nederländerna bortfallit. I 

stället ha va tillkommit radioförbindelserna med Sov jetunionen 

{februari 1941) och med Japan (juni 1941 ). 

b) Nyti lll.-onuw restriktioner i Sveriges telegrafförbindelser 

med utlandet. 

Genon1. krigets utvidgning uneler år 1941 hava de svenska 

telegrafförbindelserna med utlandet y tterligare kringskurits . 

De härav betingade restriktionerna i de r ent svenska bestäm

melserna äro em cller lid y ltcrst fåtaliga och omfatta egentligen 

bara den inskränkningen att i privattelegram på klart språk 

ryska ej mera kan användas till Estland, Lettland och Litauen. 

I dc nya länder däremot, som dragits in i kriget eller 

~'onunit i dess omedelbara nä rhet, hava inskränkningar i de 

~ nternationell a telegrafförbindelserna införts. Dc viktigaste ~iro 
1 huvudsak följande. 

Beträffande Amerikas Förenta Stater skola privattelegram 

vara avfattade på klart engelskt, franskt eller spanskt språk 

~amt giva en för censuren begriplig mening. Telegrammen 

):fordras endast på avsändarens risk och skola hava fullstän-
(lJg adrcs l o ··1 f... · l 
s . . < s oc 1 sava ·or- som hl namn i underskriften. Regi-

s ll erade telegramadresser äro icke medgivna. Beträffande 
tats teleo-I·a l . t 'kt- . f" 

· t:> c 111. u1va 1nga res TI , ·1oncr 1n orts. 
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För en del centralamerikanska staler hant nu restriki ii np1• 

infört s, med i allmänhet dc bestämmelserna, all privattC'Iegra 111 
befordnts endast på avsändarens risk och skola vara ::t\·fnl h d,, 
på klart engelskt eller spanskt sprak. Fu llslämliga adn•·, .., t'r 
och underskrifler skola finnas och registrerade telegramad rl',. 
ser äro i dc fl esta fait ick e till å tna. 

En påminnelse om krigslyckans växlingar giv:c de nya f ii. 

reskriftcr, som införts i Ilalienska Ostafrika , cliir m.:mera ~ :I m

ma beslämmelser gälla, som för telegram till Slorbrilan ni!'ll. 
Telegram till J:::tpan befordras endast p å avsändarens ri sk oel1 
iiro unelerkastade censur. Privattelegram skola vara avfa ll a lle 
på klar t engelskt, franskt eller tyskt språk utom helriiffandc 
telegram adresserade till några av dc största sliidema saso m 
Tokio, Yokohama, Osaka, Kobc m. fl. dit teleg ram i1ven 1':\ 
vara avfattade på n~tgra av dc m est kända internalionelb ko
derna. Reg istrerade lelegrnm adresscr äro ick e medgivn a l'.i 
heller Lclcgrmn med betalt svar. H.adiolclcgram motl:tgas ir ke 
för befordran av japanska kust- eller markstalioncr. 

Hestrikt ionerna bclr~iffande Jugoslavien giva ocksit en .tii
Lyd ~m om det öde, som övergåll: landet. Tl'legram Lill phl h er 
i Kroalien , såsom Zagreb, Dubrovnik , Sarajevo m . fl. ku nlLi 

mottagas på avsändarens r isk. Telcgran1 nll'd hcl:tll sYar ;i ro 
13j tillatna. Telegram till stationer i Untcrsle.icnnark, Kiim tl' ll 
och Krain befordras på samma vägar och med S:l mma L:1 x: t 
som telegram till Tyskland. För de av Italien ockupl:radc de
larna av Jugoslavien gälla iLalienska beslämmelser och med 
övriga delar av Jugoslavien saknas tillsvidare förbindelse. 

Med Let tland , Eslland och Litauen ~iro förhindcls,.rna Lil h
vidarc brutna. 

Beträffande Polen har förbindelse tidigare saknats 11 ell 

del av Hyssland ockuperade område t. I och med all detta ont
rådc kommit under tysk förvallning hava tclegrafförbintleh cr 
i viss utsträckning öppnats med detsamma. Sålcdes äro p ri· 
va ltelegram tillåtna till distriklen Biolystok och Lcmherg. Dt' 
skola vara avfattade på klart tyskt språk. 

Rumänien har att uppvisa stor a förändringar i hcsl~im 111 l' l -
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scrna beti ngade a,. dc skiftande öden, som Iandet undergå t t 
under de t s is t förflu tna året. Till Humänien riilmas mL BesS
arabi en och norra delen av Bukovina. Privattelegram till h e la 
detta omr åde befordras enelast på avsändarens risk och >.kol:t 
vara avfallad c p[t klart franskt , itali enskt eller tyskt språk. 

Beträffande Tyskland giillcr for l farande helt kort och gol t 
att ,telegra .m med belalt svar iiro ick e medgismt >> . T-hrlill h:tr 
sederm era kanunit den heshimnwlsen, alt hrcvlclcgrmn i euro
peisk tn tfik , s. k. EL T-telegram , icke hc i'ordras med cnd:t~l 

telefonn u m m er sCtsom adress. 

c) Vissa statistiska uppgij'ter ongående ul{ruulslraj'il>en . 

Te leg roj'traj'il> en . 

Antal telegram med 

Danmark ...... ... . ... .... .. .. . ... . 

Finland ......................... .. 
Frankrike 

Norge .......... .. 

l Storbritannien 

Nordamerika (Canada och USA) ... 

Tyskland ......... . .. .... ...... . 

Totalsumma (hela landstratiken) ... 

1038 

142,354 

08,323 

8:2,211 

136,628 

409,209 

188,383 

:260,704 

1,869,730 

1930 

1.JG,138 

110,3:24 

98,658 

157,673 

ilU,H09 

:268,401 

333,773 

2,:216,7:30 

1fHO 

liJ ,O.'JS 

105,0:2l 

61,888 

180,033 

U79,341 

:26ö,G84 

450,126 

2,0;)5,268 

Den allmiinna ökning, ,·ilken ar H)39 ännu khtrt gjord ~· 
sig gällande, ha r år l \HO utbvl h mol en mark cTad tillbak:u..!å ng _ l\1 o • . " c 

l ago t a nnal var knappast aH v~inta, med tanke p<l. dc .-;,r;'trig -
heter i 1elegrambcforclran , som rests över;tllt. Snarare iir det 
Väl äg nat att förvåna , att icke min skningen v:uit ännu slÖrrl'. 
;clegramfrckvcnsen m ed Tyskland och 1\orge visat· för övrigt 
n betydande steo·rino. För år 1941 föreli!..,''-,'':t iinnn ickl' n ;t-,'' r:t off . . " ,., "" " 

lCicll a s iffror , men approximativa heriikningar giva vid 
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handen en ytterligare tillbakagång ned emot och sannolik t tiven 

understigande 1938 års siffror. 

Tclefontrafiken . 

För :\r 1941 fö religga endast preliminära siffror. Krigs. 
å ret 1940 har att uppvisa betydande inskränkningar i trafi ken 
Yid jämförelse med dc två föreg ående m ed påföljd, alt lo tal
summan år 1940 enadstutgör 50 ?'a av år 1939. Även under 
år 1941 har denna markerade nedgång i telefontrafiken fort. 
gått, med påföljd att totalsumman utiandssamtal för år 1941 
belöpte sig till ungefär hälvten av år 1940 års smnma. Genom
gående är samtidigt den betydande ökning i blixt- och stats
ilsamtal, som. kriget medfört. Är 1940 ökades således, jäm
fört med 1939, blixtsamtalen två och en halv gånger och sla ls
ilsam.talen nästan sexdubblades. Kommer man s~t till år 1941 
är antalet blixt- och statsilsamtal ungefär detsamma som år 

HJ40. 

Radiotmfiken. 

De utomordentliga rubbningar i s jötrafiken, vilka k riget 
m edfört, och som efter dahlerandet av den s. k. skagerack
spärren gjort sig alltmera kännbara, hava helt naturligt iiven 
påverkat radiotrafiken i mycket hög grad. Från det att år 
1938 70,681 telegram ulvaxlades med fartyg över svenska kust
stationer, nedgick denna siffra år 1939 till 65,663 - en i och 
för sig ganska ringa tillbakagång - i jämförelse med år 1 40, 
då summan icke uppgår till m.er än 33,723 telegram. F ör år 

1941 föreligga ännu icke några siffror. 
Över m a rkstationerna slutligen hava inga privata telegnun 

utväxlats - en följd av rådande restriktioner. 
Vad b eträffar radiotrafiken med fasta stationer, Karlsborg 

och Varberg, utgjorde denna år 1938 - 438,407 t elegram, år 
1939 571,318 telegram och år 1940 780,908 telegram. E n ]Je
tydande ökning således, vilken till stor del är betingad av in
skränkningarna i kabeltrafiken. Även transittrafiken vi sar en 
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påfallande ökning, fr ån 39,287 telegram år 1938 till 52 ,950 år 

1939 och 93 ,948 år 1940. 

Radiotelefontrafiken slutligen har enelast varit igång i 
ringa utsträckning. Rätt att utväxla telefonsamtal är m ed vissa 
undantag fortfarande förbjuden. Det är huvudsakligen i sam
band med s jöfartens ledande under besvärliga isförhållanden, 

50111 förbudet nwt radiotelefonsamtal i viss n'lån temporärt 

upphävts. 

3. Inskränkningar i radiotrafiken inom s"enskt 
territorialvatten. 

Under år 1941 h ava några väsentliga lättnader icke in
förts beträffande de r estriktioner för radiotrafiken inom 
svenskt territorialvatten, vilka tillkomma i smnband med krigs
utbrottet i september 1939. I föregående årsberättelse i för
bindelseväsende hava närmare redogjorts för dessa , varför i 
detta sammanhang enelast skola heröras de temporära lättna
der, som medgivits huvudsakligen i samband med isförhållan
dena runt rikets kuster. 

Såsom en komplettering a v föregående årsberättelse må 
erinras om en av Kungl. Telegrafstyrelsen den 16 januari 1940 
utfärdad kungörelse a lt inrapportering av inom svenskt tcn ·i
torialvattcn drivande mina må utan hinder av föreskrifterna 
i telegrafstyrdsens kungörelse den 4 septcnrber 1939 ske 111'~
clelst radio till närmaste svenska kuststation. Rapporten skall 
endast innehålla lidsuppgift och minans position. 

. Givet är a lt inskränkningarna beträffande radiotrafiken 
1110m svenskt territorialvatten i viss mån förorsaka dc svenska 
r~derierna svårigheter vid fartygens dirigerande o. s. v. Sve 
rrges r edareförening h ar ocksä vid flera tillfällen gjort fram 
ställning om lättnader i dessa inskränkningar. I mitten a v 
februari år 1941 gjorde så Kungl. Kommerskollegium till Kungl. 
1, _elegrafstyrelsen framställning om, att sistnämnda styrelse 
'llle ta o· l ·· ·· l t h ·· 11 ' · ·· t>a une er overvaganc e a l upp a va e er alnunstone va-
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senlligen in skränka räckYidd en ~1s de kungörelser , som lll l'iir, 

dats i r es tr ikti vt syf te. Särskilt t6ingand e ~1 ngavs från n•d a r ~

hall vara b ehovet att få s ä n da p o s i tions·u ppgiftl'r. Del fi irii Il d. 

r:tde po litiska läget i Ös tl>rsjön , tillika med niiddindiglwkn :1;

atl på a llt säll undertälta fö r de n sVI' tE ka sjöfarlc11 , nn ga vo, 

såsom dc vikli gastc skioi len för dy lika lättnader. Från m ilj_ 

Lärt h åll fra mh öll s cm cll crlid a tt d e t a llljämt svårövc rsk adl ig ~1 
hi get, m ed dess obcdi k n c liga väx l in ga r, ii n n u icke k UlHk t no . 

iiver:·t nagra lältn ader i res tr ikti onerna, särskilt som sjö"ii k1•1·. 

h c lcn r edan är tillgodosedd med mt gälland e fö reskrifter. \ ag. 

ra l ~i ttnader i dc grundläggande bestäm m elsernit hava lEir l'ö 1• 

li tlwid~trc icke kunnat före tagas. 

Fö r atl u n derlälla sjöfarten lin d er försvå rn n de isfi.irh al l:lll

den mcd ga vs u n der se m · i nie r n Hl-H vi ssa Jätlnadcr i :uw iin. 

dand e t av radio å vissa svl'nska och finska fartyg i r eg ttl jiir 

trafik . Så lund:t skulle teh'gral'i , klart spr å k , och i viss man 

även radi o ll'lcfoni kunna Ht a n vä ndas fö r a ll komma i fi irh in 

clelse m ed isbrytare, varvid m eddel:indt•n a endas! fick in nt·· 

ha)Ja framst~illning röra nd e isbry l:trhjälp, :1nvi,.n ingar o m Yi i ~ 

och angii ringspunkt samt överlmvudlagel inskränkas lil l min

s ia miijlig:t. Lik asa lämna des till stand för Got l:l nd sbo l:1gch 

håtar all unde r för sjöfarte n förwåra ml c is (ö rh ålhmd en u iYii\· 

la radiolelefonsamlal sin ~.emdl ~1 n oc h m ed redcric l över Sl:l\,. 

nä>; rmlio ltnck r i'örutsä llning att d~· lika samtal endast sk ulil' 

föra s, d å. detta bedö mdes oundg~ingligrn nödvändig!. Slu tli

gen lämnades till s tånd :lll ulv iix la racliote l efons~unl:d m l' ll an 

isbrytarfar t~·g och isbrylarledningcn i l:lnd , n ii r sa oun dg;i ng· 

ligen ansi\gs nödvändigt för lämnande a,· bråd skand e ori l' nil'· 

ring, orde1· el ler direkli\· angaencle i sbrytni ngslj~inslen - ett 

lillsland som fö rn~·al s för vin tern 1 H± t /42. 

:'\y:t s lag av rad ioförbindelser hava varit under överrii· 

gande. Sålunda h ava från engrlsk och schweiz isk sida l' r:l il1-

s l ~illnin gar gjorts om u ppräWmclet a v direkla r~ t diotcldonför· 

b indelser m elbn Sverige och dessa b åcl~1 länder. Av olik :1 :tn · 

led n i ng: t r , hl. a. nr 111:1 teri els Yn pun k t, h ava n ågra dyl i k a di · 

rekta förbind else r dock id:r kommil till s lånd . Fr:'\ n C<' ll tt · 
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tosakon cern e n h ava planer varit på fä r de a lt m edels t r adio

telefoni d irigera bolagets bogscrbatsflo lta un der dennas Yerk

samhc t inom Su ncl sva Ilsdi striktet Emellertid h ar heller icke 

i detta fa ll p Lin ern a förv erk ligats. H är kunna dessutom prin . 

eipiella skäl re~as mot dylika enskilda an läggningar vid sidan 

,1v d c sl:ll.liga organ, som redan finnas fö r a llmänhetens b e

ljän:mde i de tta avsee nde. 

l samband m ed a tt en av aktiebolage t Aerott·a n sport pla 

nerad f lyglinje S tockhol m- Sko ttland ev. konuncr till utföran 

de torde krav p å s~irskild radioförbindelse framföra s . Det gäl 

ler beh ovet av a l t snabbt överbri nga väd erleksmeddelande m el 

lan star t- och landningsplatserna samt m ellan dessa och flyg 

plan i luften. 

4. Vissa uppgifter angående det militära förbindelse

väsendets verksamhet. 

Ä ven under år 1941 har de t militära förbindelseväsendet 

i dess h elhet un de rgå ll e n fo rtlöpande utbyggn ad. Såväl be

lräffan dc personal , materiel, utbilclningsföres krifl er som i frå

ga om beredskaps- och mobiliscringså. tg~trcler m . m. h ar förbin 

delseväsendet utveckla ts. S to ra summor ha va ned l::l gts på ma ·· 

teridan skaffning av a ll ehanda s lag. Erfarenheterna frå n kri

get, vilka i fn"tg a. om förhindc lsc ljänste n ~i ro mycket sparsam

ma, d:'\. de t gä lle r dclaljer, best~Tka d ock allt starkare, vilken 

ocrhörd r oll förbindelsern a spela. Krigels r örlighet och kra 

ven på samverkan såv~il m ell:m dc olika försvarsgrenarna som 

lUellan olika förhand och organ inom en försvarsgren under 

s ~ryker s tänd igt den avgörande betydelsen av goda signalför-

1:mdelser . Det gä ller alt skafra tillräcklig och fu llgod mate riel 

a~ alla förband , farlyg, och flygpla n . vilka uppsä ttas eller fär 
din -ni .bs a as sa m t persona l all s köla materielen. Och ick e mins! 

t;åller ·det att ulf~irda klara och p raktiska anvisnino·ar och förc

s~rifter för m aterielen s handhavande och utnyttJande. Jäm-

~ tdes l .. d f' o 

1arme · orlgar skapa n det a v nya k oder och signalböcker, 
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förberedelser för växlandet av s tationssignalserier o. s. v. Ge. 

nom den oerhörda ökningen av antalet radiostationer bli[. 

frekvensfördelningen ett alll svårare problem , som m åstp be. 

mästras för att icke k aos skall uppstå. Ä ven h ä nrl innan kun. 

na viktiga erfarenheter dragas fr ån dc krigförande län dc rnn. 

och deras sätt att lösa dessa uppgifter. 

a) F örsuarsstaben. 

Under de senaste åren hava från försvarsstaben utgivi ls ett 

flertal order, föreskrifter , anvisningar m . m. berörande signal. 

tjänsten. En del av dessa h ava varit av m em allmängiltig och 

perman ent karaktär, andra å ter av mera aktuellt och tempo

rärt intresse, medan slutli gen vissa varit h änfö rda till sanno

lika krigsfall o. s. v. 

b) Marinstaben. 

I marins iaben hava ett fl ertal föreskrifter av allclrmda 

slag utfärdats berörande förbinclelscväsendct. 

c) Marinföwaltningen . 

I juni m ånad l 941 sammanträdde i Kungl. ::viarinförvall

ningen representanter för olika myndigheter och förband inom 

marinen för att utby ta erfarenheter rörande radiom ateri t lens 

k ons truktion och funktion samt beträffande o rganisations- och 

personalfrågor. Icke minst med tanke på elen forcerade nyan· 

skaffning av radiomatericl , som för närvarande pågår, iir det 

synnerligen b etydelsefullt att den personal, som handhaver all 

denna materiel , får tillfälle a lt inför dc ansvariga mynd ighr

lerna framlägga sina erfarenheter och TÖn från den prak tiskD 

tjänsten. På sådant sätt kan redan på ett tidigt stadimn en 

hel del missförhållanden rättas till - till fromma för tjänsten· 
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vetta fö rhålland e gäller även i s tor utsträckning organisations

och personalfrågor , vilka med tanke på kadrarnas utökning 

och det alltm er stegrade behovet av förbindelsepersonal mftstc 

ägnas skärpt uppmärksamhet. 

Under år 1941 h ar utbyggandel av marinens förbindelsc

väsende ur materielsynpunkt fortgått i samma sjudande temp o 

som å ret förut. I korthet skall här n ågra huvuddata angående 

materielanskaffningen lämnas. 

Marindistriktsorganisa tionen har visa t sig allt betydelse

fullare. För att kunna leda verksamheten inom marinelistrik

ten mås te marindis triktsch efen till sitt föLfogande ha en f ull

god radiostation. Distrikten s förseende m ed fullgoda och skyd

dade radios tationer har därför varit en fråga av stor betydelse. 

Av denna k or tfattade redogörelse b eträffand e materiel av 

olika slag , som tillförts marinens förbindelscv~isende tord e 

framgå, vilk en betydande utveckling, som i detta avseende ägt 

rum. Jämföres utrustningen vid årsskiftet 41 /42 med den , 

som förefanns vid krige ls u tbro tt september 1939 är kontras ten 

slåend e. Förvi sso står m arinen föt~ närvarande i dcll a avseen

de ojämförligt bättre r ustad än hösten 1939. 

el) Fursvarsväsendets rw.liotel.:nisl,:a J.:ommille. 

