1942.
105:e årgången.

Häfte N:r 3
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.Meddelande från Kungl. Örlogsmanna==
sällskapet nr 3 l42.
Ordinar ie samnwntr äcle elen

4~

194~2.

mars

Närvaran de: 15 h eders- och a r be tande ledamöter.
Valdes ledamoten Galm lill föredraga nde i vetenskap s grenen navigat ion och sjöfart med lednmoten Ramel som supp leant.
2. B evi ljades ansvarsfr ihet för Sällskape ts och b ibliotekets förva llnin g 1941.
~ Av i sa m ba n d med revisionsb erättelsen framl a gda räkenskap sb erättelser framgick i sammand rag följande:
l.

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

latsbid rag .. . . . .. ... ....... . . ........ . kr .
Räntor ........ . . . ... . ..... .. ... . ..... .
Försålda me daljer

2,500: 1,994: 65
80: 80

Summa kr .

4,575: 45

))

Utgifter :

Ansla-g t ill biblio tek et
kr.
»
» tidskriflen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arvoden (incl. tidskriften s och bib liotekets ) . .
-~Hm. o-mkostna der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arets överskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,283:
l ,300 :
1,550:
403:
38:

40
-67
38

--------------Summa kr.
4,575: 45

Tidslc?'ift i Sjöväsende t.

10

-148-

-

Sällskap ets tillgånga r voro 31 decembe r l 941 plac era de
på följande sätt:
Räntebä rande (2 %---4 %) stats- och s iads28,000 . - obligatio ner, nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.
''
20,000 . .
.
.
Tillf. checkräk ning''') . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,24 2 · 51}
Sparkas seräknin g
Inventar ier

))

3 -

Summa kr.

50,245 : 59

.. ........ ..... .. ..... kr.
Kapitalb ehållnin g
Donatio nsfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

20,771 · 5\)
29,4 7 4 -

Därav:

---------------50,245 . 59

Summa kr.
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troende under <le gångna å ren samt tillön skade Sällskap et forl -·
satt framgån g i dess betydels efulla arbete.
Ledamöt ernas tack till ordföran den tolL1drs ::tv ledamo ten von Otter.

Ovrigt.
H ems tälles a lt hrr ledamö ter, för alt undvika onödig 0111 .
gång och försenin g , behagad e i skriftväx ling, som berör tid skriften eller bibliolek el, adresser a direkt till sagda institu tion er.
Redaktö r för lidskrift en är kom.-ka pt. G. Ågren.
Bibliotek arie ~ir kom.-ka pt. B. F. Thermae nius.
Karlskro na den 6 mars l 942.
T. H og man.
Sckr 0terare.

Bibliotek et.
Utgifter (utom arvoden ):
Inköp och inbindn. m. m. av böcker och lidskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.
Anskaff ning av presidie duk ........ ... .. .
Di v. 0111kostnader ....... . ........ .... .·. >>

1,24 /.

\)(i

11 \l. 12
·;. 'i O

---------------1,37 -l:

Summa kr.

~~

3. Föredro g ledamot en Ramel sin årsberä ttelse i w lcnskapsgre nen navigati on och sjöfart.
4. Inledde ledamot en Hagman diskussi on om lolu1lf rag<Jl'
Karlskro na i santband med den nya försvars ordningc n .
I den efterfölj ande diskussi: onen deltogo 4 av ledamö tcrn<L
5. Då det till följd av ändrade tjänstgö ringsför håll an dr:n
1
var sista gången som ordföran den ledde Sä1lskap ets förha ~c1or·
f
visat
för
lack
sitt
lingar, framförd e han till ledamöt erna
' . (jnlf·· orsva r~l ,å n oc l1 a l;;: t.JCI
*) Beloppet seelermer a om p l acera t 1. f''
meddelan de m 1/42, pkt 2).

-

-
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Icke heller har det kunnat undvikas , atl våra egna trå d och radioförbindelser m å st underkastas vissa inskränkningar
och r es trikti oner. Även om vid ml.gra lillfiillen lättnader kunnat anses b efogade, hava straxt därpä sftcbna skärpningar i
krigsläget uppstått, att snarare y ttf'rligare inskränknint!ar varit av behovet påka llade.
På k nappast n i\gra andra områden inom milihi rväs<·nd et
sluta sig sekretessens slöjor tätare än beträffande förbim1dsetjänsten . Alll slnrk ar e framträder emellertid förbinclels cvä sendets betydelse för krigels förande och ju mer komplicerade
operationer bliva, ju viktigare är det alt förb indelsetjänsten
funktionerar väl. Dessa lärdomar k unna dagligen och stundligen dragas från d et nu p:l.gående k riget. För Sverig<'S vid kommande gäller det att omsätta desamma i praktiskt h andlande. Otvivelaktigt har ock.så inom försvaret bctydelsrn här av tydligen ins etls, vi lket också förbindelsetjänsten s ut vec k ling och rationali sering uneler det gångna året här vittn f' om.
d

Utdrag 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 arsberättel se i föi·hindelseväsencle föredrogs inför Kungl. Orl og smannasällskapet och smn omfattar pra:k ti skt taget å ret 1\lH.
har sto rn1.ak tskriget alltjämt rasat och även hunnit överg å lill
ett världskri t:>.,. i ordets fullas te bemärkelse. Beträffande
den
•••
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·stärknmgar 1 saval
personellt som materiellt hänseende. Vad beträffar de i n ternationella tråd- och radioförbindelserna hava dessa hel t na1
vtterlio·ue
krino·skurits
eller förändrat s,
al1teftc
r ~Oll,
n
.
n'b
o
_.
llll.·Jio't
krigsbranden blivit mer förhär~_ancle. o_ch i manga fn.l~ .. l~a~~
de helt måst nedläggas. Men aven om 1 denna st~~ncl fo 1l: .. ,
landena, jämförda med dc som rådde månaderna narmast Jotl
krigsutbrottet, te sig ytterligt förändrad e och frcdsti~lstån~cl
o ändlint avlägset skall väl den dagen åter randas, da dc _1n
tcrnati~nella förbindelserna återknytas i samma utsträclmJ ng·
som en gång varit fallet.

2.

Sveriges förbinde,lser' med utlandet.

I förcg:.lcnde :.lrsberättelse i förbindelsevitsende b erörde ,;
de förändringar i Sveriges förhindelscr med utlandet , som hlcvo en följd av k r igsutbro ttet och de därpå timade krigshän delserna fram till nyåre t 1941. Sa m lidigt omnämndes ii n ' n de
restriktioner av o lika slag, vilka påvila dc svenska ullandsföi'hinclelscrna - inskränkningar gjord a aY sYenska myndig heter eller av utländska.
I det följande ska 11 framställningen forlsidt a över <l r 1 DH
fram till årsskift et 41 /±2.

a)

Förändringar i Sveriges j'örb inclelse r med utland et.

Till föl jd av dc s tarka trafikrestriktionerna i andra liinder sjönk 1940 den svensk a telefontrafiken med utlandet till
e~ tredjedel av det normala. Telegraftrafiken m ed utlande t, som
efter krig sutbro ttet i september 1939 steg med cirka 40 % h ade i slutet av år 1940 sjunkit n ågo t under 1938 ~trs nivå. ' För

-
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att er sä tta vissa brulna kab elförbinde lser och tillmötesg å behovet av direkta förbindels er med olika länder öppnades u 11 _
der år 1940 direkta radioteleg rafförbind elser med Italien,
Schweiz och Storbritan nien. Den andel av t elegramtrafiken
till och från utlandet, som befordrat s per radio, har härigenolll
sti git från 25 % år 1939 till 38 % år 1940.
Även uneler det nu till ända gångna året - 1941 - h ava
betydande förändrin gar inträffat i dc svenska utlanclsfö rbi ndelserna såsom en följd av krigets ytterligar e utvidgnin g till
att omfatta praktiskt taget hela jordklotet .
Beträffan de tele[ on förbindels ema s tod Sverige vid årsskifi förbindels e med Berlin och dc noreliska huvud1940/41
ett
städerna sam.t via Berlin till med axelmakt erna allierade Eineler inom Europa. Över Berlin och i vissa fall över Rom kom
Sverige sedan i kontakt med hela den amerikan ska kontiiw nten, med Ostasien och överhuvu dtaget med utom Europa befintliga områden och stater, vilka icke tillhörde det brittiska
imperiet och fri a Frankrike eller stater inom dessas inh·esscsfärer. Likaså nådeles via Berlin det ryska väld et.
Det tysk-rysk a krigets utbrott den 22 juni och Finlan ds
indragand e i kampen medförde y tterligare inskränkn ingar i
trafiken med påföljd, att de svenska telefonför bindelsern a Yid
årsskiflct 41 /42 inskränka sig till att om fattå följande länder:
l

Inom Europa.
Böhmcn-M ähren, Bulgarien , Danmark , Finland, Ital ien,
Norge, Polen, Portugal, Rumänien , Schweiz , Slovakicn , Tnr kiet, Tyskland och Ungern.