Den i december 1940 bildade radiotekniska kommilten för 

försvarsväsende t i sin h elhet h ar uneler år l 941 sammaniräl t 

upprepade gånger. Kommitten har sökt samordna önskemit

len beträffande radiostationer för olika försvarsgrenar , t\·

piska sändare och mottagare, utnyttja den inhemska tillverl'"

ningen av olika radiodetaljer o. s. v. Samarbete h ar ökats 

lll ed sta tens ammunitionsnämnds s tandardiserinn-skommitte l·n -o , 

dustrifö rbundets produktionskommitte samt m.ccl försvarsvil-

sendels teleingenjörers förening. Bl. a. h ar inom k ommitten 

litarhelats >> Program för leveran s av transpartaJbel m arkradio

station Tmr typ 9 » . Representanter för arm eför valtningen s 
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tygdeparl emenl , fl~·g törvallningen och industrikommissionen 
deHogo i delta arbe te, vilket avsåg en 800 vV bilstation an. 
vändbar inom såväl ::u·nH~n som flygvapnet. Kommilten li lla. 
Jade som sin a sikt a lt gemensam upphandling var ön sk' ~~rd 
sam l alt flygförvallningen skulle handha va denna upph :nHt
ling samt även hava ansvaret för besiktningen. Stationsl~ Pen 
benämnes » 800 vV Bilradiostation m /41 , '' m ed sändaren u t l' ö r u 
för våg typerna A l , A2 och A3 och med möjlighet till f jiit r
m anöv rcrad växling mellan två frekvenser. 

Såson1. kraftkälla användes i första hand en till bilmot orn 
k opplad växelströmsgenerator 50 p /s 3-fas. Landsledningar, 
förande 3-fas växelström 50 p /s a v förekomneande lågspän
ningar, skola över lämplig transformator likaledes kunna ut
ny ttjas fö r -drift av sändare och mottagare. 

I si n s trä van att samordna förvaltningarnas upph :HHl
lingar med olika privata finnor har genom kommittens för
sorg utarbetats en >> Alhnän instruktion för typprov och k vc
ransprov av radiomalerieh , vilken i form av en rckonnnenda
Lion till ställts vederbörande förvaltningar. 

' Vidare har kommitten försökt ra tionalisera och slandardi
"era förfaringssättet vid upphandling av nykonstruktioner. Del 
har från flera håll, inte minst från fabrikanthåll , framh {li lils, 
att kvalileten p{t radiomateTiden skulle ö'kas betydligt, om 
längre tid cffradcs på konstruktionsarbetet och på fram ~ täl 
landet av modellexcmplar. Man bm·dc därför enligt kom
millt'ns åsikt vid nykonstruktioner sträva efter skild upph :l iHl
ling av serietillverkn ing och konstruktionsarbele och att k on· 
strukli onsarbctet därvid fördelas efter andra grunder än st• ric
lillvcrkningcn. Under vissa villkor skulle en firma sålunda 
kunna åtaga sig l'nbart konstruktionsarbetel på en viss ma te· 
ricltyp, varvid beställaren allts~t h ade full frihet att låta '- t· ric
tillverka matericlen på annat håll. En inom kommitten ut
arbetad plan för förfaringssätt vid upphandling av nykon'i trul'
Licmcr har rekommenderats dc militära förYalln ingarna för nll 
vid upphandling av nykonstruktioner tills vidare på för 'iök 
tillämpas. 
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I samband med upphandling av nykonstruktioner vore det 
yärdefullt att veta det ungefär:liga omfånget av vad som inom 
den närmaste tiden skall konstrueras, samt att dessutom ·er
hålla en klassering av konstruktionsobjekten i förhållande till 
deras olika angelägenhetsgrad. För marinens del skulle detta 
omfatta följande . 

5. Telegrafverket. 

a) Telegrafverkets omorganisation. 

Dc sakkunniga, vilka inom kommunikationsdepartementet 
skulle biträda med verkställande av en allmän översyn av te
lcgrafverkets organisation, överlämnade den 27 oktober 1940 
betänkande med förslag rörande förändrad organisation nv 
telegrafverkct. Efter sedvanligt remissförfarande trädde den 
nya organisationen i kraft elen l juli 1941. Denna innebär 
betydande förändringar såväl beträffande styrelsens sammarr
sättning och formerna för dennas verksamhet, som även i frå
ga om verkets organisation och arbete ute i landet. Endast 
huvuddragen i den nya organisationen skola här antydas . 

Ledningen av telegrafverket utövas av telcgrafstyrelscn. 
Denn a utgöres av en generaldirektör, såsom chef för tclcgraf
Yerket, samt en överdirektör, två överingenjörer, en verkstads
elirektör och tre byr~tchefcr såsom ledamöter av styrelsen och 
chefen för respektive driftsbyrån , tekniska byrån, radiobyrån, 
verkstadsbyrån, ckonomibyrån, förrådsbyrån och kanslibyrån. 

För handläggning inom styrelsen av frågor, som röra te 
lcgrafverkets förhållande till försvarsväs cndet, finnes ett mili
tärkontor med en regementsofficer ur signalregementet såsom 
chef och föredragande. Chefen för m.ilitärkontoret ingår vid 
handläggning av nys ·nämnda frågor såsom ledamot av sty-
relsetl V'd f" .. l t f" b d k 11 l 'l' · f" .. · 1 ors tar { · ·01·svars ere s ·ap e er mo JI 1senng · or-
andras militärkonLoret till militärbyrå med chefen för militär
kontoret såsom byråchef. 

Tidslcrift i Sjöväsendet. 11 
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Å militärkontoret tjänstgöra, förutom ch efen, officv rru· 1~ 
ur de olika försvarsgrenarna och personal tillhörande lele. 

grafverket. 
Driftsbyrån handlägger bL a. ärenden angående dr i fkn ~~ 

telefon- och telegrafavdelningen, behovet och lämpligheten fl\' 

nya stationer, kablar, linjer och ledningar, elistriktens arhl' h
plan och arbeten med undantag av vissa å tekniska h! r:'tn 
handlagda ärenden samt luftskyddsfrågor. 

Tekniska byrån handlägger bL a. ärenden ang~'\endc ko n. 
struldion av telegraf- och tclefonmateriel, den tekn iska p la nv
ringen av och utrustningen för telegraf-, telefon- och överd ra g,_ 
station, samt abonnentanläggningar, den tekniska planeri11gl'n 
och det tekniska utförandet av riks- och landskablar, planering 
rörande telefonnätets successiva övctförancle till autom:1l is k 
drift san1.t distriktens arbetsplan och arbeten vad beräffar :lll lo
matiska och större manuella stationer. 

Radiobyrån handlägger hL a. ärenden angående p b nc
ringen, anläggningen och den tekniska driften av raclioslatio
nerna, tekniska undersökningar b e träffande racliotelegraf. r;l

cliotelefon och television, fartygsradioabonnemang, trafil;;l n :i 
kust-, mark- och fartygsradiostationer , rundraclioverksam lw-
1en i samarbete med aktiebolaget Hadiotjät\st samt koncl' ~S IO
ner för radiostationer ombord på fartyg och luftfartyg och för 
amalörsändarstationer. 

Verkstadsbyrån handlägger huvudsakligen ~irenc1en an

gående telegrafverkels verkstad i Nynäshamn. 
Ekonomibyrån handlägger bL a. ärenden ang~tend e all

männa frågor rörande telegrafverkets ekonomi, telefon- och 
telegraftaxor, telefon- och telegrafreglementen samt t e! d on

abonnemangsrörelsen. 
Förrådsbyrån handlägger bl. a. ärenden ang{tende i n l.; Ö\~· 

underhåll och redovisning av inventarier oclt förråd , fö r~iill 
nin" av kasserad materiel samt rikstelefonkatalogens redigcri Jl ~· 

t> • r l"l 
Kanslibyrån handlägger bL a. administrativa och jun< IS '' 

ärenden, bestraffningsärenden, pensions- och sjukvårdsit rcJl 
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den samt ärenden angående ersältning på grund av ansvarig
hel för ska da till följd av verke ts drift . 

Militärkontoret handlägger bl. a. ärenden angående krigs
place ring av telegrafverkets personal, uppskov för telegrnfver
kets värnpliktiga personal, telegrafverkets medverkan i mili
tära övningar saml upplåtelse av stationer och ledningar för 
militära övningsändamål, förslag till milihira telegraf- och te
lefonanläggningar för f'örsvarsändamål, verkshemvärnets o r 
ganisation och utrustning, bevakning av telegrafverkets anlägg
ningar , luftbevakningsplnner, fjärr - och lokall nnnplaner samt 
planmässig förslöring vid krig av telegrafverkets anläggningar. 

Närmast uneler telegrafstyrelsen handhavas telegrafverkets 
angelägenheter av distriktsförvaltningarna. 

Dc distriktsförvaltningarna underställda anläggningarna 
och s tationerna ä ro efter sin geografiska belägen h et fördelade 
på sex distrikt, nämligen 

försla distriklet med huvudort 1\falmö, 
andra » Göteborg, 
tredje >> Norrköping, 
fjärde Stockholm, 
fem te Gävle, 
sjä LLe » SundsvalL 

Radiodistriklet , som omfattar telegravYerkcts samtliga ra-
dioanläggningar, inbegripes dock icke i denna indelning. 

Varje distrikt~förvaltning bestfix av en clislriktsbyrå, som 
förcs l ~ts av en distriktschef. 

Distrikten uppdelas dels i linjesektioner och dels i redo
visningsområden. 

... Uppdelningen i linjesek tioner är gjord med hänsyn till ut-
farande 1" - - · · l l l " • L av an aggnmgs- oc 1 une er 1allsarbeten samt den tek-
Inska tillsyn en av telec-rafverkets anlägoninc-ar. VarJ·c lin]·esck-f ~ ~t> . u • 

lOn förestås av en sektionsingenjör (eller förste sektionsin
g€njör). 

Linjesek lionema i sin tur uppdelas i underhållsomrCtden . 
Det underhållsomn'tde, inom vilket sektionsingen jören har sin 
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placeringsort, förestås i regel av denna. Övriga dylika om rå. 
elen förestås i regel :w telegrafkommissarier. Föreståndare för 
underhållsområde handbar m.indre ::mläggningsarbeten, det 

dagliga underhållet av apparater och batterier samt avhjälpan. 

det av fel å ledningar m. m. 
Uppdelningen i rcdocvisningsområden är gjord m ed h änsyn 

till trafikens skötsel och den kommersiella driften. Varje re
clovisningsornrådc förestås - med nedan nämnda undan tag 
- av en telegrafkommissari-e och omfattar en centralsta tion 
(centraltelefonstation och telegrafstation) samt clt större eller 

mindre antal understntioner. 
Fyra av redovisningsområdena bt:nämnas huvudsta tions 

områden. Centrals tationerna inom. dessa huvudstationsområ
den äro av väsentligt stön·e omfattning än övriga centralsta
tioner och cheferna för desamma ha i vissa faH större hdo
genhet än övriga föreståndare för redovisningsområde. 

Dc fyra buvudstationsonuådcna äro: 

Stoclholms telefonstation med understationer ; 

rörestås av distriktschefen i Stockhohn. 

Stod:lwlms telegmfstation med understationer; 

förestås av en telcgrafdirektör. 

Göteborgs telefonstation med understationer ; 

föres tfls av en telefondircktör. 

Malmö telegm{- och telefonstation med underslationcr: 

förestås av en telcgrafdirektör. 

b) Vissa uppgipter angående telegrafverkets verb:swnhct . 

Beträffande telegrafverkets verksamhel under år HJ±O ___. 
för 1941 föreligga ännu icke några officiella siffror - visR 
såväl inkomster som. överskott på rörelsen alltjäin.t stig•111dc 
siffror. Är l 939 belöpte sig inkomsterna till 153 millioJ1er, 
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vilka gåvo ett överskott på 37 millioner. För år 1940 äro mot
svarande siffror 162 %, millioner samt 39,6 millioner. Den 
absoluta lejonparten av dessa inkomster tillhör telefonrörelsen . 
Telefoninkomsterna hava således stegrats från 1 29 millioner 
till 137 mmioner, uneler det att ökningen i telegraf- och rund
radioinkomsterna är mycket måttlig. Sverige försvann· allt 
jämt med glans sin plats som det andra telefonlandet i världen 
endast överträffat av Förenta Staterna. ' 

Trådradionätet har icke undergått några betydande för
ändringar under år l 941. I Malmö och Göteborg har installe
rats en ny sändare på vardera platsen. Automatiserinoen al' 
telefonnätet fortgår planenligt runt hela landet. t> 

. För kuststationen i Hernösand har fullträffsäker uppställ 
nmgsplats anordnats i insprängt bergsrum. Ur krigsbered
skapssynpunkt är detta betydelsefullt. Vid operationer till 
sjö,ss i södra och mellersta delarna av Bottniska viken utoör 
nämligen HernÖ5and radio den kuststation, över vilken racilo 
trafiken till största delen toPde komma att avvecklas . Det är 
därför av stor betydelse, att stationen fortfarande är funk 
ti~ns~uglig , odärest den utsättes för anfall från luften eller sjön. 
~or ~ndamalet anvisade Kungl. Maj:t 125,000 kronor. An
Iaggnmgen är nu helt iordningställd. 

~edan gammalt hava önskemål förelegat om utförande av 
en vastkuslkabel, vilken emellertid av olika anledninoar icke 
kom ·t fll · ·o · • t> llli o l stand. Beslutet om olympiska spel i Helsingfors 
un~er ar 1940 blev emellertid en kärkommen hjälp för före
~~rakarna av kabeln, ty kraven på såväl telefon- som teleoTaf-
forb ind l · ·f'' · o p· · · t> e ser ran Inland till kontmenten för detta cveneman"· 
~~ro _så stora, att några som helst möjligheter att tillfredsst~ll: 
f .. 111_1cke funnos på svenskt område, om ej västkustkabeln blev 
,ardig i tid. Arbetet med kabelnedläo-"ninn·en forto-icl· u11de 1· ar 1

939 
. . t>t> t> t> ~ 

]) , och var avslutat under december månad nämnda år. 
en Omfattar sträckorna Göteborg- Hälsincrboro Hälsinc:rhor•,. n tn- ~u 
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- Sösdala, Hälsingborg- l\faln<Ö samt Ystad- Simrishan1n. 

\'~istkustkabcln är självfallet så dimensionerad, atl den skal[ 

kunna täcka behovet av telefon- och telegrafförbindelser P<t 

ifrågavarande sträckor under en lång tid framåt. Den bidra. 

ger för önigt i icke ringa utsträckning till att höja krlgsbercd. 

skapen ur förbinde lsesynpunkt 

Telegrafstyrelsen har fastställt en ny telefonapparat, dnb. 

belapparat BC 465. Den är avsedd som ändstationsappara t för 

l vå telefonledningar i antingen centralbatteri- eller autom at

telefonsystem eller vid en kombination av dessa båda sysh'm. 

Vid enbart central batterisystem kan apparatens fingerskiva 

borttagas och ersättas med täckplatta. Dc två telefonledning. 

arna utgöras i regel av en huvudledning och av en ankuyt

ningsledning till en abonnentväxeL Dessa ledningar k u nna 

alternativt inkopplas till apparatens talanon]ning. Samtal ptt 

den ena ledningen kan icke avlyssnas på den andra. Ovanpå 

ap1'mraten äro anbragta tvenne tryckknappar, av vilka den en3 

är vit och den andra svar t. Medelst de bägge knapparna kan. 

sedan mikrofonen avlyfts, enelera av ledningarna inkopplas 

till apparatens talanordning. 

Under pågål'mle samtal på huvucliedningen (vit kn app 

n edtryckt) kan man göra anrop på ankny tningsledningen c-ll r r 

besvara ett anrop från denna .genom att trycka ned den svar ta 

knappen , varvid apparatens talanordning omkopplas från h u

vudledningen till anknytningsledningen. Samtalet på huvud led

ningen å terknytes genom n edtryckning av vit knapp i bo\leD

lägct, varvid svart knapp utlöses och slutsignal gives på un

knytningslcdningcn. Då mikTofonen pålägges, återställes J,cd

Lryckt knapp automatiskt. 
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ö. statens meteorologisk-hydrografiska anstalt 
(SMHA). 

I föregående årsberättelse i förbindelseväsende antyddes 

ntt vissa planer varit å färd e att överföra den militära väder

lekstjäns ten till flygvapnet. Så har em ellertid icke blivit fallet. 

Under <tr 1941 ha va dock beträffande statens m.cteorolo

nisk-hydrografiska anstalt och dess förhållande till försvaret 
" dssa förändringar inträtt. Uti instruktionen för anstalten av 

elen 22 december 1921 och med ändring den 28 juni Hl41 kom

mer anstaltens verksamhet i försvarets tjänst till uttryck i 

första paragrafen , där det angives, att statens meteorologisk

hydrografiska anstalt har till uppgift att i överensstämmelse 

med denna instruktion enligt vetenskapens fordringar och med 

särskild hänsyn till näringslivets och försvarets behov inhäm

ta tillförlitli g kännedom om Sveriges meteorologi- och färsk

vattenshydrografi ävensom att dellaga i det interna tionell a 

samarbetet på dessa områden. 

I ett tillägg av den 30 augusti 1941 till instruklionen den 

10 juni 1938 för chefen för flygvapnet får denne i uppdrag 

att för försvarets del ansvara för att behovet av väderleksun

derrättelser blir tillgodosett. »Chefen för flygvapnet ansvarar 

för försvarels vidkommande för att dess behov av väderleksun · 

derrättelser och biträde i meteorologiska frågor bliva lillgoclo

sedda. Han äger efter samråd med chefen för statens meteoro

logisk-hydrografiska anstalt meddela anstalten direktiv beträf

fande den militänneleorologiska informationstjänstens omfatt

ning och formerna för den militärmeteorologiska avdelningens 

samm-bete m ed försvaret. Beröra direktiven annan försvars

gren, skall chefen för flygvapnet jämväl samråda m ed chefen 

~ör sådan gren och , om desamma skola gälla för längre tid . 

aven mccl chefen för försvarsstaben. » 

Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt förser krigs

Illakten med väderleksunderrättelser och pro O'noser isberättel-
. b ' 

ser o. s. v. och samarbetar på grund härav också nwd försvars-

staben. I fråga om omfattningen av och sättet för väderleks-
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underrällelsers spridande till allmänheten, sjöfa rl en o. s . 1._ 

ske r likal edes samarbete m ed försvarsstaben . För all u nder. 

lätta detta finnes i anstaltens in struktion vid krig ell er kri g, . 

fara den b estämmelsen , att avdelningsch efen vid försvar sst:1. 

bens signalljänstavdelning sk all ingå såsom ledamot ay s ly. 

relsen för anstalten , då mobiliserin g eller fö rs l ~irkt fö rsYarsb, .. 

redskap anbefallts eller Kungl. Maj :t eljest så fö rordnar. Il ii r. 

utöver har fr ån d en l juli år 1941 skapats en n y länk lll l' l l~ 11 
försvarss t:rben och anslnlten, i det a tt för biträde m ed h :111 d. 

läggnin g av frågor, som röra anstaltens förhållande till f iir. 

svarsväsenclet, hos an s laHen k ommenderats en mili tär assi ~ l\' ni . 

l den ovan omnämnda instruktion en vid krig eller krigsfar:[ 

har inför ts en bestämmelse, som nännare regleTm· denne m ili. 

Liire assis tents befogenheter . Åtgänler, som kunna h ava :n· se

värt infly tande på dc militära fö rhåll:mdenn, m å således i ek ~ 

vidtagas av anstalten utan ntl: den militäre assisten tens m cnin:; 

inhämtats. Vid skiljaktig m ening åligger de t anstalt en :t lt 

ofördröjligen underställa fr~tgan Kungl. M:tj:ts prövning. 