Utom E uropa.
Dc sydamerik anska staterna samt Japan och Thailand.
Vad beträffar trådtelegr afförbind elsema voro vid årssk iftet 40/41 direkta sådana anordnad e med Danmark , Finland.
Norge och Tyskland . Någon förändrin g härutinna n har icke
1
ägt rum uneler år 1941 . Från Tyskland kunde man seelan 11~
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fl era med delta land allierade eller ockuperad e stater såsom
.Nederl änderna, Luxembu rg, Polen, Elsass-Lo tlu·ingen m. fl.
Vtbro ttct av kriget mellan Tyskland- Finland och Sovjet medförde avbrolt av trådtelegr afförbinde ls erna med Sovjet och via
sovjet m ed Ostasien.
Ovan har betanals alt de direkta mdioförbi ndelserna j'ör
utväxling av telegram, elen fasta racliotrafi ken, stigit i betydelse, allt eftersom kabelförb indelserna necllagls. På nyåret
1941 h ade Sverige således direkta racl~oförbindclscr för telegram trafik m ed Förenta Staterna, Estland, Frankrike , L'CltJancl, Nederländ erna, Italien, Schweiz, Storbritan nien och det
fri a F rankrike. Unde r år 1941 hava en del förändrin gar inträffat. Såleclcs hava förbindels erna med Es tland, det ockuperade Frankrike , Lettland och Nederländ erna bortfallit. I
ställ et ha va tillkommi t radioförb indelserna med Sov jetunione n
{febr uari 1941 ) och med Japan (juni 1941 ).
b)

Nyti lll.-onuw r estriktioner i Sveriges telegraffö rbindelser
med utlandet.

Genon1. krigets utvidgnin g uneler år 1941 hava de svenska
telegrafför bindelsern a med utlandet y tterligare kringskur its .
De härav b etingade restriktio nerna i de r ent svenska bestämmelserna äro em cll er lid y ltcrst fåtaliga och o mfatta egentligen
bara den inskränkn ingen att i privattele gram 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 omedelba ra n ä rhet, hava inskränkn ingar i de
~ nternationell a telegraffö rbind elserna införts. Dc viktigaste ~iro
1 huvudsak följande.
Beträffan de Amerikas Förenta Stater skola privattele gram
vara avfattade på klart engelskt, franskt eller spanskt språk
~amt giva en för censuren begriplig mening. Telegram men
):fordras endast på avsändare ns risk och skola hava fullstän· l namn i underskri ften. Regi··1 f...
o
cs s oc l1 sava
(lJg
·or- som hl
<
s . . adr
s ll erade telegrama dresser äro icke medgivna . Beträffan de
. f"
t 'kt.
l
tats teleo-I·a
· t:> c 111. u1va 1n ga res TI , ·1oncr 1n orts.

-
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För en del centralamerikanska staler hant nu restriki ii n p1•
in fört s, med i allmänhet dc bestämmelserna, all privattC'Ieg ra 111
befordnts endast på avsändarens risk och skola vara :t\·fnl h d,,
på klart engelskt eller spanskt sprak. Fu llslämlig a 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 n ya 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, frans kt eller tyskt språk utom helriiffa ndc
telegram adresserade till några av dc största sliid e ma saso m
Tokio, Yokohama, Osaka, Kobc m. fl. dit teleg ram i1ve n 1':\
vara avfattade på n ~tgra av dc m est kända internalionelb koderna. R eg istrerade lelegrnm a dresscr 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 ocks it en .tiiLyd ~m om det öde, som övergåll: landet. Tl'legram Lill phl h er
i Kroalien , såsom Zagreb, Dubrovnik , Sarajevo m . fl. ku nl Li
mottagas på avs ändarens 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 sam ma vägar och med S:l mma L:1 x: t
som telegram till Tyskland. För de av Italien ockupl:rad c delarna av Jugoslavien gälla iLalienska beslämmelser och me d
övriga delar av Jugoslavien saknas tillsvidare förbindelse.
Med Let tland , Eslland oc h Litauen ~iro förhindcls,.rna Lil hvidarc brutna.
Beträffande Polen har förbindelse tidigare sak nats 11 ell
del av Hyssland ockuperade områd e t. I och med all detta ontrådc kommit under tysk förvallning hava tclegrafförbintl eh cr
i viss utsträckning öppnats med detsamma. Sålcdes äro p ri·
va ltelegram tillåtna till distriklen Biolystok och Lcmhe rg. Dt'
skola vara avfattad e på klart tyskt språk.
Rumänien har att uppvisa stor a förändringar i hcsl~im 111 l'l -
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scrn a beti ngade a,. dc skiftande öden, som Iandet undergå t t
under de t s is t förflu tna året. Till Humänien riilmas mL BesSarabi 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.
Bet räffande 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 , ic ke hc i'ordras med cnd:t~l
telefo nn 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
1930

1fHO

142,354

1.JG ,138

liJ ,O.'JS

08,323

110,3:24

105,0:2l

1038

Danmark ...... ... .... .... .. .. .... .
Finland ......................... ..
Frankrike

l

8:2,211

98,658

61,888

136,628

157,673

180,033

Norge .......... ..
Storbritannien

409,209

ilU,H09

U79,341

Nordam erika (C anada och USA ) ...

188,383

:268,401

:26ö,G84

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

:260, 704

333,773

450,126

1,869, 730

2,:216,7:30

2,0;)5,268

To talsumma (hela landstratiken) ...

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 n nal 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 skninge n v:uit ännu slÖrrl'.
;clegr amfrckvcnsen m ed Tyskland och 1\orge visat· för övrigt
n
off betydande
.
. steo·rino.
" ,., För år 1941 föreli!..,''-,'':t
"" iinnn ickl' n ;t-",'' r:t
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 talsumman år 1940 enadstutgör 50 ?'a av år 1939. Även un der
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. Genomgående är samtidigt den betydande ökning i blixt- och statsilsamtal, som. kriget medfört. Är 1940 ökades således, jämfört med 1939, blixtsamtalen två och en halv gånger och slalsilsam.talen nästan sexdubblades. Kommer man s~t till år 1941
är antalet blixt- och statsilsamtal ungefär detsamma som år
HJ40.
Radiotmfiken.

De utomorden tliga rubbningar i s jötrafiken, vilka k riget
m edfört, och som efter dahlerandet av den s. k. skagerackspärren 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 k uststationer, 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 rkstation erna slutligen hava inga priva ta 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 t elegram. E n ]Jetydande ökning således, vilken till stor del är betingad av ins kränkningarna i kabeltrafiken. Även transittrafiken vi sar en

-
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påfallande ökning, fr ån 39,287 telegram å r 1938 till 52 ,950 år
19 39 och 93 ,948 år 1940.
Radiotelefontrafiken slutligen har enelast varit igång i
ringa utsträckning. Rätt att utväxla t elefonsamtal är m ed vissa
undantag fortfarande förbjuden. Det är huvudsakligen i samband med s jöfartens ledande under besvärliga isförhållanden,
50111 förbudet nwt radiotelefonsamtal i viss n'lå n temporärt
upphävts.

3.

Inskränkningar i radiotrafiken inom s"enskt
territorialvatten.

Under år 1941 h ava några väsentliga lättnader ick e in förts beträffande de r estriktioner för radiotrafiken inom
svenskt territorialvatten, vilka tillkomma i smnband med krigsutbrottet i september 1939. I föregående årsberättelse i förbindelseväsende hava närmare redogjorts för dessa , varför i
detta sammanhang enelast skola h eröras de temporära lättnader, som medgivits huvudsakligen i samband med isförhållandena runt rikets kuster.
Såsom en komplettering a v föregående årsberättelse må
erinras om en av Kungl. Telegrafstyrelsen den 16 ja nuari 1940
utfärdad kungörelse a lt inrapportering av inom svenskt t c n ·itorialvattcn drivand e 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
svenskt territorialvatten i viss mån förorsaka dc svensk a
r~derierna svå righeter vid fartygens dirigerand e 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 styrels e
'llle ta t>a
o·
··
··
l e a l t upp h a·· va e11 er alnunstone
'
·
··
unel er overvaganc
va1110 m