T ill anstalten hör en militä ravdelning under en före~ l a n 

darc som chef. P å grund av militäravdelningens stora Ynk

samhetsområde h ar d e t ansetts lämpligt att giva elensa m ma 

en mera likvärdig ställning vid siclan av dc m eteorologiska 

och h ydrografiska avdelningarna och benä1i1nd militännclcoro· 

logiska avdelningen m ed en byr ådirektör som ch ef. Denn.1 

nya organisationsfonn trädde i krnft fr. o . m. den 1 jnl i l \l -! 1. 

7. Utländsk rundradio. 

De utländska rundradioprogrammen hava efter e l t pnr 

års kri g hunnit stabilis-eras och förete num cn1 en viss lwn h· 

genhet för å tergång till frcdsförhållanclen . Speciellt kri g"lw: 

tonade program äro sällsyntare än tidigare och man söker p:t 

alla håll lägga in programpunk ler av m em neutral karaklii r

symfonikonserlcr o. s. v. Ick e h eller b edrives propagnnd ~t s<t 
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ohöljt som förut. De t kan bliva för m ycke t av det goda och 

en viss mättnad har uppkommit , varför pPopngandan , såY~i l 

den som rikta r sig mot den inhemska pub liken, som även den 

vilken är avseeld för utland e t, serveras nu i smärre portioner 

och på mindre s törande plats. Tidigare förekom del. ofta, all 

ex.Cinpelvis ett mu siks lyek e avbröts för all viss prop:tgancLt 

skulle få göra sig hörd, varefter musiken fortsa tte. Dell a ä r 

nu i allmänhet b or ttage t. Överhuvudtaget· li ndar man in pro

pagandan m er än förut, serverar den smakligare och under 

Jllinclre uppsccn dcväckanclc fo rmer , m ed res ultat kanske a ll 

den sväljes mera trohjärtat. Det gäller a ll gå fram m ed finare 

medel och mera försåtl igt , ty publiken har b livit m era k6isen 

av sig. 
l den m ån utrikespropagandan gäller ell f iendeland , in

riktar den sig på a tt splittra den ledande regimen och folk e t. 

Tag bort förtroendet för el en r ådande r egimen är paro llen. 

Särskilt engelsmännen uppvisa s tor skickli ghet i detta avseen

de. Måhända är det lättare a tt sä tta in el ylik propagan da m ot 

dikta tor styrda Hinder , där el ensamma kan riktas mot e l L f åtnl 

starkt framträd ande toppfigurer. Å andra s idan ägna tyskar

na Churchill och Hoosevelt en intensiv 11ppmiirksamhet. 
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Chapmans fartyg och Napoleons för:: 
beredelser för en Englandsinvasion. 

Av dr. in g. Fricib·ich N eumeyer, Stockholm. 

I. I nleclning. 

Slora historiska händelser hava mycket ofta till följd m yt
bildnin"·ar. Det verkar mången gång, som om n1änniskan icke 
skulle ,~ara nöjd med det nakna händelseförloppet ula n i stäl
ld 'sökte efter icke kända eller gömda faktorer. Muntliga lra
Llitioncr förtätas så småningom till sanningar, vilka upp lagas 
i liltcra luren, under de t att orginalkäUorna ur vilka visdomen 
hämtats gCt förlorade. Franska revolutionen och Napolcon ~I 
cl cn är elt typiskt exempel för huru dylika mytbildningar, VJI

ka många gånger salmar stöd i verkligheten, kunna uppkom
ma. Mera ovanligt är dock, att historieböcker, h ehand blll de 
denna tid, samstämmigt omnäinna en sådan tradition, näm
ligen sambandet m ellan fransk sjöhistoria och svensk skepps· 
byggnadskonst under 1700-tale ts slut, utan alt molsvarande 

S · t t tt l a vi d när-fakta synas vara kända i vcngc, ro s a c esamm< 
mare efterforskning visat sig vara sanna. Två av <le ovan 
nämnda his torieböckerna äro franska1

) och behandla h~i.ndel· 

---1)~ictoires, C.onquctes, D6sastres, Revors et Guorros Ci~ile~ 
des Francais de 1792 tl 1815, par une Societe de Militaires et do t~eu-
cle I,ettres, P aris 1817- 182S'». - E. Desbriero, >> Projets ot :rontanves 
cle Debarquement aux llos Bl'itanniques, 1793- 1805», Pal'J s 1900. 
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<er n a i Frankrik c mellan ii ren 17\.J2 och 1805, 1ItH1cr del al t 
;vå äro engelska") och behandla engelska flottans historia. 
samtliga ucssa källor ~iro i stort sett eniga om , alt en belgisk 
.,'öofficer m ed namnet Muskein varit i svenska flottans tjänst 
~;ndcr det svensk-ryska kriget 1788- 1790 saml (lärundcr bli
vit i tillfälle att lära känna en ny, mycket effektiY artillcri 
fartygstyp, vilken konstruerats av amiral Chapman. Bitning
arna till dessa fartyg skulle sedermera genom Muskeins för 
medling år 1796 hava framJagts för dircktorialrcgeringcn i 
Paris, vilken ~ivcnlecles beslöt att sådana far tyg omedelbart 
skulle byggas. Även sedan .;'{apoleon övertagit den marina 
ledningen i Frankrike fortsattes byggandet av dessa fartyg, vil 
ka sedermera kommo att spela en b etydande roll i ~apoleons 
förber edelser för en Englandsinvasion och dc försök , som ha
va u tfört s i detta syfte. 

Av dc ovan nämnda källorna äro dc franska dc viktigaste. 
Sålunda återger Desbriere dels ordalydelsen av en del prome
morier av franska marinministern b ehanellande denna fråg a 
samt dels korrespondensen mellan två franska marinministrar 
och denne belgiske officer. Det om.fattanclc verket >> Victoires , 
Conquetcs, e tc. >> (26 hand), som har till författa1·e en/ anonym 
grupp av franska sjöofficerare och vetenskapsmän under Napo
leons sista levnadsår (1817- 1822), vilka till stor del hava va
rit åsyna vittnen till i verket skildrade händelser , behandlar 
ingående beskaffenheten av de fartyg, som Napoleon använde 
sig av vid sina förberedelser för en Englandsinvasion och an
vänder därvid omväxlande benämningarna »bateaux. a la Mus
keitH, »bateaux canonniers (eLler ncufs) a la sm~cloisc », »ba
teaux plats a la Muskcin » och dylik! . 

I det efterföljande skola dessa fartygs öden följas alltifrån 
de för första gången byggdes å svenska varv och intill dess. dc 
konuno att utgöra en väsentlig del av den materiel, som Na
Poleon: låtit bygga för att kunna genomföra en invasion i Eng
land. ---Lo 2

) W. Jam es, »The Naval History o.f Great Dritain 1793- 1820,> , 
ndon 1826, \Vm. L. Clowcs, »The Royal Navy», London 1899. 
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n. Clwpmcms ny u rnrtygsty f! C/'. 

I mitten av 1700-talet dominerades alltjämt den S\'(' n s], ~1 
sk~irgardsflottan av galärerna, vilka stora roddfartyg konst n il'
rals efter förebilder, dels från den ryska flottan och del~ 1rå 11 

i MedclhaYsliinderna förekommande fnrtygst:~•per. Vid sidan 
av dessa tjänstgjorde som tunga ar tillerifartyg pråma r och 
bombkilsar. För hevakning, rekognoscering och transp or t a1· 

soldater och vapen användes fartyg , vilka icke voro di rck! 

konstruerade för delta ändamål. 

Del var först det Pommerska kriget , som gav upp hove\ 
till en genomgripande förändring å det svenska skeppsb ygge

riels område. Under delta uppkommo nämligen sådana krai· 
a flottan, vilka icke kunde lösas av de dåvarande typerna . Vid 
denna tidpunkt ägde också Sverige tillgång till sådana män 
som Augustin Ehrensvärd och Fredrik Henrik ~tf Cha pman. 
vilka, förutom en betydande skicklighet och kunnighet, Yt'i adc 
sig vara i besittning av förmåga att kunna gcnomdri va sina 

ÖJ~skningar. Debatterna i riksdagen under denna tid .å ter
spegla jämväl tydligt det förhållande, att dc äldre örlogsfar
Lygen icke längre voro lämpade för dc uppgifter , vilka b o rde 

kunna givas dessa. Vid det förhållande, att galärern a oft ~1 
haft en livslängel av över 50 år, var d elta h eller ingenting att 
förvå na sig över. 1\.rigsföringsmetodcrna, navigeringen . be
sättningarnas och aTtillericts placering ombord hade n m nera 
antagit, hell andra forn1.cr. Det tillkommer Ehrensvärd fö r

tjänsten av att hava, utan att vara bunden av gammal tr_adt· 
Lion framhållit dessa brister. Såsom dc förnämsta anm a rl<
nin~arna framfördes all dc äldre fartygen icke kunde k ryssn. 

dc voro svåra aH förtöja, varjämte hestyckningcn var ohi m]J· 

l. 1 ] l J "tt · ~ - •ts f.o .. t·la"~II!I1t. _l1g otillfrecl sstäl-. 1gt p acerac nc 1. 1csa nmgarnc. - uu ., 

land e. 
Såsom van· för de planerade nybyggena utsågs Svl'r igr) 

enda davarandc hamn å kontinenten, nämligen Stralsund, trols 
att den htg inom krigsområdet och vid flera tillfällen h~H!c ]Je· 

lågrats av preussarna. 
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sommar en 17()0 skickades den då 39-årigc undcrskcpps-

1,,.6111ästarcn Chapman till Stralsund och redan under sam-
b)""' l f"' fl .. l' l a år tillkommo genom 1.ans . orsorg ·. era yascnt tga ny \.On-
111' ... l l k" ' d fl tt H . L ;J l" ·trnktioner Jor c en svens \.a s ' argar s o an. . an n aue c ar 
~ör den pommerska och den finska eskadern de första fregatt

fartygen: av typerna usima (udema), turmna och pojama. 
Av dessa fartyg var pojaman den minsta. Dess huvud

data voro: 'längd 21,4 m., breeld 4,2 m., djupgående 2,1 m. samt 

två-ma,stad. Bestyckningen utgjordes till en hörjan av en scx.
)llndig och tio trepundiga nickhakar, men utökades scder

~nera rätt så väsentligt. Så utrustades t. ex. den år 1775 kon
struerade >> Brynhilcla >> med två tjugofyrapundiga kanoner 
såväl förut .som akterut samt två tolvpundiga >> Caronaden 

eller fyra trepundiga nickhakar. Fartygen kunde framdri
vas med såväl segel som åror . 

Trots att dc nya skärg~lrclsfrcgattcma uppvisade betydan 
de förbättringar samt dessutom för första .gången konstrue

rats med hänsyn till en del hydradynamiska synpunkter, upp
fyllde de dock icke alla krav, som kunde ställas pä dem vid 
utförandet av krigsföretag i en skärgård. Det saknades fram
förallt ett litet arlillcrifarlyg, vilket var lättmanövrerat, sär
skilt vid rodd, samt var i besittning av 1ungt artilleri och li
ten' besättning och dessutom var väl lämpat för landstignings
företags utförande. Det senare kravet fordrade framför allt 
ett ringa djupgående, varjämte tacklingen måste vara av spe
ciell beskaffenhet. Besättning, landsligningssolclater, hästar , 

kanoner, ammunition och förråd skulle kunna placeras p å 
sådant sätt, att välseglingen ej förhindrades men samtidigt 
lnedgav en snabb debarkering och embarkering vid lnlsterna. 
Aran av att hava konstruerat ett dylikt fartyg tillkommer 
Chapman . 

Chapman hade å r 1768 lämna t statens tjänst och var nu
lnera bosalt i Stockholm. En av staelens grosshandlare vid 
namn Lodsach (ibland även kallad Losack) ägde då sedan 
lller än trettio år tillbaka ett skeppsvarv nära Djurgårdens in -
gång (då kallad Valdcmarsön), vilket sysselsatte mycket folk 
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ch ]1adc ett stort byggnadsprogr::un, dels av egna konstruktio-
0 r dels ent reprenadhyggen. Chapman hade 'Shom delägare 
~1e"a: tt i det bolag, vilket övertog Djurgårdsvarvets drift, men 
J»e , 
tappade för den skull icke kontakten med flottan . Tvärtom 
var han alltjämt förpliktad att på begäran lämna amiralitetet 
sina ritningar. Aven med sina forna kolleger och överordna
de inom flottan upprätthöll han förbindelsen. I ett av sina 
brev till chefen för armens flotta i Sveaborg Henrik af Trolle 
resp. till dess adjutant överste Mickael AnkarsvL1rd uppdrager 
han i november 177 5") en ny taktik för krigföringen i finsk-t 
skärgårelen m ot en mycket överlägsen fi ende. Det är också 
i samband därmed som den ovan nämnda typen av lätta ar
tillcrifa r tyg - l.;:anonslupen - för fö rsta gången beskrives. 

Chapmans tanke var, att under m edverkan av landbatte
rier, avskära den fientliga flottans r eträtt ur ett skärgårds
område. Örlogsfartyg av olika stodek skulle för den skull 
formeras i en halvmåne ulanför den till skärgårdsområdet le
dande passagen. Dc tunga annerade pråmarna skulle icke 
längre komma till användning, utan deras eldkraft skulle er
sättas av "särskilt inrättade slupar eller små Fartyg, som lwar
dera förde en 18 pundig Canon akter». Deras antal kunde 
enlig t b r evet vara 8, 10 eller 12 stycken, så >> at dc utgiordc 
samma an tal Can on er som ena sidan av en fullkommelig Pråm >> . 
Lämpliga platser för operationernas genomförande borde ut
väljas redan i fredstid. 

Såsom en lämplig komplettering till ovan nämnda slupar 
och i avsikt alt skapa rörliga b atter ier ( >> Batteri YOlante >> ) med 
12 pun diga kanoner, föreslog han att en lätt slup skulle an
skaffas . Denna skulle framdrivas av 12 par åror och även
ledes h ava k anonen placerad i aktern. Lavellen borde vara 
så konstruerad att »Canonen behändigt kan åka ned av La
Veten, på det Slupen icke må blifva rank, d:\ man seglar>>. 
A.kter.spegeln var försedd med en öppning, genom vilken ka-

--------3
) Brevet förvara s i Riksarkivet: Sveaborgseskaderns arkiv, I Y, 

1 rrneens Flotta i Finland 1770~-77, Chefskansliet, ink. handlingar II. 
llrn. serie. 
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nonen lätt kunde föras i land. Slupen skulle enligt Chaplllans 
egen beskrivning användas >> ibland på Holmar och Berg, och 
ibland på Vatnet, alt som omstendigheterne det fordrar >>. l-ht
Yuddala för den 12 pundiga slupen voro: längd 17,4 m. , bredd 
3,3 m. samt ett djupgående av endast 7 5 cm., fullt lastad. Mot. 
~varande siffror för den 18 pundiga slupen voro desmn 111a 
blott med det undantaget, att dennas bredd var 4 m . Den 
s törre slupen var beräknad för en besättningsstyrka ay 55 
man och den mindre avsågs benwnnas med 37 man. Båda 
typerna voro utrustade med proviant för 8 dagar. Saml1la 
kanon avsågs användas såväl förut som akterut och 2 stycken 
nickhakar kompletterade sluparnas försvarsanordningar. Slu
parnas allmänna utseende framgår av figurerna 2 och 3 .~) 

Endast tre dagar efter det Chapman fullbordat sina rit. 
ningar för ovan nämnda kanonslupar, godkändes dessa av 
konungen och sex dagar senare erhåller han från skärgimls
flottans chef Henrik af Trolle ett gra tulationsbrev, avsänt f rån 
Sveaborg, vilket bäst torde återge d en dåtida uppfattn ingen 
om Chapmans senaste skapelse. I detta står bl. a.: »del var 
en ståtlig sak att Du kunde inrätta sluparna så, att de kunna 
föra Canonerna framuti. Nu kunna wi gie oss fahn p a alt 

en gång bli så stareka i slöärgården som wår granne L'fter 
desse \:Vapn icke kosta mycket penninga1: och icke fordra 
mycket f o lek >> .5

) 

Efter Tådels beslut b eviljades anslag för byggandet av '1 
kanonslupar med 18 pundiga k anoner och 8 dylika, fö r seelda 
m ed 12 pundiga kanoner. I juni 1776 kunde Chapman på 
Värtan vid Stockholm inför konungen demonstrera en ny
byggd kanonslup i aktjon. Landstignings- och evakuer ings
m anövern jämte en mycket r ealis tisk skottlossning impone· 
rade enligt ögonvittnens utsago mycket på konungen och där
med var denna fartygstyps införlivande med vår flott a sä· 
kerställd. 

'') Orginalon i Sjöhistoriska :Museets arkiv, Stockholm. 
5) H. av Trolle till F . H. af Chapma n, Sveaborg don 29 ja nuut'l 

1.776: Göteborgs stadsbibliotek , handskrifter nr 1407. 
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Det var dock icke cndas l kanonslupar som Chapman 

hade intresserat sig för under sin Stockholmsticl. Under den-

a tid ritade han dessu tom ett par andra typer av artillcrifar
!1< 
IVg med ändå mindre d imensioner. Sä tillkom under denna 

tid en barJ.-ass typ , vilken var försedd med en 12 pundig ka

non i aktern och dessutom var bestyckad med 8 par 2 pundi

o·a nickhakar. Barkassen roddes av 8 eller 13 par åror, hade 

~tt djupgående av l 111. :samt en längd av 13,2 m. och en 

bredd av 3,6 m. Aven konstruerades en kanonjolle, förscd (l 

Uled en kanon och framdriven av 10 par åror. 

Efter att sålunda hava redogjort för tillkomsten av dessa 

lätta artillerifartyg, skola vi nu söka skaffa oss en bild av, i 

vad mån tillkomslen a v dessa har spelat någon praktisk ro1l. 

Under det svensk-ryska krigets första år 1788 dellago inga 

av de n ya kanonsluparna eller några andra små artillcrif::trtyg. 

Det är först under å r 1789, som dc få tillfälle att visa vad dc 

gå för. Den första kraftmätningen utfördes å sjön Saimcn, 

som av den dåvarande svensk-rysk a gränsen delades i tvft 

hälvter. Vid Pumalasundet, omedelbart intill denna gräm, 

trängde svenskarna i juni 1789 ryssarna tillbaka. Under som

maren förekomma dessutom olika sammandrabbningar i fin

ska skärgården, huvudsakligen i Hangö- och Porkalatraktcn, 

vilka dock huntclsakligen avgjordes till ryssarnas förmån. 

Det är dock först i och med slaget vid Svensksund den 

24 augusti 1789, som kanonsluparna gjorde sin först a slor.1 

insats. Av den svenska styrkan, som dellog i slaget (mellan 

44 till 49 fartyg) voro icke mindre än 25 kanonslupar och 7 

lll6rsarc- och kanonbarkasser. Ej hel ler denna gång kunde 

emellertil fienden besegras. 

Hö·slen 1789 tillsalles i Karlskrona en kommille för ör

logs- och skärgårdsflottans istånclsättnnde i vi !k en j~inl\·äl a f 

Chapman ingick. 

. Enligt en från N. af Klercker till överamiral Ehrensvärd 
111

given rapport befunno sig den 31 december 1789 i Svc:thorg 

bi. a. 33 kanons luiXtr. Av dessa voro 7 armerade med tv:l. 
') 

•
4 

PUndiga kanoner, 7 med två 18 pundiga kanoner, 9 med 
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l'll 18 pundig kanon samt 8 med två 12 pundigu kan one r . För 
dc Ö\Tiga 2 sluparna uppgives icke n ågon b estycknin g. En 
del av dessa fartyg hade försetts med landstig11ingsl a\ l'llet 
(»sjii - och land rap~i J -t » ) och samtliga hade tätats. ") 

Dnder vintern byggdes och utrustades såväl vid Ö ste rsjön 

som vid Kattegalt nya skärgårdsfartyg. Sålunda b yggdes i 
Sve ri ge nya kanonslupar .i Stockholm, Göte borg, Mars trand. 
Västervik, Sundsvall och Um eå, i Finland i Jakobstacl , (1anlla 
och Nya Carleby, Åbo, Ekenäs, Helsingfors, Sveaborg m . fl. 
platser och i Pommcrn i Stralsuncl, Greifswald, \Volga~ t och 
Barth. I genomsnitt b yggdes å ingen plats mindre itn ett 
tio tal. ') Vid v[ucns ingang 1790 hade såväl örlogs- som ~kär

gårdsflotlan tillförts avsevärda förstärkningar och var saltLnda 
materiellt väl rustad all möta fienden. 