-

senllige n in sk ränka räc kYidd en ~1s de kungöre lser , som lll l'iir,
dats i r es tr ikti vt syf te. Särskil t t6ing a nd e ~1 ng avs från n•d a r ~
hall vara b ehovet att f å s ä n d a p o s i tions·u ppgiftl' r. Del fi irii Il d.
r:tde po litiska läget i Ös tl>rsjön , tillika med niiddin diglw kn :1;vo,
atl på a llt säll unde rtälta fö r de n sVI' tE ka sjöfarl c11 , nn ga
ilj_
m
Från
er.
lättnad
a
lik
dy
för
såsom dc vikli gastc skioi len
~1
ig
adl
sk
r
svårövc
Lärt h åll fra mh öll s cm cll crlid a tt d e t a llljämt
.
no
t
k
UlH
k
hi get, m ed dess obcdi k n c li ga väx lin ga r, ii n n u icke
iiver:·t nagra lältn a der i res tr ikti onerna, särskilt som sjö"ii k1•1·.
h c lcn r edan är tillgodo sedd med mt gälland e fö reskrift er. \ ag.
ra l ~i ttnader i dc grundlä ggande bestäm m elsernit hava lEir l'ö 1•
icke kunnat för e tagas.
Fö r atl u n derlälla sjöfarte n lin d er försv å rn n d e isfi.irh al l:lllden mcd ga vs u n d er se m ·i nie r n Hl-H vi ssa Jätlnad cr i :uw iin.
dand e t av radio å vissa svl'n ska och finska fartyg i r eg ttl jiir
trafik . Så lund:t skulle teh'gral' i , klart spr å k , och i vi ss man
även radi o ll'lcfoni kunna Ht a n vä ndas fö r a ll komm a i fi irh in clelse m ed isbryta re, varvid m ed del:indt• n a endas! fick in nt··
ha)Ja fra mst~illning röra nd e isbry l:trhjälp , :1nvi,.n ingar o m Yi i ~
och angii ring spunkt samt överlm vudlage l inskrän kas lil l m ins ia miijlig:t . Lik asa lämna des till stand för Got l:l nd sbo l:1gch
håtar all und e r för sjöfarte n förw åra ml c is (ö rh ålhmd e n u iYii\·
la radiolel efonsam lal s in ~. emdl ~1 n oc h m ed redcri c l över Sl:l\,.
nä>; rmlio ltnck r i'örutsä llning att d~· lik a samt al endast sk ulil'
föra s, d å. d etta b edö mdes o undg ~ingligrn nödvän dig!. Slu tligen lämnad es till s tånd :lll ulv iix la racliote l efons~unl:d m l' ll an
r sa oun d g;i ng·
isbrytarfar t~·g och isbrylar ledning cn i l:lnd , n ii
ligen ansi\gs nödvän digt f ör lämn ande a,· brå d skand e ori l' nil'·
ring, orde 1· el ler dire kli\· a ngaencl e i sbrytni n gslj~inslen - ett
lillsland som fö rn~·al s för vin tern 1H± t /42.
:'\y:t s lag av rad ioförbin d else r hava varit under ö ve rrii·
1
gande . Sålund a h ava från engrlsk och schweiz isk sida l'r:l il onför·
s l ~illnin gar gjorts om u ppräWm clet a v direkla r~t diotcld
b indelser m elbn Sverige och dessa b åcl~1 länder. Av olik :1 :tn ·
led n i ng:tr , 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·
li tl wid~tr c
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tosakon cern e n h ava planer varit på fä r de a lt m ed els t r adiotelefo ni d irige ra bolaget s bogscrb atsflo lta un der d e nnas Yerk samhc t in om Su ncl sva Ilsdi striktet Emelle rtid h ar heller icke
i detta fa ll p Lin e rn a förv erk ligats. H är kunn a dessuto m prin .
eipi ell a skäl re~as mot dylika enskild a an läggnin gar vid sidan
r a llmänhe tens b e, v d c sl:ll.liga organ, som redan finnas fö
1

ljän:mde i d e tta avsee nde.
l samban d m ed a tt en av a ktieb olage t Aerott·a n sport pla nerad f lyglinje S tockhol m - Sk o ttland ev. konunc r till utföran de torde kra v p å s~irskild radiofö rbindelse framför a s . Det gäl ler beh ove t av a l t snabbt överbri nga väd erleksm eddelan de m el lan star t- och landnin g splatser na samt m ellan dessa och flyg plan i luften.

4.

Vissa uppgif ter angåen de det militär a förbind elseväsendets verksa mhet.

Ä ven und er år 194 1 har de t militära förbind elseväs endet
i dess h elh et un de rgå ll e n f o rtlöpan de utbyggn ad. Såväl belräffan d c persona l , materie l, utbilcln ingsföre s krifl er som i fråga om bereds kaps- och mobiliscring så. tg~trcler m . m. h ar förbin delseväs endet utveck la ts. S to ra summo r ha va ned l::l gts på ma ··
teri da n skaffni ng av a ll ehanda s lag. Erfaren h eterna frå n kriget, vilk a i fn"tg a. om förhind c lsc ljänste n ~i ro mycket sparsam ma, d:'\. de t gä lle r dclaljer , b es t ~T k a d ock allt starkar e, vilk en
ocrhörd r oll förbind el sern a spela. Krigels r örli ghet och kra ven på samver kan såv~il m ell:m dc olika försvar sgrenar na som
lUellan olika förhand och organ inom en försvar sgren under s~ryker s tänd igt den avgöran de betydel sen av goda signalfö r1:mdelser . Det gä ller alt skafra tillräck lig och fu llgod mate riel
a~ alla förband , farlyg, och flygpla n . vilk a uppsä ttas eller fär -ni
s!
din
.bs a as sa m t persona l all s köla materie len. Och ick e min
förcoch
no·ar
anvisni
ktiska
ra
p
och
t;åller ·d et att ulf~irda klara
s~rifter för m a te rielen s handha vande och utnyttJa nde. Jämo
d f'
~ tdes l ..
1arme · orlgar skapa n d e t a v nya k oder och signalb öcker,

-

förberedels er för växlandet av s tationssigna lserier o. s. v. Ge.
nom den oerhörda ökningen av antalet radiostation er bli[.
frekvensför delningen e tt alll svårare problem , som m åstp be.
mästras för att icke k aos skall upp stå. Ä ven h ä nrl innan k un .
na viktiga erfarenhe ter dragas fr ån dc krigförande lä n dc rnn.
och deras sätt att lösa dessa uppgifter.
F örsuarsstab en.

a)

Under de senaste år en hava från försvarsstab en utgivi ls ett
flertal order, föreskrifter , a nvisningar m . m. berörande si gnal.
tjänsten. En del av dessa h ava varit av m em allmängiltig och
perman ent karaktär, andra å ter av mera a ktuellt och temporärt intresse, medan slutli gen vissa varit h än fö rd a till sa nnolik a krigsfall o. s. v.

b)

Marinstaben .

I marins iab en hava e tt fl ertal föreskrifter av allclrmda
slag utfärdats berörande förbinclelsc väsendct.

c)

-
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Marinföwal tningen .

I juni m ånad l 941 sammanträ dde i Kungl. : viarinförvallningen representan ter för olika myndighete r och förband inom
marinen för att utby ta erfarenhet er rörande radiom ateri t lens
k ons truktion och funktion samt beträffande o rga nisations- och
personalfrå gor. Icke minst med tank e på elen forcera de nyan·
skaffning av radiomateri cl , som för närvarande pågår, iir det
synnerligen b ety delsefullt att den personal, som handhaver all
denna materiel , får tillfälle a lt inför dc ansva riga mynd ighrlerna framlägga sina erfarenhete r och TÖn från den prak tiskD
tjänsten. På sådant sätt kan redan på ett tidigt stadimn en
hel del missförhåll anden rättas till - till fromma för tjän sten·
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vetta fö rhålland e gäller även i s tor utsträcknin g organisation soch pe rsonalfrågo r , vilka med tanke p å kadrarnas utöknin g
och det alltm er stegra de b ehove t av förbindelse personal mftstc
ägnas sk ärpt uppmärksa mhet.
Under år 1941 h ar utb yggandel av marinens förbindelscväsende u r materielsyn punkt fortgått i samma sjudande t emp o
som å re t förut. I k orth e t skall här n åg ra huvudda ta angåend e
materielansk affningen lämnas.
Marindistri ktsorganisa tionen har visa t sig allt betydelsefullare. För att kunn a leda verksamhe ten inom marinelistri k ten m ås te marindi s triktsch efen till sitt föLfogande ha en f ullgod radiostation . Distrikten s förseende m ed fullgoda och skyddade radi os tationer h ar därför varit en fråga av stor betydelse.
Av denna k or tfattade redogör else 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 . Jämfö r es utrustninge n vid årsskiftet 41 /42 med den ,
som förefanns vid kri ge ls u tbro tt september 1939 är kontras ten
slåend e. Förvi sso st år m arinen föt~ närvarande i d cll a avseende ojämförligt bättre r ust ad än hösten 1939 .

el)

Fursvarsväs endets rw.liotel.:nisl,:a J.:ommille.