III. Nluskein i suensl;a kronuns tjänst. 

Det tarvades dock icke endast fartyg, man m ås te iivcn 
kunna b emanna d em . _ Bristen på sjöfolk var katas trofal. Re

dan i mars 1788 hade finska esk aderns chef Ankarsvärd en 
brist p å icke mindre än 200 unelerofficerare O{;h 300 b a h män 
h an föreslog då konungen , att dessa skull~ »anskaffa s g"nom 
vålcb ibland bönderna. D etla var dock en allvarlig sak, ty 
däri o e nom skaffade man sig icke blott en massa o vi !liga ele-

0 f" l :ment, utan de saknade dessutom a11 sjövana. Brislen pa hc a 

var lika stor. 
Våren 1790 sal les värvningarna i gång även utanfii r ri -

kets o·ränser. Man sökte efter folk i Pommen1, i Holland ,och 
b " 

i England. Regeringen skickade ut speciella förtroende man 
och mvckel J)en n-ar satsades för a tt förmå duktigt u tliinclskl 

.. b 

s jöfo·lk och svenskar i utländsk tjänst att taga värvnin ~ . . 
Det är känt, att d åvarande engelske kaptenen Si dnc) 

Smith, Gustaf III :s specielle förtrogne, skaffade en 111'1 del 

") R A, Che[Pn för Armeons f lotta 1790', Ink. han dl in ga .· 
o el l 

7) G. von Schantz, Historia öfver Kriget enwll an Svcri i-!• ' 
Ryssland Åren l788, j_789 och 1790, Stockholm 1817- 18. 
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enoelska sjöoHicerare, Yilka Lj äns tgjonlc vid Gö teborgscska-
o .. 

dcfll· Aven den svenske ministern i London , G. Yon ~olcken, 
deltog livli gt i arbetet att söka skaffa k n1lificcradc fartygsb e
sättningar för den svenska flottan. Allt som allt kunde m an 
i England värva 300 man , vilka tillhörde .icke mindre än lO 
it 12 natione r och för vilka man betalade m ellan 3 a 4 pund 
per man.s) Liknande värvningar gjordes även i Holland") av 

överstelöj In an len vid armens flo lla , Johan Adam C rons Led l. 
som ankom till H aag den 11 mars 1790. Samtidigt had e av 
ett franskt regemente, som låg garniserat i Anvers (Antwer 
pen) 600 man dese rterat och begivit sig till BrLissel, där dc en
rollerats i en volontärkår. Tvenne andra fr:mska Tegc ment en 
sägas lika ledes hava deserterat. De t är sannolikt att \Iuskein , 
som var född i Antwerpen , detta <lr genom förmedling av n [t 

gon svensk vä rvare sjöledes konuni t t-ill ~orden. \Lm m [ts l.; 
komma i h åg, alt det vid den ticlen fanns stora möjligheter 
att följa med en konvoj till d a nska farvaLien. Belgien till
hörde då ännu den österrikiske kejsarens ka tol~ka arvländer 
och något sven skt generalkonsulat upprättades ej i Antwerpen 
förrän efter <1 r 1798, då landet hade e rö·vrats a v fran smiinn en . 
Det äldsta svensk a konsulatet upprättades år 1782 i Oslcnd r 
och inneh ades för en tid av ungefär 10 å r a v Jacob von 
Langenberg som svarade jämväl fö1· s täderna ~ieuport och 
Briigge. De t k an mycket väl va ra möjligt atl Muskein sam 
manträffat med honom. Hul' som helst , så å terfinna Yi i alla 
händelse r den unge helgaren på somm:rrcn 1790 i llcn svensk :t 
flottan . Muskcjn skriver själv .i ett brev till friherre Gustn f 
Adolf Reuterholm, all h an seelan åre t 90 hade wuret h e li g 
trohet till r egeringen och kungahuse t av Sverige (>> depui '> 
~'annec 90 a jure une fidelite inviola hlc nu gouvcrnemcnt et 

a la maison Ho? ale dc Suede ») .1
") Franske maTinmi nislcrn --]' ")i RA , A 11gl ica, :Nolckens dc'pesclH·r j7!.JO smul Flott:ms H alHl --

IUgar, Sjöoxpcd itionPr, Stora mirnlc'n ti ll K.JJ, 1790. 
») RA , H ol lamlicn, En vo_,·t'·n J"ö~v<>n l li<>lms dl'pc·sehcr, 1 '1/a 179ll. 

G. 
10

) Brev de·n Hi april 1795 t ill G. A. l'tcuterholm, Riksarki vl'l', 
A. Reutrrholms brevväxling 1773-t SOl. 
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hetccknar Muskcin efter hans besök hos franska regering011 

ar 1796 i sin rapport såsom »Officer dc la marine suh lo ise , 

och som grad angives »lieutcnant dc vaisseau '' -11
) Muskcins 

namn förekommer dock icke i svenska flottans tiHgängliga 

officersrnll or. At t h an tillhörde örlogs- eller skärg[trdsflotta11 

i aktiv tjänst ä r dock ställt utom allt tvivel. Han skriv.cr här. 

om själv i rtt annat brev, att han aldrig skulle glömma it ra11 

av att ha tjäna t svenska nationen under Storhertig Cnrls be. 

fäl , som d~t var flottan s överbefälhavare. (»Jamais je n 'oubli

rai quc j 'ai cu l'honncur dc servir la nationc succloisc sous 

les ordres du grand Prince Charles ») . 1 ~) Vi kunna därfiir gå 

ut ifrån , att denne utländske sjöofficer varit ögonvittne till dc 

viktigas te händelserna i 1790 års sjökrig. 

Chapmnns nya kanonslupar, p å vilka alla hade ställl så 

stora förhoppning<lr , deltogo under 1790 års sjökrig i slora 

mängder bl. a . såson1 stöd för dc större örlogsfartygen . F öre 

slaget vid Svensksund den 8- 10 juli 1790 ingingo icke m in dre 

än c:a 100 kanon slupar och jollar i den samlade styrkan av 

c:a 190 fartyg, som detta år utgjorde den svenska flot tan. 

Ä ,~en den ryska flotta n hade e tt avsevärt antal kanon slupar. 

De svenska sluparnas stora rörlighel och deras goda ar

tillcristiska cgcnsknpcr kommo dessa att 1~töva en stoe hcty

dclsc för utgången av en strid . Detta var speciellt fal le t vid 

strider i trånga farval ten, ~~ arcst de större örlogsfartygen icke 

utan svårighet kunde manövreras och stora risker för grund· 

s tötningen· förclågo. Märkligt är också att den svenska st rids

fo·rmcringcn den 9 juli i stort kom att bliva densanuna , sOD1 

Chapman i sitt tidigare omtalade brev till Trolle vid k~Jn o n

sluparnas tillkon1cst hade föreslagit ftr 1775, och vilke t i hu

vudsak gick ut på att elden från sluparnas akter och t'rån de 

större far tygens breelsidor skulle koncentreras till e tt l itet 

område. 

11) Orginal i Archivcs do la :Marine, återgivet i Desbrii'rc I, 

sid. 71. 
12) Brev den 1.4 december 1796 t ill okänd adressat i G. ,\ . l{ctt· 

terholms brevvöxling, l'tiksarkiYet. 
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Några ord måste h ä r inskjutas beträffande sjöartilleriet. 

-\Utse dan år 17 80 hade omfattande försök utförts i Stockholm 

-(Kaknäs) , Karlskrona och Svea<borg. Krutets sprängkraft och 

värmeutveckling hade studerats varjämte nya lavetter m ed 

svänglådor och s tyckelådor hade konstruerats, speciellt av 

Chapman och major Aschling (fig. 4). Dessutom hade ingåen

de studera ts de t bästa »SUlTningssätteb av kanonerna till bord

läggning och däck . 

Aschlings konstruktioner visade sig dock i praktiken vara 

behäftade med allvarliga brister. Så kom enligt statsrådet 

Ehrenström under slaget vid Svensksund ra pport från överste 

Stedingks eskader »att h ans kanoner lågo på cläckeb 13 ) d . v. s. 

dc hade hoppat ur sina lavettage. De tta hän<clc icke mindre än tre 

gånger, så att han var tvungen att lämna stridslinjen och lyfta 

upp kanonerna. Aschling hade antingen lå tit fästa tåget kring 

eldröret på fel plats eller också hade r ek ylen tack vare sjö

gång och okunni.g servis blivit för lång. 

Kanonerna kunde icke heller eleveras tillräckligt, då det 

gällde att beskjuta m ål i land. Carl August Ehrensvärd, som 

opererade m ed en eskader lätta fartyg i Finska viken, skulle 

på sonunaren 1789 skyelda gen eraladjutant Stackelhergs lant

h·upper i närheten av Kymmenc älvs mynning. Detta visade 

~ig emellertid ick e vara genomförbart, då högsta elevations

vinkel icke var stö rre än 15 grader. J> Canon Slupens Canon 

~tår intet högre än horizonten än l % aln och stränderna vo-

1'0 4 a 5 a ln ,> säger han. 14
) Pjäserna voro huvudsakligen av

sedda att skjuta s. k. l> Stuclsningsskotbl m ed, el. v. s. rund

k~lan studsade efter nedslaget på vattenytan och fortsatte p å 

-sadant sätt i mindre och mindre bågar frmn till målet. Denna 

~kjutmctocl gav den största skottvidden och man var ej så be

roende av sjögången. Att med utnyttjande av denna skjut 
-_ 

h 
13

) J. A. Ehrenströms efterlämnade historiska anteckningar I /289, 
u PPs. 1882:. 

• • 
14

) C. A. Ehrensvärd till fältmarskalk I. A. 1\feijerfelt elen 27 

' iun1 1789 i C. A. Ehrensvärds brev, utgivna av Gunhild Bergh, 
Slcl. 187. 



- 186 - - 187 -

01
etod något effektivt stöd för Janlop.:ra lioncr icl'"c kunde cr

-'s torde utan vidare vara klart . 
jl,l. 

Chapmans nya konstruktioner voro dock i ÖYrigt rika pa 
fö rbättringar , bl. a. må anföras att desamma tack vare sitt 
ringa fribord voro mycket svåra att träffa fr~in dc större ör
logsfartygen. Förlustsiffrorna från slaget vid Sven~ksund tn
Ja också i de tta avseende s itt Lydliga språk. :Medan ryssa rna 
förlorade m ellan 50 och 60 far tyg, kommo sve n~karn~1 undan 
med en s::unmanlagd förl us t av (j fartyg , däraY 3 k a nonslupa r. 
Ma nskapsförlus terna uppvisa också en betydande skillnad i 
det, att svenskarna endast förlora de c:a 2 %, jämfört med 
ryssarnas förlusler (c: a 13 ,000 m an). Allt som al lt lord c man 
kunna säga att dc nya artillerifartygen väl bes tått sitt proY. 

I slaget h ade dessutom medverkat ännu ett slag aY minel 
re kanonfarl:yg , som Clwpman rita t und er sin Stoc kholmst id . 
nämligen kanonjollen. Denna var m ella n 12 -och 18 meter 
lång och hade endas t e lt djupgående av 75 cm . sami rodde -; 
av 5- 10 par år or . Kanonen - 18- eller 24-pundig - var 
genom sin la vett fast förbunden m ed fartygsskrovl'i , n u· för 
vid skottlossningen he,la fartyget r ekylerade. Dessa jollar 
ka:llades därför också flytande lavctleT. Tvft andra fördelar. 
som dessa mindre fartyg besulto, få ick e heller bortglömmas. 
De voro dels mycket billiga och skonade på så säH staten > 
finanser , dels kunde dc hyggas snabbt och även p:l land eh 
mindre båtvarv. 

Visserligen y ttra de konung Gustaf till haron Armfclt Yid 
ett samtal med denn e efter slaget v id Sve nsksund den 10 juli . 
att det var »le hon Dicu , le vent: et la valcur dc (me:;) officiers ». 
som gav segern . Detta y tt rand e korrigerade han dock nästa 
da,g, då han i E h rensl röms skriftli O'a redo"Örel"c till re"' eriiv··en . _ ._ ~ n o ..__, - n b 
1 Stockholm om s triden , i vilken denne tillskrev segern för 
nälllligast Guds beskydd , anbefallde följande ändring : >> Ti!Jäg;,: 
Också, jag b er, mina k anonslupan .'") 

Alla dessa händelser kunde elen unge belgiske sjöofficeren 
llppleva på nära håll , om h an nu verkli gen var den l:1ppu 

------------=--
'") Ehrenström I /296. 
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l ... t 'll' l · ·1 " Il SJ·a··lv ft·aillStäller sig .oo111 oc 1 tJans V l tgc \.ngarcn, so1n 1., " ., 

i sina brev till höga svenska ämbetsmän. Vilken befal lning 
han därunder b es tridde känner man ej till, men han fick i 
alla hii.ndclsel' sig tilldelad en värja av elen svenske kungen.

1
c) 

Hur löjtnant ?\Juskein tillbringade åren cflcr krigels slut 
är icke känt. Så mycket vet man dock, att han uppehöll sig 
i Sverige intill ticlen för jul år 1795 och hade sålunda under 
denna tid tillfälle al L uppleva Sverige och svensk sjöfart under 

fredligare lider. 
Krigets oroscentrum i Europa hade då överflytla ts lill 

k.ontinenlcn och den franska revolutionens utbrolt sysselsalte 
sinnena livligt även i Sverige. I mars 1792 Log den 46-a rige 
konung Gustafs regering sitt våldsamma slut och under dc 
närmaste fyra åren leddes Sveriges öden mer eller mindre av 
hertig Carl s vän, friherre Gustaf Adolf Reuterho.lm. l ndcr 
denna Lid befann sig flottan i ett slags utmattningstillstand. 
Penningbrist och ett flertal omorganisationer av flattam ad
ministration förhindrade all utveckling. 

Ef ter Gustaf lll:s mord representerades Fmnkrikc i Sve· 
ri~c av en ny minister, Raimond Vcrninac de St. Maur. Ilerlig 
Carl var benägen att avsluta en a ll ians och ett handelsfiirdrag 
med Frankrike, men under trycket av de ~råldsamma r c,·olu
tionshändelserna i Frankrike under åren 1789 till 1795 skifta· 
de inställningen mellan de båda länderna högst avsevärt tid 
efter annan. Ett defensivförbund träffat i maj månad 1793, 
vilket även stipulerade ömsesidig hjälp av sjöstridskrafter, ra· 
tificicradcs aldrig , trots att det bl. a. hade åsom föresp r·tkare 
den mäktige Dant011. En neutralitetskonvention med fra nsl'a 
subsidier kom icke heller till utförande, utan Sverige slöt 

1 

stället i mars månad 1794 elt förbund med Danmark. 
I Frankrike ruUade emellertid revolutionen vidare och de 

franslw anneerna började sina crövringståg. Holland cröv· 

1G) Då hluskein elen l4 december l795 stod i begrepp att hinlllN , }"et· 
Norden, tänkte han avhämta värj an hos svenske generalkonsuln () 

0 
11 

felt i Helsingör. Den fanns dock oj där och han skrev secln n e 
brev till Sver ige med bogäran att få värjan sig eftersänd. 
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rades i januari 1/95 och blev ett franskt lydland. Antwerpen 
]Jade redan i apr il 1790 kapitul eTa L Den svenska flolians till 
stånd gjorde vid den tiden intet större intryck på monsieur H.i
,-als, den franske ministern i Stockholm . Han skrev våren 
1795 till sin regering, alt den svenska flottan var dålig och att 
endast 7 å. 8 skepp kunde hålla sjön samt alt skärgårdsflottan 
behövdes för kustförsvarel. 1

') Det kan i det ta sammanhang 
nä111nas att av erldllna 2 millioner francs såsom subsidier ha-, 
de icke mer än en sjundedel använts för flottans behov, r es len 
hade förbrukals för hovets underhåll , opcTan med mera. Att 
Frankrike dock a lH fortfarande med intresse följde förhållan
dena i Sverige framgftr bl. a. av att Rivals efterh·ädare i Stock
holl11, Le Hoc, p rt sommaren 1795 av sin regering erhöll in 
struktion er alt bl. a. »laga reda på vetenskaperna, vilka Svens
karna länge med utmärkelse id k ab .18

) 

De krigiska händelsernas utveckling i utlandet kunde 
Muskcin: följa genom dc svenska tidningarna, däremot voro 
dock alla andra uppgifter om franska förhållanden förbjudna 
av Gustaf III, vilket förbud efter konungens död förnyades 
elen 23 december 1792. Del var en svår tid för den belgiske 
officer en, då han var orolig för sin framlid och dessutom efter 
krigets slu t sannolikt icke hade några större inkomster. Han 
begav sig då ut på resor och besökte uneler sommaren 1795 
HoJland, varest han bl. a. enligt egen uppgift mngic.ks mycket 
fliti gt med den svenske ministern Löwenhichn och konsul Has
selgren. Härifrån föreslår han i e tt förtroligt brev till friherre 
R_eutcrholm att han skulle få i uppehag att för Sveriegs räk-
11ing _skaffa kapit:1.l, vilket vederbörande ägare voro vill ig pla
cera l Sverigc. 1 0

) Det funnes nämligen i Holland mycket rikt 
foJk, vilka sökte sä kra kapitalpl aceringer i ullandet då de nu
lUera icke hade någon möjlighet att investera dctt~ i det hol-
----__ < 

17) s . J. Boethius, Gustaf IV Adolfs förmyndarregering och elen 
franska revolution en, Historisk TidS'krift l 888, 1.889. 

18
) Boethi us, Historisk Tidskrift l 889, sid. 43. 

ll. 19
) Riksarkivet Rot1tcrholmska S8mlingen, Muskc in till G. A. 

eute rholm 15f• l795'. 
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ländska ost indiska k ompa nie t, so m upphört. All en sjöofri c0 l' 

npp lr ädd e sasom en internationell hin eförmedlarc vm· da l'iir 

tiden icke underlig t. 

Tre m ån a der senare finn a vi enwllerlid Mu skein pa n ~- 11 
tillbaka i Sver ige, denna gång i Sve:1horg, som enligt l'iil lm:1r. 

skalk Augus tin E hrensvä rds utsago hade två uppgifter a ll fv l1:1. 

näm.ligen )) i h än delse af Kri g m ed Hyssl:ind skull e del I.Jl' na 

Lil en Place d ' Armes för alt vad Armeen hch öfde und er 1\.ri. 

ge l ; och för del :mdra a l en Sve nsk F lo tta, sla ge n i Fi n-, ka 

Viken af en öfverlägscn F iend e, skuJJe inom mura rne n r d(' ll

n a Fäs tning kunn:1 , ulan a t hlifva o road, sälla sig i s tan d Ii\ 

vid ar e ljen s l ell e r åtmin s tone befri as fr å n to ta l ruine. >> "" ) Fiisl

n ingen s tod nu under befäl a v fällm a rskalken s son , gener:\ J. 

am iral Car l Augu s t E hren svä rd . \ fuskein s vistelse därsl ade, 

b lev ick e långv~1rig , men h a n h ade sä kert tillfä lle al t m ed eg

n a ögon fö lja skä rgards ll o tt an s övninga r samt stud era 1iin ·

f in l liga nYbyggen och n·p:ll'a l ion sarbeten. Ch a pm: m s L i 11 :1 

a rtiller islupar funnos talrik l represente rade i Svcaborg. dvn 

gan}le skeppshyggmå staren vislad es dock vid denna ti<L pa stn 

egendom Sk ~irva gård i närhl'Len av Karl skrona , där h a n. nn 

74- [trig, h öll p i\. m ed hydrodynamiska modellför~ö k . 