Den i decemb er 1940 bildade radioteknis ka kommilten för
försvarsväse nde t i sin h elh et h ar uneler år l 941 samman iräl t
upprepade gånger. Kommitten har sökt samordna önskemitlen b eträffan de radiostation er för olik a försvarsgre nar , t\·piska sändare och mottagare, utn yttja den inh emska tillverl'"nin gen a v olika radiodetalje r o. s. v. Samarbete h ar ökats
lll ed sta tens ammunition snämnds s tandardiserin on-skommitte , l·n dustrifö rbundets produktions kommitte samt m.ccl försvarsvilsendels teleingenjör ers förening. Bl. a. h ar inom k ommitten
litarhelats >> Program fö r leveran s av transpartaJb el m arkr adiostation Tmr typ 9 » . R epr esentanter för arm eför valtningen s
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tygdepa rl emenl , fl~·g törvallning e n och industrikommissionen
deHogo i delta arbe te, vilket avsåg en 800 vV bilstatio n 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 :nHtling samt även hava ansvaret för besiktningen. Stationsl~ Pen
benämnes » 800 vV Bilradiostation m /41 , '' m ed sändare n u t l'ör u
för våg typerna A l , A2 och A3 och med möjlighet till f jiit rm anöv rcrad växling mellan två frekvenser.
Såson1. kraftkäll a användes i första hand en till bilmot orn
k opp lad växelströmsgenerator 50 p /s 3-fas. Landsledni ngar,
förande 3-fas växelström 50 p /s a v förekomneande låg s pänningar, skola över lämplig transformator likaledes kunn a utn y ttjas fö r -d rift av sä ndare och mottagare.
I si n strä van att samordna förvaltningarnas upph :HHllingar med olika privata finnor har genom kommittens försorg utarbetats en >> Alhnän instruktion för typprov och k vcransprov av radiomalerieh , vilken i form av en rckonnnendaLion till ställts vederbörande förvaltningar.
' Vidare har kommitten försökt ra tionalisera och sland ardi"era förfaringssättet vid upphandling av nykon struktioner. 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 k o mmillt'ns åsikt vid nykonstruktioner sträva efter skild upph :l iHlling av serietillverkn ing och konstruktionsarbele och att k on·
strukli onsarbctet därvid fördelas efter andra grunder än st• riclillvcrkningc n. 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· rictillverka matericlen på annat håll. En inom kommitten utarbetad plan för förfaringssätt vid upphandling av nykon'i tr ul'Licmcr har rekommenderats dc militära förYalln in garna fö r 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 ·e rhålla en klassering av konstruktionsobjekten i förhållande till
deras olika angelägenhetsgrad. För marinens del skulle detta
omfatta följande .

5.
a)

Telegrafverket.

Telegrafverkets omorganisation.

Dc sakkunniga, vilka inom kommunikationsdepartemen tet
skulle biträda med verkställande av en allmän översyn av telcgrafverkets 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 sammarrsättning och formerna för dennas verksamhet, som även i fråga 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 tclcgrafYerket, samt en överdirektör, två överingenjörer, en verkstadselirektör 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 militärkontor med en regementsofficer ur signalregementet såsom
chef och föredragande. Chefen för m.ilitärkontoret ingår vid
handläggning av nys ·nämnda frågor såsom ledamot av styrelsetl
f"ors tar
.. l{ t· f"
·
..
· V'd
1
·01·svars b ere d s k·ap e11 er molJI'l'1senng
·f"orandras militärkonLoret till militärbyrå med chefen för militärkontoret såsom byråchef.
Tidslcrift i Sjöväsendet.