F rå n Sver~borg skriver \ 1u skcin den 28 juli 17V5 dl hrcY 

till rikskan sler F redrik Sparre, vilkrt ä r fy llt :w fm gcr oc h 

sam ve tskval. Ha n klaga r ÖYCr , att h :m h :1dr föl"lor:t t Stor 

h er tigens v ä l vilja och att hela h a ns karri ~i r va r förs törd . \rad 

som var :m lcclningcn till delta brev eller vad ::\fnskein la tit 

sig k omma till del, ~ir nu ej längrr möjligt att utrön a , ll :111 

beder dock k anslern om två saker : e lt intyg, att h an undr :· 

det sist a krige t h ar tjåns tgjort uneler h er lig Carl smul o lll 

pengar fö r att k unna r esa h or t oc h söka sin tj~in s l gör in g i cil 

ann a t l a nd. ~ 1 ) 

I oktoh cr 1795 följe r \[uskein m ccl ett kpffc r d if:1r t,·g. 

h emmahör a nde i S tockh olm, fr å n Sveaborg genom Os ten jiin 

20) Qyc rstc G. dc Frese.s ta l på Svrnborg, ätergivet i Al td iill3 

Tidningar Stockholm don 2 oktobrr :1790. . " 
01 ) :Rik 'i nrki\·(• 1', kn ns li prcs i(knt<·ns a rki,·, s k ri\'(•lsr r till F. SJ.t t' l ' · 
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och öresmul Lill Helsingör. Hårt väd er förehöjer resa n och 

det tager n ära två m ånader innan h an komm er fram ti ll Dan 

mark och Yid jultiden samma år lämnar h an för alltid Nor 

elen. 2 2
) 

IV. JV/uskeins roll i Fmnkril.:e. 

Efter sin a vr esa Jrån Norden låg Musk ein ej på la tsida n . 

Redan i mars 1796 blir h an m o ttagen av direktorialregerin gen 

i Paris. Det visade sig d är vid , a tt h ans bagage inneh öll för 

rn resande m era ovanliga saker , n ämli gen ritningar över Chap 

mans örlogsfartyg . Han framlägger nu fö r elen fr an sk e m a

rinministcrn , amiral Tr uguct , ritninga r över dc sven sk a fa r

lygstype:rna, vilka under de t kollcktivn n amnet i Frankrike av 

»bateaux p lats » (flatbottnad e fartyg) i fo rtsättningen skullt' 

komma att sp ela en b e ty dand e r oll i stoq)olitiken. 

E nli gt mina efterforskningar skulle h ä rvid Musk ein hava 

överlämna t till den franska regeringen n eda nstående r itningar 

över Chapma ns egna k on struktion er , nämligen : 

l ) en pojuma ( »pram e )) ), tv ~1ma s tad m ed fyra 24 eller 12 

pundiga kano ner och n ågra n ickhako r, 2, 2- 2,6 1neters 

djupgående, 24 m ans besåltning saml 100 sold ater , 

2) en clubhel k anonslup ( >> ch aloupe c:monniere >> ) m ed t re 24 

pundiga kano ner , 1,5- 2,0 meter s djupgående samt 70--

80 mans b esä ttning, 

3) en enk el ],·arwnslup ( >> ha tem1 cn nonniere >> ) m ed en 2-1 pun 

dig kanon i fören och en lands ti gn ingskan on ak terut, un 

gefär samma djupgående som 2) och utrymme för 40 

m ans besättning och 2 h ~i sta r , samt 

! ) en m örsarebarJ.·ass ( >> pen ich e >> ) , 20 m eter lång samt b c>

väpnad m ed en m ör sare. Besä ltningen utgjordes av n åg

ra matroser samt 60 solda ter , vilk a samtidigt voro r ocldar f'. 

Besättningarn as storlek och bes tyckningarnas k aliber kun 

de give tvis växla för de o lika t yp erna. 

--~ 
d 

22
) Riksarkive t, R euterholmska snmJi ngcn, Muskeins brev a '' 

en 14
/ 12 1795. 
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Det måste här fasts lås, att det pi\. elen liden, lika litet so111 

i dag, var tillåtet att »exportera » ritningar, innehållande llli

iitära h emligheter. Kontrollen var dock på den tiden min dr~ 

s träng. Tidigare har ocksrt framhållits, hurusom omkring år 

1790 en mängd av fartyg, speciellt knnonslupar, byggdes pa de 

mindre varven och det var clft säkerligen ingen svårighet att 

försäkra ';ig om ett exemplar av dc vackra kopparstuckna el

ler blyertsritade konstruktionsritningarna, som funno. tilL 

gängli ga p<ol alla dessa småvarv. Ritningarna över poj<Jlllan 

har mahända någon god vän i Stockholm skaffat honom. Till 

:VIuskcins försvar må anföras, att han var n a turligtvis i sin 

fulla rätt, da han i Frankrike tillämpade sina personli ga er . 

farenheter såsom sjöofficer från det svensk-ryska krige t. Det 

Y:l.r ·säkerligen a v lika s l or betydelse för fransmänn en a l L få 

reda på h ans erfarenheter beträffande dessa fartygs taklik och 

användande i stort, som att erhålla ritningarna. 

~ifuskein hade s tor framgång JTled sitt erbjudande av Clwp

mans konstruktioner till elen franska flottan. Efter nwrin

minislcrns egen gransknin g och sedan artillerigcncralerna -; u i 

lM~ndc inhämta ts bedömdes dc sven ska fartygen s[tsom \':1-

rande »infiniment utilcs >> . Huruvida Muskein erhö.U n .tgon 

»skälig ersä ttning >> för sina erbjudanden ät· icke ki.i.nt, doc]; 

erhöll han redan samma månad i uppdrag . att resa till l )un

kerquc, dels för alt bygga om gan1la b å ta r , dels fö r att -ii. tta 

igång med nybyggen av kanonslupar >> ~l la sucdoiSC» p {t den

na plats . 
~Ian frågar sig giYelvis, huru det var m öjligt för en un~ 

okänd sjöofficer av utländsk h~i.rkomst , alt ulan vidare Yinna 

tillträde hos Frankrikes ledande män och sedan av dessa bliva 

anförtrodd ett sådant viktigt uppdrag, som att utrusta Cll be· 

tydande del av deras flotta . ~1an får därvid icke glömma bort. 

att Frankrike seelan februari 1793 befann sig i krig med Eng: 

land. Seclan fl era generationer hade tanken p[t en inYasion 1 

England varit diskuterad och det nya kriget hade aktual iserat 

dessa planer. Män geler av projekt strömmade också in. Det 

var icke blott dil ettanter, utan j~imväl deputerade och m :tr ill 
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sakkunniga som kommo med sina projekt för a lt kunna ulföra 

en invas ion av England. I sep tember 1793 utfärdade v~ilfärds 

utskotte t en offic iell förordning, som gav marinminis lerna or

der att förbereda en invasion med 100,000 man trupper. Dessa 

skulle samlas i hamnsläderna från Brest till Dunkerque. And

ra förslag voro att erövra öarna Guernesey, Jersey och Anrigny 

J)1edelst två eskacl rar. General Humbert föreslog ilandsättning 

av en grupp om 1,500- 2,000 man sabotagetrupper i Cornwall 

och Devonshire, vilka skull e plundra hus, fordon och kassor 

samt öppna fängelserna. General I-Ioche förordade att man 

skulle slå en bro av anncracle hand elsfartyg över till England 

(»fmme un pont des cötes de France a la superbe Al bion >>) . 

Ytterligare projekt förelågo, elen ena mera fantastiskt än det 

andra. 

Inom fackkretsar hade man numera kommit så Emgt, alt 

man ansåg, att de t var nödvändigt att skaffa en flottilj av lätta 

fartyg för att kunna genomföra elen eftersträvade invasionen. 

Någon bestämd typ hade man dock icke ännu enats om. Det 

var uneler sådana omständigheter, som Muskein kunnat lägga 

fram för höga vederbörande Chapmans vackra ritningar och 

låta såväl dc franska minis trarna som amiraler och generaler 

få se n ågot nytt, vilket med framgång hade prövats. Muskcins 

framgång låter sig därför väl förklaras och utan tvivel kom

mo hä rvid hans intyg från högre p ersoner i Sverige honom 

väl till pass, då det gällde att unelanröja det sista tvivlet om 

materielets äkthet. Tro ts molsättningnrna mellan elen franska 

revoluti on ens män och deras politik samt elen svenska mo

narkien var dock Sverie:e uneler hela 1700-talet en hö"t an-
v t> 

sedd och respekterad nation i Frankrike och person er fr å n 

Sverige blevo alltid väl mottagna. 

Alltifrån april m ånad 1796 intill november månad sam 

IUa år kunn a vi noga föl ja Muskeins bedrifter såsom skepps 

byggare p å kanalkusten . I-Ian korresponderade regelbundet 

llJ.ed den franske marinministern Trugnet, vilken synb1.rligen 

fattat stort förtroende ti1l elen krigserfarne sjömannen. 21 ) Mu;;-----23
) Korrespondensen avtryckt Desbricro, Yol. 1, sid. 7'2~7. 
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kcin lovade alt skapa e11 respektingivande flottilj (»lr&s for. 

midablc ») och alt utarbeta f' n taktik för dessa nya fa rtyg . Den 

2'8 maj 1796 skriver han, att om 8- 10 dagar voro dc fö rst~ 

lvå plutonerna färdiga, så alt dc kunde tjäna såsom m iinstet· 

för hygg:1ndet av liknande fartyg i andra hamnar. Näsht 111ft_ 

nad inspekterar han hamnanläggningarna och varven i Calais 

och Boulogne, varest ytterligare nybyggen redan äro igång. 

Ledningen av den sk eppsbyggnadstekniska verksamheten 

var dock en sak , som icke direkt låg för Muskein. Han v:u· me. 

ra sjöman. Del var också med glädje, som han i juli m ån ad an. 

log ett erbjudande, att organisera en frivilligkår , som skulle spe. 

ciellt avses för det nya sjöartill erivapnet. För varje enh!'l on1 

J'yra kanonslupar skulle skapas kompani e r om 150 m a n. Det 

var dock icke n å gra prak tbcsättningar, som uppsattes. Som ett 

exempel må nämnas, att vid uppsättandel av sin bataljon i Dun. 

kerque erhöll Muskcin av kommendanten i Lille en saml ing cle. 

sertörcr av alla möjliga nationer. Där voro preussare, u ngrare, 

polacker, italienare, ryssar, enge-lsmän, turkar, schweizan ·, hol

länd are och flera andra. Samtliga voro dåligt klädda, h ung

ri ga och praktiskt tage t utan varje vana m ed sjön. Dylika 

hesäUningar bådade sannerligen ej gott för elddopet n H·d en 

ny far lygstyp, i all synnerhet om man tänker på engelsmän

nens stora överlägsenhet vid den tiden på havet, s-åväl lw träf· 

fanclc antal fart yg som vältrimmade besättningar och gol l be

fäl. Man kan icke annat än förundra si.g över fransmällnens 

optimism. 
Den 19 september 1796 erhåller "Muskein h emliga i nst ruk

tioner från marinminislcriet, ·enligt vi lka han avses att skydda 

transporten av 5,000 man under deras färd å e n transpor tflottn 

till England. Trupperna stodo under b efäl av general Quan· 

lin. Enligt den uppgjorda planen skulle Muskcins kanon!--l upar 

patrullera utanfö-r den franska och holländska kusten f ii r all 

vid lämpligt tillfälle tillsammans med transportflottan segla 

över kanalen. I avsikt att 1nissleda engelsmännen planerades 

även ett skenangrepp på öarna Jersey, Guernesey och ;\{ar· 

conf. Landstigningen i England avsågs äga rum vid :Ne~,-
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cas tle on Tyne, nres t sluparna skulle säkra general Quan

lins e rövring av e tt fort. Efter utfört uppdrag skulle sluparna 

iitervända till Dunkerque. 

Erforderliga förberedelser träffas omedelbart. Till Bou

logne och Dunkerque sammandragas c :a 25 kanonslupar och 

8 transportfartyg. Fem generaler dellaga i överläggningarna 

och Muskeins specialkår göres b eredd. Bcsättningama deser

tera dock i oroväckande grad. P å några dagar smälter en 

Jwlvbri gad om 1,880 man n ed till 1,200 m an . Mot bättre ve

tande m eddelar krigsminis tern regeringen a tt allting var i sin 

ordning, trots at t även 2 av de till expeditionen kommanderade 

generalerna vägra att deltaga. Begeringen yrkar p å att före

taget skall omedelbart· komma till utförande, speciellt som 

engelsmännen r edan fått nys om plan en . 

Efter dessa påtryckningar bes tämmer sig Mnskein att gå 

till sjöss och den l O november 1796 löper han ut med sin nya 

flottilj. De t bl;tscr en häftig s tonn och framför sig har h an 

en sträcka a v över 250 mil. På sammanstötning m ed engel

ska stridskrafter fanns över huvud taget icke tid att tänka på. 

Expeditionen var dömd aU misslyckas och kanonsluparna vo 

ro tvungna al.t söka skydel i olika hamnar på den franska kns

len, dit dc drivits . Muskcins eget fartyg , Colombc, förliste, 

lvå kanon slupar gingo förlorade , 7 m ännisko1· o mkommo och 

lmppcrna vo ro ulmatlad e och besättn in garna sjuka. General 

Quaniin blev sängliggande och Muskcin ångra de att h an nå

g~nsin tagit befattning med sådana äventy r. Muskeins s täH

IUng tog dock ingen som helst skada av mysslyckandet, tvärt

utn utnämnd es han till kapten. Sluparnas besättningar av 

desertörer sattes diircmot på nylt bakom lås och bom. 

Som r ecbn tidigare h ar p åpekats voro projekten för oe-
1\o f" · t> 

111 orandet av en invasion i England legio. Särskilt und er 

a~· 1796 synn s en mängd nya uppslag hava inlämnats tillinyn-
chghet·cJ· Bl d l · · t · l · 
1 . na. :1n c cssa vOl o c ·t twta m era allvarliga, utar-

)Cladc som dc voro av deputerade i De Femhundrades Hftd 
:\v ge11e l h t ... .. F d ' 
~ ra er oc Jans teman . ~. . borgmästaren för staden 

· Caux, Navare, ville bygga ett stort antal kanonslupar ur 

Tidskrift i Sjöväsendet. - 13 
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Cherbourgskogarnas träcl. Vid stiltje skulle dessa ro fralll lilt 
fiendens stora orörliga örlogsfartyg, attackera dem och niil' 
llct åter började blåsa försvinna. :Många ville taga till bj ~ilj) 
spanska och holländska flo ttornas mindre b ~ttar. En f rans. 
man med namnet L F. M. Lesagc skickade i november l /\J() 
in dt projekt till dircktorialregcringcn med fö rslaget , att 
franska kustens , för sill- och makrillfångst avsedda b ·· tyn .. t') ) 

skulle varelera armeras med två eller tre kanoner av grO\ k~
liber (två i fören och en i aktern). Varje båt skulle taga om. 
bord 150- 200 landstigningstrupper samt häslar. Projvk lcl~ 
upphovsman hade klart för sig, att dessa båtar voro särskilt 
lämpade på grund av sitt ringa djupgående. Dc voro dl'ssut
om lättmanövrerade, varför de kunde kryssa utefter den l' nge l
ska kus ten och utan svår ighet komma in och ul i förefi nll iga 
bukter. Tanken på en invasionsflotta a\' ,, b a tcaux plat s hig 
sålunda i luften. 

Nästa akt i invasionsdramat u tspelades dock ej av .\l us-
keins svenska kanonslupar. På sonunaren 1796 erhöll n ii mli
gen gener al H och c, Vendecupprorets besegrare , order a ' di
reJHoricts exekutionsutskott att förbereda , befriandct aY det 
irländska folk el». Irland var då spli ttrat i l re religiösa -~·· up 
per: engelsmännen voro anhängare av High Church, or~w ;~ is 
terna v oro presbyterianer och dc o a vhL1ngiga irlända rn ~1 vo
ro katoliker. Hemliga irJånclska agenter, särskilt den h eröm
dc \Volfe-Tone, stoclo i personlig kontakt med den fnn1sk<1 
revolutionens ledare i Paris. För förelaget a v sågs en flo l l. t be
stående av 15 linjeskepp och 12 fregatter, dc förra med i gl' nom
snitt 600, de senare n1ccl 250 man tr upper ombord. }!itrl ili 
kommo några transpor t- och avisafartyg samt ett specialfar lYs 
för hästar och ett för krutförråd. Invasionsflottan , son, yar 
nppclelad på tre eskadrar, hade en sammanlagd bes~ill n t' 'g~ 
styrka av c:a 13,900 man. Även denna gfu1g löpte flot ta n ut 
uneler den mörka och stormiga årstiden. Avgivna ljussign aler 
kunde i den rådande decemberdimman icke urskiljas och j,f! 
nonsi-gnaJcrna missförstodos, med den påföljd att -redan dngc

11 

efter utlöpandel vor o eskadrarna sking rade och utan förbi n· 
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clels_c m ed Yar<-J_ndra. , En del aY flottan uppnådde doc k (let 
an,atvna operaltonsmaJet Ban trYJJttJ· te11 , ,1·ll I ·l ·1 l ' _ .. .. , " ~ 1 a nt s ost \.nst. 
varest de forsokte r.nkra. Något Jam1stinni11 .,·sf'o·· 1.50·· r- J- 1 · . .. · " " . '- '-une e dock _Ickc ulfaras och i januari 1797 återvände samtliga farty·' 
till sm a franska hamnar utan a tl en enda soltb t salt · f "t ' . l" l k . . , Slll O pa Jr am s ·" m~:~·k. _Den hu nidsakliga anledningen till miss-

' ' C l C el C '-U C hnJC. lyckandet far sokas 1 del förhiHla ndc ·lll el, l. 0;· ]- d · · 
skeppen voro alldeles för tunna fö1· s·"tc1·· 11 .• f·0·· 1·cta. . - l , _ _ " ' '' ,, • g sat ana son1 
detta. Det radande hårda vädret var oci-s·'l J · ·l el . J· . d;·. ·.,- .. . . . ' '- ' en Jtcragan c o~ sa '-• ly _,m~cnom forhmdrades fartygen att p[1 ett effektivt 
satt utnyttJa sma vapen, ja det ncdersh lla··ckcls ]J"ll · J •• • < . • " en cr \.UH-
de over l~~tvucl La.gct icke användas. Muskcin, specialisten på 
de sven ska slupa1 n a, deltog sannolikt i o·c11e1 .. 1·t ]--[ocl c I J 1 o . " • . 1 s r anc s-
attack, atmlllstonc konsultendes halt · .,- J d 1·· • • • L ' l s.un Jan l annecl av 
n~-~rmmtmst~r:I:. Han var dock hela ticlen mycket skeptisk be
haffan de moJ!tghelerna atl genomföra operationcn. 2!) 

Under septcmobcr 1797 dog plöts ligt den unge generalen 
Hoche, som var pa god väg att bliva en av franska nationens 
s ~ora stratege r och en månad seJlarc förintade engelsmännen 
v~d Cm:1perclown den holländska flottan , vilken ensam hade 
vagat sJg på företaget all angripa Skotlland. 
, Trots dc många haks lag, Yilka t r M !'a t det franska sjöför-
svaret och cler"s ··t!Jicracl -l J . 
1 

... . "· L e, var l oc ~ manuminister Truo-uet 
a ltjamt sysselsa tt med sina planer beträffande cl c fhtlJolt" el Mus k · b o . • • , . n a e fi . . em alarna. Muskem beordrades aU komplcllera dc bc-

t
nt.hga kanonsluparna till att omfatta fyra divisioner med ~-1 

s ot a och 48 snr\ J- f t " .·· ' '-anon ar yg. Deras militära uppgifter bc-
~~a~~;d.~s :m till rent clefcJ:siva. ·-D~ skulle avses för konvoj
. y lan,s kuslen samt sasom rorligt kustskydel mot el t -

I a engelsl- .. l .. e s o av d ,a or ogsmanncn. Dessutom avsåg man, med stöd 
lind e_ vunna erfa:·cnhctcrna, icke att använda dem annat än 
va. ~1 den goda arsticlen. Det beordrade bv<>'o-et iu .Omo-sat·tcs <l Vtd l .· .. J>:>C> ,.,. " L • ' ~an SJO I dc samma goda erfarenhet som i Sverige, niim-

"·) Des bri€m• Yol. 1, sid. H S, · lleral FI ' mannminislcr Truguct till gc-
oche den 1 november 179G. 
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!igen alt dc kunde byggas vid smavarveu , Yarför e tt. lin tal 

,:untidi gl kunna sättas pit stapeln . U tom i Dunkcrquc li 1nra, 

dc flatbottnade skroven i Gravclincs, Sain t-Valcry, Le 1-Lt ,-re. 

Dieppe, Sain t-J\la lo, Solidor, Gra nville, Ch erhourg och l leq 

andra platser. Och i Dunkerque ledde Muskein perso nligc11 

övningarna med de a v h onom introducerade fartygen. 

Under sommaren 1797 erhöll dock .Musk cin å te r ett mera 

krigiskl uppdrag. Nära fran ska kusten mellan Le HaYrt' och 

Brcst ligger en liten ögrupp med namnet Sa int-:\1arcouf, vil ken 

under krige t hade ockupera ts av engclsmä1men . Sjötral ikcn 

mellan kustst~iderna kunde d~irför s töras i kännhar grad :w 

engcl sm~inneu. Viktigast var dock atl ögruppen erbjöd Yiil 

skyddade ankarplatser för såväl linjeskepp som fregatter. Den 

t'ngclska b esättningsstyrkan uppgick till c :a 200 lan t- och sjö. 

solda ter varjämte där funnos elt 60-tal a rtillerip jäser. \ [us

k eins u ppgift blev nu att å tertaga denna ögrupp . För dctL1 

iindamftl a\'s[tg han att använda sig av k anonslupa r, hes l~ckn

de med en 18 pundig och en 6 pundig kanon. Allt som all! 

ansågs aH 7 sto ra och 2-1 små båtar av denna lyp skulle Yara 

tillräck ligt. Dessu tom medfördes två hatatjoner om c: :1 -!50 

man varder:1. Tidigare svårighe ter m ed besiittninga rn:1 a tcr

ttpprepadcs och clcscrleringar hörde t ill or.dningen för cL! gcn. 

Angreppet på Sainl-Mar oouf utfördes unde r mörker , men m iss

lyckades och c·n samtidig t uppkommen s torm skingrad e· diYi

-';ion en, vilken gå tt till anfa ll , u ppdelad i tre kolonn er. Divi· 

sion cn kunde dock uta n födus tcr åtcrga till Cnenbukl en. me11 

nu förlorade fransk a regeringen tålamodet och gav ordt·r 0 111 

aU hela flo tt iljen skulle läggas upp och d esarmeras . K,t nou· 

l'artygcn »a la suedoisc » voro dock seglivade och dc ra~ roll 

Yar icke utsp elad ~innu , tro ts dc lidna molg:'mgarna. 

Be tydelsefulla händelser ägde nu rum i Frankrike. E flc~· 

seaern i Italien och fredsslut e t i Cam[JO Fonnio i okt ol)l'r 179' 

o 
·-

atcrvändc den 28-årige artillerigenera len Bonaparte ti ll P nri'· 

varest han h edrades såsom republikens främste officer. Jnra· 

s ionsplanen vi n ner å ter terräng och såsom ny ledare f ii r en 

l ' ' .. L ·t ' ' l l" L 50111 

Eng anosanne utnan1nes » c ct oyen genera :>Onapar c . 
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]Jan kallas. "") Lagar och förordningar utfi.inlas för a l t mobi

lisera de milihi.ra och finansiclh rcsursc1·11 .1 F 1· 1 f' 11 t 
c • c . ans ..:a · o <:e 

JJearhetas m ed proklamationer , ta l och presskampa njer. Till 

de Femhundrades Hå d iniämnas en r edouo"t·c )<:e fo" . 11· 1.
 ·

1 o ., 1 a a anc -

stigningar som förelagils i England , Skollland och Irland sedan 

J~~li.us C~:esars :la gr~r. "") :N ya pro je k t för inntsionsför c tagc t 

)JorJa stromma m hll r egeringen. Förslage t 0111 ett f lytande 

härl äger av 
0

1?0,00? m au , garantera t motståndskraftigt mot 

alla h avets pafrcs lnmgar och fientliga angrepp, cebjudcs reae 

ring:n. Målaren. Thilorier föreslår luf11anclsättni ng av en ]~el 

arme ~ned utnyt_~Janclc av el en just då uppfunna ))monlgolfie

ren (f1g. 5 .) :. Forslag fa tlades som synes ej och på papperet 

syntes det latt a tt erövra den brittisl ··1 0" 11 D · 1 l 
.. 

,, . en 1 sam )an c 

har:n~.ed star ta de prapagantlan hade en mycke t stor praktisk-

pohtJsk bakgrund, t y folket blev vilJirrt att off'·· · ' 
, . . o c , r a p engar pa n ya 

t~~tlbyg~en samtJdJgt som infanterister och matroser kunrlc 

varvas trll den n ya invasionsarmen. '") 

Sjön~stningama togo på vintern 1797 ny fart. I Picarclic., 

.\Torn~ar:d l c och i Bretagn e silta timmermännen över sina far

tygsrrtnmgar, kanoner gjutas och transporleras till kusten. Bo

~apart:s scgcnika Ilalicn truppct· marschera på oli'ka vä"ar 

fram t~ll Atlantkusten för lösandet av n ya uppdrag. En k~ar 

~ch kngsvan hjärna skymtas bakom alla order och placerar 

folk }Jå r ;itt p l·tts " ·]- ·1 1 ·· 
• J ' , • , u.VS ' euar oc 1 en a a "'Ct"lr AtttlJ. ue11 'l l" · · 

F . _ .· . .;· . o o '· · 0 . • 1 ,npes 

I~nkukcs b1 dnnandc kng~problPm på ett s n tema t iskl o l 

cnlJo·t o J 
. C.l 

"' vara )Cgrepp m od ern l sätt. D en 15 mars J 798 utnäm -

nes en kommittc av f · 1 
- ---- •• y ra mann ~ommissari cr för organ iser in g 

::) R~impr~ss ion de l_'Aneien Moniteu r, tome 29. 

M: . ) Itevol~twn Jranc;arsc ou Analyse· comp iettc L't im partin]e, d!l 

onrteur, Pans 1801. 

• 

27

) Bland de många onyttio·a projekten fanns locl- t' l· ·i· 

IUgent· . 1 .. . "' · . ' . . l '- sam H rg . 

de m g mmc re an elen iö·rs t a användbar a konsiTuktionen av m~-

Pu~~attensbåten och torpeden, bägge två av anwrikannren .Robert 

av f·~n, som då ':ar bosatt i Frankrikr•. Hans försi ng uppf.ogos oj 

Lanska rcgerJno·eJ1 J ·· -,r 1 

llYade . . .. , · " oc 1 axen .l' npo '' On vägrade senare v.icl för-

Off _fr amstotar av Fulton att utrusta elen f r anska :flottan m•'rl dos.sa 

en.srvva l)on. 
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Fig. 5. Projekt av luft landsättning av trupper i England mecl l1.~i~l;.~ 
av elen nyuppfunna :M:ontgolficren. Fransko målaren Thiloriers 

slag av år 1803 (antagen kapacitet per ballong 
3,000 soldater och hästar). 
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och utrustning av ett invasionsföretag . Det är artillerigene
ralen och diplomaten Anclniossy, deltagare i det egyptiska nilt
tågel, vice amiralen Lacrosse, som blev generalinspektör för 
kusten från Cherbourg till Antwerpen, ingenjör F OI'fait, far
tygskonstruktör och senare franske k ejsarens marinminister 
samt - kaplen Muskein. Märkligt nog omnämnes icke :Ylm
kein såsom ledamot av kommissionen, m·en: hans namn åter
finnes dock i reyolutionens officiella organ Le Moniteur, varest 
han tituleras »capitaine commanclant de la flotille». 2 8

) Mus
kein ansågs sålunda även av Bonaparte såsom en ledande fack
man vid sidan av Frankrikes stora generaler för en invasions
flotta. Hen unge okände främlingen, som tre år tidigare utan 
pengar suttit övergiven i Sveaborg, hade verkligen kanunit 

långt! 

Till k ommissionens förfogande ställeles 8 millioner francs 
ur marinministerns fond. R.edovisningsskyldighet förelåg en· 
dast gentemot general Bonaparte. I det nya byggnadsprogram
met ingick ett avsevärt antal av Muskeins kanonslupar och 
barkasser och orderna beträffande byggandet av flatbotlnade 
kanonfartyg av Chapmans konstruktion ökades från vecka till 
vecka. Den första beställningen omfattade 170 fartyg, vilka 
huvudsakligen byggeles vid varven i Dunkerque, Calais, Bou
logne och Le Havre. Förutsättningarna för ett ordnat skepps
byggeri fanns dock icke, trots Bonapartes fasta ledning. Man 
får icke glömma bort, alt Frankrike vid denna tid var ett ut
blottat land , seelan fem år invecklat i krig med flera makter 
och dessutom skakat av inre omstörtningar. Penningbrist och 
livsmedelsnöd tävlade m ed varandra och lika ont var det om 
soldater, hantverkare och råmateriel. 

Den tekniska överledningen av skeppsbyggnadsprogram
mets genomförande låg i Forfalts händer. Direktorialrege
l'ingen h ade sedan januari 1798 givit honom rätt att vidtaga 
län1pli ga förändringar å fartygen samt att utföra sina egna ---)d: .28

) Revolution fraw;aise ou Analyse complette et impartialc du 
' 0Ultor, Paris 25 v6ntose (15 mars) 179-8. 
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experiment. Muskein hade övertagit och omsatt Chap inaih 

taktiska ideer och fartygskonstruktioner i huvudsak hell ol'ör , 

iindradc, men Fm-fait , som själv var en k valificera<l sk l'p p\, 

byggare och numera erhållit officiellt bemyndigande all ii ndr:t 

iivcn »les halemix canannieres ~t la su6doise >> el ler >> ba ll':111 \ 

:Muskcin >>, som dc hetlc i rapporterna, lät Liven å dessa Yi(l _ 

taga vissa ändringar_ Fartygen hade dock alltjämt stor l ik h,, 1 

med dc ursprungliga Chapmanska fartygen , som kämp:rl: i dv 11 

finska skärgården, 

Den stora kanonslupen med minsttvå 24 pundiga k ai to npr 

och 40- 60 mans besättning, vilken tillika tjänstgjord e soill 

roddare, kallades >> chaloupes canonniercs >> , den mindre har

ka ss typen med en 24 pundig kanon eller en 12 pundig m iii.-,:In· 

och en lätt fältkanon för landstigning kallades >> bate:m x C:1 -

nonnicrcs >>, >> batcaux Muskein >> eller ,, a la suecloisc ». ~:lm

tidigt nybyggeles eller ombyggdes minst 500 fiskefartyg med 

ett djupgående av n:Jgot över 2 meter. Dessa kallades >> s loops•_ 

'' chassc-ma re c s '' och '' p e niehes '' . 

, Från början av år 1798 finnes det ett dokument u r F'or 

faits hand, sannolikt avsett för marinministern och fi.ir Don:~ 

pm·tc, v ilket är av stot·t intresse. Dokumentet utgör en tek

nisk redogörelse för dc viktigaste av de små kanonfartygt•n ."' l 

Ur detta framgår bl. a. all dc olika sluparna voro driiglig:t 

seglare, m en besvärliga alt ro . Forf::tit uppger här d<> slnr:1 

kanonsluparnas bestyckning till tre 24 pundiga kanon ei oclt 

angiver deras huvudsakliga uppgift vara att rensa sl.r ~t n d c!L 

Dc voro dock enligt hans åsikt även mycket farliga för li nje

skepp och fregatter , särskiH när dessa lwmmit så nära b nd 

att dc icke längre kunde vända. Dc mindre kauonslup:I rna 

Yoro utrustade m ed en 24 pundig kanon, som. sköt föröv er ~ anti 

en eller två ,, rcträttmörsare >> i aktern. Samtliga fartyg sk ul ll' 

ombord kunna föra mellan 60 till 100 man landstigningstrup

per förulonl. sina matroser. Att Forfait var väl underk u n ni~ 

_ 20 ) Observations de l'in geni eur F'orf ait sur les cnnonnit'J·,._, Dc-'· 

bricr P, vol. j , sid. 314. 
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olll att d~· av l\fuskein lanccrade fartygstyperna ursprungligen 

kommoJrån Sverige framgår bL a . av h:.tu.s följande ~ - tirande: 

, ]a p luparl nc sont quc dc pclites canonniercs im;lalles p<tr le 

capitaine Muskein d'apres des bateaux semblabl cs qu'il avail 

vus en Sued!' »_ l-1:111 beundrnr farlygens indelning, linner <Itt 

kanonservisen är mycke t bekväm och att segclma növrcrino·e n 

ej s tör roddarna i deras arhcle_ Landsättn ing en av fi11lk:l~l0 -

nen och av trupperna anses a l t med säkerhet och pa l'! l be

kvämt sätt kunna utföras på 6 a 8 minuter. Eit cr bndsid!

ningcn kan slupen inom tva minutcL· vända sUiYen m o t Lm<l 

och med sin 24 pundiga kanon skydela truppernas och artillL'

ri ets uppställning. Forfait kom mer till el et slutrcsu Ilat e t, all 

just detta fartyg är det mest fulländade vapnet vid e tt inYa 

sionsförctag (>> cc baleau nous a paru l':mnc la plus p a rfnih• 

qu 'on p ut cmployer dans u n c dcsccntc »). :\[u ske-i n hade Y~i 1 

aldri g anat, alt hans uppslag en dag skulle komma all inla:.~a 
o l . u 

~n' sa ~.Ct):_dande roll i Frankrikes krigsstrategi _ Forfait gjonlt· 

aven forsak med barkassen , särskilt vi Ile han flYtta :u11 muni _ 

tion skaggmna inåt och rocldarbänkama utåt, va:.igcnom :'\ror

na skull e kunna fö rkorlas i avsevärd grad_ 

Som redan ticliga re framh[tilits hl.g Muskei n s huvwlsa k Ii . 

ga h åg til l den praktiska tjänstgöringen oeh icke att hehöYa 

leda skcppsb~rggnadsverksamhcl. H an fick snar t t i Il Hi Il(• här

till i det :li t det hestämdes att ögruppen Saint-:\Iarcouf ånY<J 

skulle angi"ipas och alt operatioHen skulle ledas av lwno;n_ 

Den 7 ap ril l 798 lämnar han med sin flollilj av kanonslupar 

Le Hav res hamJL På vägen längs kusten .sanunanlrätlar h:-m 

lllcd engelska örlog,~män och en sjöstrid uppslår_ Trots verk 

samt motstånd , varvid särskilt framhål les ·tll hriY"'('llS Ft"' ' t 
friho . l l f"· - .. . " c • " . < ,., , 

H ver. ~samt orhmdracl e lienden att träffa kanonslupar-

na (>> leti · ) 1' '1' t' -l ' ) 
C .. 1 I. e u_ l e eva JOn s u r c:n1 » , tvi n gas :\1uskein all· vid 

u ae1~ lopa ll1 J ±loden _Ornes mynning i och för reparation a Y 

/Pkomna skador. D1t ankommer amiral Lacrossc på in spck 

~ 011 och då hnn finner , att flott i l j en p:l. nytt är beredd :Il t o· tt 
hH ... , . · . " o 

S]oss , gJves order om aH atcrupplan·'t opcr·:ttionen Dc:~ 7 
lllaj l ~ 9 8 . , - . . o, , -

1 10 15 dubbla och :30 enkla kanonslupar tillsmnmnns 
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med aviso- och bombfartyg i stilljc fram mot dc av engds

männcn besatta öarna men uppläckas och engelsmännen iip p. 

na en kraftig eld p[t 1/ 1 mils ovslånd. JV[uskcin ankrar i niir

helcn av dc fientliga s l~illningar och hesvarar elden, Yardte r 

dc enkla kanonsluparna skickas fram i täten, alfLiljcla aY dc 

dubbla. ::\agon debarkering av medförda trupper lyckas cnw ll o·

tid icke. då ii ~1 ma iiro väl befästa och bevakade (f igur G). De nna 

operation hade dock ytterligare en pcäng. ~lmmen , som h td;; 

erövrat ögruppen i'tt engelsmännen var ingen annan än dt> n 

vid snnska hovet Yälkändc Siclncy Smith , vilken i jnli må

n ad 1795 nlan molstånd från fransmännens sida ockuper.tde 

ögrnppcn." 0
) Tre år senare kommer en belgisk sjöofficer, ~om 

förut varit i svenska flottans tjänst och försöker Ctlcreri l\Ta 

dessa öar med utnyltjnnde av i Sverige erhållna lärdomar fra n 

en engelsk sjöofficer, vilken samtidigt med :Muskein lj iim\

gjort i den svenska flottan faslän i en mycket högre hrf ttl

ning. 31) 

Under sommaren 1798 hade Englandsarmens ch ef, 1\o

napa,rte, ingen hd att befatta sig merl invasionsproblemct. J lan 

förde da krig i Egypten och den l augusti samma år förlor <~ clc 

han vid Ah<mkir hela sin medclhavsflotta. Hans farli g,ls le 

m otstCmdarc på havet, amiral Nelson, börjaqc vid denna tid 

att dela ut sina slag. I augus ti månad starlas dock fra n 

Frankrike en ~llldra Irlandsexpeclilion, denna gång under led

ning av general I-Iumbert. Rocheforleskadern, som den na 

styrka hen~imnclrs , beslod av ett fåtal linjeskepp och frega lle r, 

[l vilka den s. k. lilla Irlandsarmen var cmba i·kerad, startar 

sin expedition och ankrar efter 15 dagars kryssning vid Kil l:t la

buklen i Sligo-vikcn. Denna gång lyckas landsättningen , ,·il

kcn dock kom al L äga rum vid den gröna öns vildaste nch 

m es t o l illgängliga del. Humbert s jälv och hans trupper Lagas 

till fånga och förlusterna i döda äro stora. Trots anslutni ngen 

av 3,000 irländska upprorsmän förverkligas · sålunda icke hel-

00) \Vm. ]:,. Clowcs, The Royal Navy, vol. 4-, s id. 340. 
3 ') Betrii.tlande Siclt1ey Smith och dennes verksamhet i Sn·ri gc 

se l> Svenska Sjöhjältan>, band 7, del 5, sid. 160 och följande. 

cO 

2 ~ _,_, c; 

-
cO 

u:c 

c 
:iJ 

;:.:., 
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ler nu invasionsdrömmcn. Tv a undsättningscxpcJi l i o m· r p;1 

hösten 1798 med flerdäckade skepp från Brcst och Rochd on 
kunna icke ii.ndra situationen och alltmera börjar elen ll ppt au. 
ningcn göra sig gällande, att en invasion kan icke genomiii ra, 
p~\. detta sätt. De stora franska fartygen voro icke tillräckl ig t sjö_ 

dugliga, deras bestyckning var för svag och djupgåendet alltför 
stor !. Det hrast även i förberedelserna och den cen trala lwi"iib; . 
ledningen saknacles. Besättningarna voro ofta okunniga oci1 

fega om man bortser från bcfii.lct, signaltjänsten var in dt'ck. 

liv likaledes yädcrlek.stjänstcn. 

Praktiska försök hade alltså visat, att varken dc stora ller
cUi.ckacle fartygen ell er dc snu1 flathotinade svenska far tygen 
ensanuna kunde företaga en framgångsrik invasion. E ngeb
männcn, vilka i början voro oroliga för utgången av dc igang
satta operationerna, hade bildat bernvärnsorganisationer och 
låtit evakuera sLont kuststräckor, men började nu taga se~kcn 

mera lätt och började ivrigt s·kämta över dc gjorda för siik t•n. 
Politiska karikatyrer om invasionsförsöken tecknades i ~lo rt 

antal, säTskilt av den berömde James GillTay. Därvid ulsaltc' 
spe~icHt Muskcins och Forfails fialbottnade fartyg , av engcl.s

mii.nncn kallade , flats », för m 'Ck en drift. 

Ett intressant bevis på alt Chapmans fat;lyg och deras ~tn· 

ordningar varit kända äve n av mindre uppsatta personer i 
Frankrike än ministrar och generaler, utgör clt projekt, -,om 
framla des a v en ingenjörsassis ten t Ponsin den 1:3 februari l i ~S 
Förslagsställaren säger sig härvid speciellt beundra den genial:t 
mekanLismcn av ett slags vindbryggor (>> ponts levis >> ), m ed vil
ka dc svenska fartygen voro utrustade och tack vare Yi lk:l 

landsältningen av trupperna skulle knnna ske i sluten onln i~1Y 
och därigenom göra invasionsförctagen' mindre förluslri ka ."·: 
Det är ett faktum , att amiral af Chapman för sina clcb:trkc· 
ringsslupar föl' 100 man hade noga angivit och konst ruera! 
en c:a 3 1j 2 meter lång landgång. På en ritning clatcr:1 d den 
26 noven1Jbcr 1791 förklarar han själv saken med fö ljan(k ord: 

32) DP.sbrierc, voL :2.: s id. 223. 
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,, Då folck el ska ll debarqueras på Land , sker del pa en Land
oång 1 O :'t l 2 fot lång, en aln bred , som med sin ena ända 
" ]länger i s lråppar från Pällarne förut, men dess emellan för -
,var a.s hordvarls uneler Tåft.erne (roddbänkarna) »."") 

Summera r man ihop händelserna u mler år 1798, finner 
man att sju invasionsförelag planerades, av dessa vicltogos föl·
]Jercdelser till sex samt att vid fem tillfällen gingo fartygen 
till sjöss. Härunder råkade frnnsmänncn två gånger i strid 
med engelsmännen och endast vid elt tillfälle (generul Ilum
bcrts) företogs en landstigning å den ficnl!iga kusten. 

Ärcn 1799 och 1800 dominerades hell av hmtkriget och 
de inrik espoli ti ska händelserna. Den l O november 1799 slör
tades vid den så kallade Brumairckuppen clircktorialrc-geringcn 
och Bonapm·lc blev förste konsul. Samtidigt hänned utnämn 
des Forfait l. i Il marinminister. U n der denna tid hc·fann sig 
"'11uskein i sill hemland, Belgien, m en då amiral Leissegucs fick 
i uppdrag alt inspektera och im·dningstii.lla dc helgiska och 
holländska ha muarna och dc med dessa förbundna in lands
kanalenla , tjänstgjorde :viuskein s~l.som hans assistent. I brcY 
till franska marinministcn1 ullalar s ig Leissegucs mycket be
römmand e om den belgiske kaptenen. I Holland fanns p{t den 
tiden en del nya typer :w sm:l. armerade fartyg , vilka ägde 
för landstigningsoperationer myck!'l lämpliga egenskaper. En 
typ hen ämneles »smack >> och .en annan "h01nb-schuyt» . Dc 
voro mycket goda seglare, lätta att manövr<'ra och att komma 
i land med sam l voro bestyckade m ed en kanon och hade go l L 
utrymme för besättningen. Vid denna Lid behärskades dock 
haven av engelsmännen, vilka själva utfört en del landstig
ningsförelag å den franska kuslen och i samband därmed fö
retagit kortare fös·slörehcaktioner. Bl. a. hade trupper Janel 
satts i november 1799 vid Vilaincs mynning. 

Efter det segerrika fredsslutet i Luneville den 9 februari 
1801 vände sig Napoleons intresse på nytt mot England och 
striden: om havet. I mm~s månad samma år infordrade han --33) Ritning P ~':)43, Sjöhistoriska :Museet. 
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från marinminister Forfait noggranna detaljer beträffan de i11 _ 

';asionsflottans tillstånd, kanalhamnarnas k~1pacilet m . m .. \.1ni
ral La touche- Treville utnämndes till befäl ha vare för en flott .\ 
av lätta fartyg och Boulogne utsågs såsom centralhamn för 
sjörustningarna. Stor vikt lades uppå invasionstruppnna~ 

träning. Kanonservis, embarkering och debarkering av trup
per och hästar skulle övas i stor utsträckning. Avsikten Yar 

alt så småningom förvandla hela kanalkusten lill elt <> ncLt 
stort befäst jätteläger av exercerande lan L- och sjösoldale r. 

Den 13 mars 1801 (22 vcntose, an IX) utfärdar ?\apolr·o>l 
en hemlig förordning, i vilken han noga preciserar den nya 
invasionsflottans organisation och storlek. Kärnan Dvscs ni
göras av kanonslupar (chaloupes canonnieres) och kanonbar 
kasser (hatcaux canonnicres), den första typen med 65 nwn, 
besättning, den :lndra m ed 2() mans besättning. Bcstyckningc11 
utgjordes av en 24- eller 18 pundig samt en 8 pundig k Dnon . 
A.llt som allt skulle den lätta flottan omfatla 12 divisioner. 
d. v. s. 36 hmonslupar och 21() barkasser. Som man ser in
ginga även i Napoleons planer Muskeins svenska fartyg . 

' Ett av dc många bekymren, som nu sysselsatte sjöoffi cr
rare och generaler, var att kunna ombordlnga så många sol 
daler som möjligt i dc små bfttarna. Amiral La touche- Tre,·illc 
skriver med slolthet, alt han utförde expCl'iment med -:-.rm
keinbfttarua och att han kunnat placera 120 man, besättningen 
om 26 man ej medräknad. Han anmärker dock: >> On n e pcul 
se dissimulcr qu'ils y son t en pcu genes » (det kan ej d ölj n s, 
att de där trängas en smula). I verkligheten måste det ha Ya 

varit en fruktansvärd trängsel. Båtarna hade ju dessutom ka
noner, bagage och 10 dagars proviant. Trots detta to1'de in
skeppningen hava kunnat verkställas på 6 minuter och ur
skeppningen på 3 minuter. 

Overallt kommo n u skeppsbyggena på nytt i gång. ~I us
k eins person synes visserligen hava råkat en smula i skynJ· 
undan, men hans fartyg voro dock alltjämt med. I samband 
med de ökade sjörustningarna uppstoclo jämväl en mängd nya 
tekniska problem. Det visade sig nämligen vara omöjlig t alt 
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i ]Jefintli ga hanmar och med d~ir tillgängligt utrymme sälla 
upP och ut rusta en flo l la av minst 2,000 fartyg, avsedd för 
l15 ,000 man invDsionstrupper och 8,000 hästar. Till såd::ma 
siffror växte nämligen Napoleons invasionsplan uneler dc n~ir
rnaste två åren. Hamnarna måste först utvidgas och fördju
pas. Samtidigt hänned mftste dc vara v~il skyddade mot 
engelsmännens ständiga angrepp och beskjutningar från ha
vet. Härför krävdes starka kustbatterier, helst läng.s med hela 
kusten. Ett annat, mycket anlitat försvarsmedel var det sit 
kallade »ligne d'cmbossage >> , vilket heslod a v en, utanför in
loppen till hamnarna förankrad kedja av artillerifarlyg, vilka 
sinsemellan voro förbundna med tågvirke. Det torde utan vi
dare vara klart att detta tillvägag<lngssätl måste välla stora be
kymmer, särskilt under hårt väder. Under vintertid var den 
också praktiskt Laget ogenomförbar. Speciellt hade dc flat
bottnade sluparna det mycket besvärligt, då dc skulle delta
ga i dessa spärrar. 

Det :':törsta problemet för Napoleons officerare och ingen
jörer var em.ellertid att bemästra tidvattnet, en sak sam Chap
man och den svenska flottans ledare icke behövde taga någon 
hänsyn till . Vid springflod (>>Cn vivre eau »), som inträffar 
två gånger i månaelen (vid ny- och fullmåne) .sliger yaltnet i 
Bou1ogncs hamn från 1,04 meter till 8,90 meter, d. v. s. med 
7,86 meter. Vid nipflod (>>en morte emu), som likaledes in 
träffar två gånger i m~maden äro motsvarande siffror 2,6-! , 7 ,Oö 
respektive 4,42 meter. Floelen pågår i ungefär 6 timmar och 
ebben lika lång tid. Havsdjupet i atlanthamnarna befinner 
sig alltså i ständigt stigande eller fallande. I Brest är floden:.; 
l1ledelhöjc1 4,5 melcr, vid Irlands västkust 3 meter och i Lon 
don 5 meter. Dc vid hamnarna utmynnande floderna kompli
cerade ytterligare problemet. Så förde t. ex. floden LiDne i 

B~ulognc med s ig sand och rullstenar i sådan kvanlilct, att 
dJupförhållandena från tid efter annan kunde variera 1ned 
icke mindre än flera meter. Härtill kommer att möjligheten 
att 1lled fartyg komma ut ifrån hamnarna ofta kunde hindras 
av rådande motvindar trots pågående ebb. Det visade sig 
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, .. f' " 
11c·1·cl\•a" 11,1i"l •ttt reolera hamntrafiken genom i11 _ ltar ·or vara '- o L o .. _ 

förand el a v dl sys lem av slussar o. d . Tack va~·c har pabladc-
förhållandcn var problemet alt uneler ett enda ltdvatten ku nna 
t·.- L till sJ'öss en sc"el- och roddflotta aY minst 2,000 fart yg, el U t> , d' t d . 1 örlagda till d l tiotal olika platser , under samtt rg go YJnd 
och klar sild, olösligt även för en man som Napoleon. \ [an 

l "l t t· tl det skull e ta rra minst 5 dygn mec.l o::n hn.t-lUr ra -.nu u , a · L o _ 
tct vackert väder för atl samla invasionsfloltan . _ vr~ etl <·.nda 
lidvatten kunde man räkna med att få ut vid spnngflocl hugc;l 
130 fartyg och vid nipflod mellan 60 och 80 stycke~1 . . D a res t 
m an antager, att fartygen i m•ccleltal hade en kapac1otet U\ 100 

l l. d . ·lett " att man under ett tidva llen fran en och rnan, )C y er l ..... , c L 

k ll l ·· 1h m ellan \:l- 10 000 man. Della sanuna hmnn s u e amna sLtn · L L ' • 

iiro siffror som gällde för hamnarna Boulogne och Calms . ~ör 
h amnarna Ambleteuse och Dunkerque voTO nwts varancl e stff-

o l l. 3 000 man Allt som. allt räknade man l-or 2,00 r cspe '- lVe ' c • - . • .. a . •)• 000 ed .
1 tt under ett tidvalten kunna fa 1 vag sa1nmanlaot - ·>, Hl , " . , F ör ] enclast en fJ'ärdcdcl av invasronsannen. 1nan , c . v. s. < .. "k l företagels lyckliga genomförande mås le m an av~.n r a . n a mcc, 

'~' t . 'cl·c sl·ulle observeras nv cngelsn1annen. alt ue sannna 1 " " l ·u d o 1801 till 1804 arbetades det dock m ccl alt n er aren ... . . 
l l l Ett forsh" a 1 mera ökat tempo på fartygen oc l J.amnarm . ' .., · 1 1 fl ·uan m ed h iinsyn ~a polcon var, att man skuUe c e a upp . o 

· , D . f ·l .a·en såsom dubbla k anon-l ill sitt djupo·acnclc. c tunga m ) o ' . . 
·l . l ;·Is l ~" och l::tstfartvu skulle samlas i Boulogn e och :\f u s· <, upa1, 1, . " o' . o . 1 ( 1 np-

l·eins lätta fartyrr i Ambletcuse. Det ringa djupgaenc e av . 1L " · o k . 1 r l· 'n 1''cn mans kf\ nOnslupar j förening m ed den S ' lC '- Jga p· LlCl ' t> f 
. v .1' "J1011er och b esättning var av särskild stor belydcl ~c ... ca ,l '-<< ~ . . • • · tl torre 
1 t ,.,älldc alt till en och samma plats smnmandtaga e ~ ( c t" < .. d SJ "' ll Ulanlal fartyg och ändock kunna man~vrcra ~sal~ma... . ,., Det 
väsendet vid kusten förbättrades pa ett effektrvt satl. -

. . ocksao f'r·"11"männen som vora uppfinnarna av den oph var JU ..... ~ ' . . .. 0c tiska tclegrafen .H) Kajanläggningar och dammar av h a 

• l f " l 'll<T(' J1 i f l i å r :1.792 fö· t' natwna orsam l ~ f· a•) Claude Ch a p p o• :r a m a c e n -
l i r-19-3 inrätta des elen första t."\,,p: r• l' a ris. sitt nya optiska sy tem oo l 

l injon mellan P ari och L,ille. 
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sten påbörjades , bassänger uppmuddrad es, faskinmurar fläta 
des, torn och hamnbrom· anlades. Väg- och vattenbyggare, 
som vi i dag sk ulle kalla dem, hade arbe te för åratal framåt. 
.-\V intresse är att studera hur en hamn såg ut på den tiden, 
vilket framg år av fig. 7, som visar hamnen i Boulogne m ed 
ett 500-tal invasionsfarlyg, förtöjda med som regel 9 fartyg vid 
sidan av varandra. Enli.gt Napoleons plan var detta dock 
mindre än hälvten av det antal, som avsågs utgå från Bou
logne. 

Återvända vi sa till skepp.sbygg.eriel, så var verksamheten 
ej mindre stor på detta område. Överallt i Frankrike upp
, toclo varv och hyggnadsskjul, i aUa örlogs- och handelsham
nar byggdes det ja t. o. m . vid alla flodstränder m ed ett djup 
överstigande en meter. I själva Paris anordnades skeppsvarv 
och d c för vånade parisarna kunde nu för första gången upp
leva sjösättningar i större skala. I Antwerpen sträcktes kölen 
till 8 linjeskepp och i dc fra~1ska atlanthamnarna byggdes fler
däckade örlogsfartyg. Den franska nationen hade gjorts »sea 
minded >> . För att täcka kostnade rna, anslog varje departe
nlent m edel till ett linjeskepp, dc större stäclerna offrade pengar 
för fregatter , kommunerna en pråm var cUer en kanonslup 
eller en >> batcau plah cUer en fiskebåt, allt efter förmåga . 
Kvinno r, barn och fa lliga ställde sin tid och arbetskraft kost
nadsfritt till förfogand e. Gamla annens soldater gåvo en del 
av sin avlöning. 

Så snart Napoleon hade tid och hans fälttåg, konferenser 
och hans jätteomfattande administrationsarbete det tillät, in
grep h an i flollan~s byggnadsprogram. Hans skarpsinne och 
hans d etaljkännedom på skeppsbyggeriets område likasom 
hans kännedom om sjömilitära spörsmål var enastående. I 
juni 1803 utfärdade han ett föTibud mo-t att några som. helst 
Order gavs beträffande flottans materiel utan att han själv 
hade sett dcm. 35

) Fö·r att avhjälpa personalbristen skapade 
han matrosbataljoner vid sitt garde och ett slags flygande kår --------35) C'orrcsponclance de Napol eon ler, nr 6805. 

Tidskrift i S,iöväsendet. 14 
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av militärarh-elare för flo ttan. Genom s tudium av dc förord

ningar, som ).Tapolcon utfär:clade under å ren 1800 till 1805, 

samt hans korrespondens m ed marin- och krigsminis trarna, 

är det m öjligt att bilda sig en uppfattning om, huru Napoleon 

bedömde möjlighelerna för en invasion och de åtgärder, som. 

han för denna .skull ansåg vara erforderliga. Aven hans in

spektionsrapporter till direktorialregeringen under :l.r 1798 

lämna goda upplysningar i detla avseende. Vid den tidpunk 

ten ansåg han en invasion svår att genomföra, men trodd~ 

dock att den skulle vara genomförhar nattetid och före april 

månad, detta sen are på grund av de längre nätterna . En tid 

av 7 a 8 timmar bedömde han vara erforderlig för att taga 

sig över till Kent eller Sussex. Sedan han utnämn ts till förste 

konsul, alltså efter november 1799, forcerar han arbetet å var

ven och synes nu hava klart för sig, alt kärnan av i nvasions

flottan m ås te utgöras av lä tta fa rtyg med en kraftig bestyck

ning. Allt ifrån början lägger han den störs ia vikt pit en in

tensiv exercis med kanoner samt embarkerings- och clcbarkc

ringsmanövrar. De fyra huvudtyperna av h ans Boulogneflotta 

fastslås enligt minister Forfaits planer till att omfa tta : 

1) 

2) 

pråmar ( » pramcs», »hateaux el e grand especc» cllci· 

>> fortressc flottan te» J med 12 kanoner och 50 hästar, 

I·anonslupar (»ch aloupes canonnieres », »batcaux dc 

J re espece » J med en 36 pundig kanon i fören och en 

likadan i a ktern (eventuellt 3 eller 4 kanoner ~t 24 

pund) , 

3) l>anonbarkasser »ha tcaux canouniercs », »baleaux dc 

2clc especc» eller »hatcaux canannieres l\fuskein ") 

med en 24 pundig kanon i fören, en fältkanon akter

ut samt två h ästar, samt 

4) kanonjollar eller armerade fiskefar tyg ( '' penich cs ", 

»ba teaux dc 3re espece», »chasse-marees » m . fl. b e

nämningar av liknande art) med en lätt kanon akter 

ut och en liten mörsare förut. 

. Buvuddata för ovans tående fartyg voro för pråmarna 
37

\:8 meter och 2,5 m eter s djupgående, för kanonsluparna 
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25 X 5,5 meler och c:a 2 meters djupgående, för kanonbar. 
kasserna 20X5 metc1· och 1,5 meters djupg~lcuclc sam t för 
fiskefar tygen 20 X 3 meter och c:a 1,5 meters djupgående. Far
tygens al lmänna egenskaper i vad tackling o. d. hcträffar 1ra111_ 

går av fig. 8 och 9 , vilka visserligen äro ritade av olika per. 
soner, men sannolikt tillkomna efter sannna orig inal i fran ska 
arkiY . Om man jämför den franska invasionsflottans buntd
typer med dc farl~·g av Chapn1ans konstrukl~on, 'SOm kom. 
mo till användning under det svensk-ryska kriget, finner man 
att de franska pråmarna företer viss likhet m ed pojaman , fast 
de ~iro ~tön·e. »Ch aloupes eanonniercs» och »bateaux ca
nonnieres » motsYara närmast dc dubbla 0ch enkla kanonslu
parna ell er om dc äro mindre och svagare bestyckade, k anon
barkasserna. De minsta flatbottnade fartygen, »pcniches . tor
dc hava utvecklats direkt ur de franska fiskefartygen. EIL lir 
dock säkert, nämligen att de franska konstruktionerna a\ slu
par och barkasser kunna härleelas från motsvarande kon ,., lruk-

tioner av af Chapman. 
' Trots att Napoleon säkerligen personligen smmn:mtrh tfat 

med ;vr uskein under sirra besök i invasionsh amnarna och där· 
vid m ånga gånger studerat och diskuterat han s flatb olin ade 
fartyg , såvä l vid granskning av ritningar11a som vid h csök 
ombord, finnes det dock intet belägg på aU Napoleon 1-.iinclc 
till, alt dessa far tyg från början voro svenska konstruk tioner. 
Detta är dessto mera märkligt, som h an tydligen kände till 
namne!. Chapman och förband detta m.cd en frams t:u;ndc 
svensk, vilket framg år av ett samtal, som han hade m.ed <.;ven· 
ske ministern i Paris, friherre Gustaf Lagerbiclke, o ch vars 
innehåll finnes bevarat. Vid ett besök elen 20 juni l8 l 'l ]10S 

Napoleon i s-lottet Saint Cloucl hade Lagerbielkc tillfä lle ull 
uneler en timmas tid redogöt;a för Sveriges dåtida politiska in· 
ställning, !Speciellt beträffande Danmark och Ryssland . lHir· 
under framhåller Lagerbielkc bl. a. att Sverige ick e är sii 11

1
i· 

litäriskt svagt, som ntan i allmänhet synes tro, tvii.rtmn ]Je· 
finna sig såväl arme som flotta i gott skick, speciellt Yill ]lu!l 
peka p{t elen goda konstruktionen av flottans fartyg samt (lcS-' 
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ändamålsenliga organisation, varpå kejsaren svarar: »Et de 
]Jons marins cncore! Je fais grand cas de votrc marine; eUe 
a fait ses preuvcs. On m 'a cite un nom, Chap1nan, n'est ce 
pas ?» Härpå svarar Lagerbielke: »L'amiral Chapman etait 
UI1 famCUX COnstructeur, dont la meth ode a SOUVent ete suivic 
par les Anglais , qui ccpendant ne conaissent pas tou t». 3e) Det 
är sannolikt alt Chapmans namn nämnts för kejsaren a,. 
någon av hans marinministrar, troligen då Forfait, genom 
vars händer dc ritningar gå tt, som Muskein tag i t med sig från 
Sverige. 

Napoleons korrespondens angående den tilltänkta invasio
nen fördes huvudsakligen med krigsministern, marinministern 
och chefen för invasionsflottan. Men dessutom besökte han un
der tiden från sommaren 1803 till sommaren 1805 invasionsham
narna personligen, dc flesta av dem minst fyra gånger. I-Ian red 
ibland m ån ga timmar längs kusten och inspekterade kustbatte
rier , vägar, truppernas förläggningar, fartygen och hamnarna. I 
novem:b cT 1803 deltog han själv tillsammans med de ledande 
holländska och fransk a amiralerna på ett armerat fiskefartyg 
i en sjöstrid med engelsmännen. Atlantens stormar voro ej 
nådiga mot dc flatbottnade fartygen och drev dem. många 
gånger ut till havs eller kastade upp dem. mot klipporna. Trots 
detta önskade dock Napoleon, att av den då till om.kring 600 
fartyg uppgående flottan s tändigt minst 50 skulle ligga på 
redden . Vid denna tiden fanns det i Boulogne 182 »Muskeins », 
som N apolc011 i ett brev kallade de svenska båtarna. 37

) 

Som redan tidigare omtalats, bedrevs rustningarna i ett 
allt m era ökat tempo och speciellt är detta falle t under åren 
1803 och 1804. Napoleons korrespondens är under denna tid 
Iller än vanligt uppfylld av anvisningar och förslag till dc män, 
so1n voro ansvariga för invasionsflottan. En sträng och ofta 
jäktad ton går genom dessa brev. Speciellt fäster man sig ---36) Originalet av Lagerbielkes anteckningar finnes i Riksarki-
Vet, avskrift införd i Risto-riska handlingar, cle'l 17, 189-9, sid. 41. 

• 
37

) Till general Caffarelli, elen 26 februari 1798, Desbriere, vol. 1, 
~ld. 330. 
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Yid den rikliga sakkunskapen och del goda minnet för <k ta[ , 

jer i dessa skrivelser. Del skulle föra för långt att här ing:t 

på n ågon detaljhandling av denna korrc~pondcns. Hä r rn:t 

endast framhållas, att Napoleon under dessa år al ltjämt Yi(l _ 

höll sin uppfattning beträffande byggandet av dc lil.Ua fl at

bot tnade fartygen. Det synes också, som om sjösiillninga rn:1 

icke följde efter varandra med den snabbhet, som ha n för

väntat sig. Likaledes meddelades b es tämda order helräf Li ncle 

bestyckning och (limcnsioner, vilka dock ibland kom a ll sth 

i molsatsförhållande till tid igare meddelade direktiv. Efter 

o ktober l 803 synes den urspru ngliga tanken , att dc fial bott

nade fartygen skulle transportera samtliga trupper, k a noner 

och hästar till England och även på vägen dil cnsmnmu för. 

svara sig n1cot eventuella engelska anfall, hava övergivits . \a

poleon yttrar d ~L till konteramiral Gautcamnc, alt dc fla tbott

nade fartygens och linjeskeppens aktioner skulle kombinn:1'. 

Härvid avsågs a ll linjeskeppen skulle bana väg för inva">iom

flottan och därmed upphörde Mnskcins bålar a tt vara en '>.iiih·

s tändig stridsenhet och deras framg<lngar skull e i fram ti den 

bl i~a heroende av dc s tora skeppens öde. 

Samtidigt med aU de små artillerifartygen av Chapnum> 

konstruktion införliv:~des såsom ett av reds l~apcn i ?\apolt'ons 

strid med England, uppkommo en hel del deta ljfrågor lwt rii f

fancle deras lämpligaste u tny ttjande och möjligheten att c!Tck

tivisera deras utrustning. Det är av intresse att härvid kon

statera huru sådana frågor, som därv id fångade kejsarens upp

märksamhet näslan samtidigt sysselsatte den slore skeppsbyg

garen i Karlskrona och hans kollegor. Som clt exempel ma 

nämnas lavettkonstruktioner för kn.nons luparna. r;apokon 

förordnade på sommaren 1803 cxperin1Jent med laveltcr, YillW 

skulle vara så konstruerade, att kanonerna vid skot tlossningen 

icke hoppade u r desamma , vilket omedelbart för tank en ti il 

baka till d e svårigh eter, som .svensk a rna i detta avseende back 

~nder det sven~k~ryska k r iget. E n . annan viktig f r åga var bu

nt man skulle kunna öka pjäsernas clevationsmöjlighcter. Carl 

A~1gust Ehrensvärd hade under svensk-ryska k ritget k l:t gfll 
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över bristerna i detta avseende, nu sysselsällcr sig Napoleon 

01ed sam ma fråga. Själv ariil leriofficer grep han in med stor 

kraf t och föreskrev, a tt vissa lavetter skulle omkonstrueras så 

att dc m edgåvo eldgivning med en eleva tion :_1 pjäserna av' 45 

grader i stället för som förut varit fallet 25 gradcr."8 ) Som 

en jämförelse kan här anföras att Chapmans 24 pundi ga ka 

noner endast kunde eleveras till 15 gradcr." 0) p,( Kupoleons 

.order försågos slupar och barkasser, vi lka ej voro försedda 

med n ågon köl , med svärd (»derives >> ) på bägge sidorna för 

att minska avdriften. Dylika anordningar funnos redan p å 

de svensk a konstruktionerna, vilket framgår av Chnpmans rit 

ningar , och man förvånar sig över att detta var en nyhet i 

Frankrike. Stort arbete hade även n odlagts - både i Frank 

rike och Sverige - på skapandet av lämpliga specialf artyg för 

.transpor t av hästar, bagage och ammunition. Det skulle Yara 

av intresse alt i -detalj jämföra Chapmans fartyg för 50 h~istar , 
konstru erat den 12 maj l 791 i Karlskronn ,40) m ed amiral La 

touche-Treviiles förslag till samma fartygstyp och aYscl l för 

samma antal hästar för den franska invasionsflottan tio å r sc

·nare. Här må dock endast: nnföras alt jämlikt ~npolcons för 

.ordning -elen 10 september 1803 avsågos ungefär 8,000 hästar 

att deltaga i invasionsförcl agct, varuneler dc skulle inskeppas 

på tvtt olika typer av transportfartyg ( >> petits ecurics >> och 

»grand ecuries >>). De mindre av dessa skulle kunna laga om

hord 20 hästar och 20 man och utgjordes av On1'byggda ka

nonbarkasser. 41) Det är ej omöj li gt alt även på delta områd e 

Utnyttjade fransmännen Chapmans och den :svenska flottans 

äldre erfarenheter på delta områ de. Slutrcsultalct var dock 

i stort se tt -detsamma. Beträffande livsmcdelsC1.r tygen Yoro ---lll' . 
38

) Concsr~ondencc ~~e Napoleon Ler, nr 6967, 70l6, 7024 till krigs-

" ln~or Bcrtluer och tJll Boulogne-flottans kom:mendant, amiral 
nru1x:. 

• 

39

) Chapmans egen beskrivning av kanonerna, Sjöhistoriska Mu-
seet, P ortföilj IV 37, B 77. 

'") H ugo Hammar, Chapmans inflytande på fartygskonst ruktio
nens utvecklin g, Göteborg, bil. lL 

41
) Corresponclcnce dc· N a polen l er, n r 71.55. 
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dessa av sådan storleksordning, som för svenska behov icke 
varit erfoTClerliga. Den franska invasionsflottan skulle nämli
gen åtföljas av transportfartyg, lastade med icke mindn · än 
liOO oxar, 3,000 får och 6,000,000 ransoner skorpor. 

Allt under det att skeppsbyggare och sjöofficerare YOru 
sysselsalla med förberedelserna till invasionsförelagc t, gick 
dock tiden sin gilla gång och stora händelser utspelades på 
andra områden. Napoleons farligaste motståndare på h avet, 
amiral Nelson, avvak tade med tålamod sitt tillfälle. Redan 
1801 hade han visat sin slagkraft. I april hade han antallit 
Köpenhanm och besegrat den danska flottan, på somn~aren 
an ()'rep han invasionshamnarna, speciellt Boulogne. l n der 
vi1~tern 1804- 1805 blockerade hans flotta Tonlon och i sju 
n1.ånadcr hade h an sökt komma i kontakt med den franska 
flottan i Medelhavet. Och därmed äro vi framme vid dc hän
delser som skulle visa sig vara av avgörande betydelse för 
möjli~hcten att crenomföra det tilltänkta invasionsfö1·ctaget. 
])en ;9 oktober 1~05 ·lämnade elen franska flottan under befäl 
av Villeneuve sin dåvar::mclc uppehållsplats Cadix tillsammans 
med en ansenlig eskader av spanska fartyg. Den 21 oktober 
"ammandrabbade ulanför Tmfalgar Emopas störs ta flot tor. 
32 engelska linjeskepp stoclo mot 40 fransl;:a. och spansk~t lin
jeskepp. Resultatet av drabbningen, som var den ~_Jocli ga stz 
av alla 1800-talets sjödrnbbningar, blev en klar seger for cngc~s
männcn och medförde för Frankrike födusten av 18 li n)~-

.. . . A . . l V'll c l O"S till skepp smnt massor av nuu1.n1skor. n1.11 a 1 ene uv "'' ~ 
Hmga, den spansk e amiralen dödades och själv betalade En~
lancl sin seger med Nelsons död. Därmed var den f1:ansl,a 
flottans ryggrad bruten och förutsättningen för ett lyckbgt ge
nomförande av invasionsföretaget mot England borta. 

o k · 't f o Boulo 'me Napoleon hade i augusti samma ar s nv1 ran o s 
till sin utrikesminister Talleyrand, att Villeneuve och ha~ 
flotta nu väntades till Kanalen för att göra honom . till hel~ 
över EnO'lancl. Men om hans amiraler trots detta tvekade . 

t> l k k scr!l<1 och det cr 1·orde de -- skulle han i så fa:l draga onse ·ven . . 
o. h ar 1 

därav och upplösa trupplägret vid kanalkusten, ty an v 
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nlla händelser tvungen a tt i så fall vänta med invasionsföre
laget över vintern. Han hade då för avsikt alt med 200,000 
man tåga mol Tyskland. »J e marchc .sur Vicnnc», skriver han 
vidare. 42

) Napo leon utförde också sin planerade marsch mot 
Tyskland. Invasionsarmen vid kanalkusten upplöst•es och den 
1 september skriva r han i förtroende till hecrtigcu av Camba
ceres: »H n'y a plus Ull honune a Boulogne .. , )) ,4 '') I deccm
ber krossade han vid Austerlitz de förenade rysk-österrikisk<t 
.anneerna. o Del verka.r som om händelsernas egen utveckling 
och elen valdsamma fart , varmed detta skedde, icke lämnade 
Napoleon lid al l trots åratal av förberedelser, fullfölja sin ön
skedröm att krossa England genom invasion. Han ytlrad c 
härom själv, d:1 han som fånge å St. Helena hade tid att tänka 
tillbaka på det förflutna , till sin adjutant greve de las Ca5es 
i maj 1816: >> Jag h ar själv kastat yxan i sjön! efter k atastrofen 
vid Trafalgar. Jag kunde icke vara överallt, jag hade för 
mycket a lt göra med nrmecrna på kontinenten. >> 44

) 

Den belgiske sjöofficeren, som, mot bakgrunden av elen 
franska revolutionen och Kapoleons världshärskardröm och 
med hjälp av framstående svenska fartygskonstruktioncr, hade 
skapat sig <::n förnämlig position såsom medaktör i det stora 
europeiska dramat, försvinner nu också i privatmannens ano
nymitet. Arkiv och statsmannakorrespondenser hava icke 
längre n ågot att berätta om honom. Med försvinnadet av hans 
person falla Ocks:'t kanonsluparna >> a la SUedoiSC >> i glömska. 
Och två år efter Trafalgar beundrade världen Robert Fultons 
f~r~.ta ångbåt på Hudson River. En ny tidsålder hade börjat 
saval för elen fredliga sjöfarten som för sjökriget. 

---42) Correspondance nr 9117. 
43

) Correspondance nr 9172. 
~a . 

44
) Comte de las Cases, J.ournal de la vie privee et des conver

(~lons de l'empereur N a poleon a Sainte HelEme, Londres 1823, vol. 2, 
Partie, sid. 255. 



-222-

Förteckning 
J 

å 

under tiden l jamJari - 28 februari 1942 nyinkomna hoeker 
marinstabens bibliotek. 

Förf:ns namn 

Militärlittera t ud ör. 
Armeförvaltningen 

Zappa, Paolo 
Amtz, \Vilhelm 
Herrmann, G erharcl 
Sclmccfuss, \Va ltcr 
Gericke, \Val ter 
Olkrg, Erik 
Knox, Collie 

Hilden, Kaarlo 

Kungl. Arm61ö'rvaltn. 
Tyskland 

Gierloft, Christian 
Gierl off, C:hristi an 

OJiviercrona, Karl 
U rach, Fiirst A. 
lgo 2523/29 

Ambrosius, H. H. 
Oberkommanclo der Wehr

macht 
Otrega y Gasset, J ose 

Bokens titel 

Armec1·, flottor och :f:ly g. 
Sammanställning av storlebonl-

ningar å beklädnadsmateriel m. m. 

Singapore, Stilla havets pcr t. 
Malta. 
Der Suez-Kanal. 
Das britische WeHreich. 
Solclater :[alla från himlen. 
Kriget ]Jå haven. 
Atlantic battle. 
Kungl. Flottans I drottsiörcJ ing, 

Stockholm 1891-1941. 
Munnanbanan, ett hot mot F inland\ 

och Skanclinavien. 
Ackumul atorinstruktion. D. 1. 
Dio :Fclclzug auf dom Balkan und 

die li,iiokoroberun g der Cyrl' 11 aika. 

Peter \Vessol. 
Tordensldold. 
Der Sec.flieger als ~eeman, von <" ineJll 

Fachman.11. 
Europa och Ameril.;:a. 
Det guht livsrummet. 
lnfanterireglemcnte. D . 2. (Ini R Il) 

1942 års uppl. 
Die Schlacht im Atlantic. 
Die Wehrmacht 1941. Um di e Frei

heit Europas. 
1/Iassornas uppror. 

-223 

Förf:ns namn Bokens titel 

-------------------~----------------------! 
Vetenskapsakademien 

Wikancler, Einar 

Bm·gen, Eskil 
lgo 3/1942 

Sarino, T. 
Lönnberg, Einar 

!go 41j1942 
Stockman, Sven K. 

lgo 151/1942 

Silverstolpe, G. Westin 
Karlgren, Anton 
Försvarsstaben, 

krigshis t. a vd. 
Hornborg, Eirik 
AO nr 57/1941 

Zachrisson, Bjö,rn 
F!eisher, Wilfricl 
J aak lm la, J almal'i 
Bjuggren, Björn 

Arkiv för matematik, astronomi och 
fysik. Bel. 27, h. 4. 

Vem är vem i N orden? Diagrafisk 
handbok. 

Flottans nyanskaffningar och ny-
konstruktiorwr av fartyg . 

Kinas frihetskrig. 
Inskrivningsinstruktion (Insi). 
1941 års försvarsordning. 
Krigsfånge i Sovjet. 
Sven Larsson \Yaxel\. Ett 200-års

minne. 

Anspanns körinstruktion (AnspKör). 
studier rörande den svenska utri

keshanclelnsl ]-;:van t i t et år 1938. 

Quisling har sagt. D. 2. 
Artil leriroglemente. (Artlt), el. 1: 5, 

T j änstf'n ti.U fcts med pjäser, K. 
10 c u~ kan mj;)4 (Art R I: V K.). 

lstruzione Sull'u nifonne della lVI. V. 
S. N. (Ufficiali , sottuHiciali e ami
cie nere}. 

USA tar upp kampen. 
Stalin. 
Det s p ans L a in biinlcskriget. D. 2. 

SvlTigcs historia. 
ExPllllJPl på övningars anordnande 

j>imlikt allmänna utbilclningshe
shimllldser för kavalleriet. 
(E AU Kav.) 

Bcsiktningskungöt·else SF nr 24/19'42 
jämte besiktningsre:glomente SF nr 
24/194~·. 

Moderna armevapen. 
Vulkanen Japan. 
Finlanels östproblem. 

l Svenska f lygare i öste,rled. 



-224-

Förf:ns 11amn Bokens titel 

1----------------------------~------------------------------
Håstacl, E. 

Hart, Liddel 
Graham, Stcphcn 
Hale, John Richard 

Campbell, A. B. 
Strabolgi 

vVhecler, Harold 
Divini, A. D. 

Huf-d, Archibald 

McMurtrie, Franci& E. 
Russel, Herbert 

Vad Sverige har gjort för sina in. 
kallade. 

The corrent of war. 
I,iquid victory. 
Farnous sea fights :[rom Sal amis to 

Jutland. 

The battle of tlw I'late. 
The battlo of River I:'late + full

ständig redogörelse för Al ttn arks
affären. 

War with the Sca W,olvcs. 
Tlw wakc oJ the raiders. H andlar 

om Pocket battleships, the City of 
Flint, River Pl::tte, Altmark mm. 
Sis,ta kap. Js thero a futu rc' fo r 
the pocket battleships? The posi
tion a [te r the german invasion of 
Norway. 

The battlc of tlw seas. Handlar om 
»the lJart which the mcrchant na
vy took in the war of 19i14-1018)) .1 

Tlw world's warships 1941. l 
Sea wadarc, today. 

-- - Brown"s na u1ical almanac 194~. 

Arnold, H. H. & Eaker, Ira c. \Vingecl warfare. 
Zweig, Stcfan 
Rothennere 
Snow, Edgar 
P effer, Nathaniel 
O'Gonray, Taid 
Gartcr, Albert E. 
Herman af Sillen 

· Vespa, Arnleto 
Lindbom, Tage 

Brasilien. 
\Varnings and prcclictions. 
Tlw battlo for Asia. 
Japan and t iHl Pacific. 
The menace' of J apan. 
The battlc of South America. 
Minnesutställning å Sjöbistoriska 

museet. 
Hemlig ag e u t åt J a p an. 
En beredSikapsman ser på försvaret. 
Utrikespolitiska Institutets K alen-

darium. 