11

-
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Å militärkontoret tjänstgöra, förutom ch efen, offi cv rru· 1 ~

ur de olika försvarsgrenarna och personal tillhörande lele.
grafverket.
Driftsbyrån handlägger bL a. ärenden angående dr i f kn ~~
telefon- och telegrafavdelningen, behovet och lämpligheten fl\'
nya stationer, kablar, linjer och ledningar, elistriktens arhl' hplan och arbeten med undantag av vissa å tekniska h! r:'tn
handlagda ärenden samt luftskyddsfrågor.
Tekniska byrån handlägger bL a. ärenden ang~'\end c ko n.
struldion av telegraf- och tclefonmateriel, den tekn iska p la nvringen 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, plan erin g
rörande telefonnätets successiva övctförancle till autom:1l isk
drift san1.t distriktens arbetsplan och arbeten vad beräffar :lll lomatiska och större manuella stationer.
Radiobyrån handlägger hL a. ärenden angående p b ncringen, anläggningen och den tekniska driften av raclioslationerna, tekniska undersökningar b e träffande racliotelegraf. r;lcliotelefon och television, fartygsradioabonn emang, trafil;;l n :i
kust-, mark- och fartygsradiostationer , rundraclioverksam lw1en 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 angående telegrafverkels verkstad i Nynäshamn.
Ekonomibyrån handlägger bL a. ärenden ang~tend e allmänna frågor rörande telegrafverkets ekonomi, telefon- och
telegraftaxor, telefon- och telegrafreglementen samt t e! d onabonnemangsrörelsen.
Förrådsbyrån handlägger bl. a. ärenden ang{tende i n l.; Ö\~·
underhåll och redov isning av inventarier oclt förråd , fö r~iill
nin" av kasserad materiel samt rikstelefonkatalogens redig cri Jl~·
t>
• r l"l
Kanslibyrån handlägger bL a. administrativa och jun < IS''
ärenden, bestraffningsärenden, pensions- och sjukvård sit rcJl
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den samt ärenden angående ersältning på grund av ansvarighel för sk a d a till följd av verke ts drift .
Militärkontoret handlägg er bl. a. ärenden angående krig splace ring av telegrafverkets personal, uppskov för telegrnfverkets värnpliktiga personal, telegrafverkets medv erkan i militära övningar sam l upplåtelse av stationer och ledningar för
militära övningsändamål, förslag till milihira telegraf- och telefonanläggningar för f'ö rsvarsändamål, verkshemvärnets o r ganisation och utrustning, bevakning av telegrafverkets anläggningar , luftbevakningsplnner, fjärr - och lokall nnnplaner samt
planmässig förslöring vid krig av telegrafverkets anläggningar.
Nä rmast 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
andra
»
tredje
>>
fjärde
fem te
sjä LLe
»

1\falmö,
Göteborg,
Norrköping,
Stockholm,
Gävle,
SundsvalL

Radiodistriklet, som omfa ttar telegravYerkcts samtliga radioanläggningar, 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 redovisningsområden.
... Uppdelningen i linj esek tioner är gjord med hänsyn till utfa r ande av an1"aggnmgs- - · · oc l1 unel er l1allsarbeten
"
samt den tekInska
tillsyn
en
av
telec-rafverkets
anlägoninc-ar.
VarJ·c
lin]·esckf
~
~t>
.u
•
lOn före stås av en sektion singenjör (eller förste sektionsin g€njör).
•

L

Linj esek 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 föres t ås i regel :w telegrafkommissarier. Föreståndare för
underhållsområde handbar m.indre :mläggningsarbeten, det
dagliga underhållet av apparater och batterier samt avhjälp an.
det av fel å ledningar m. m.
Uppdelningen i rcdocvisningsområden är gjord m ed h änsyn
till trafikens skötsel och den kommersiella driften. Varje reclovisningsornrådc förestås - med nedan nämnda und a n 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 tio ns
områden. Centrals tationerna inom. dessa huvudstationsom råden äro av väsentligt stön·e omfattning än övriga centralstationer och cheferna för desamma ha i vissa faH större hdogenhe t än övriga föreståndare för redovisningsområde.
Dc fyra buvudstationsonuådcna äro:
Stoclholms telefonstation med understationer ;
rörestås av distriktschefen i Stockhohn.
Stod:lwlms tel egm fstation med understationer;
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vilka gåvo ett överskott på 37 millione r. För år 1940 äro motsvarande 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 mmi oner, uneler det att ökningen i telegraf- och rundradioinkomsterna 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 förändringar under år l 941. I Malmö och Göteborg har installerats en ny sändare på vardera platsen. Automatiserinoen al'
t>
telefonnätet fortgår planenligt runt hela landet.
. För kuststationen i Hernösand har fullträffsäker uppställ nmgsplats anordnats i insprängt bergsrum. Ur krigsberedskapssynpunkt 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 ~ndamal et anvisade Kungl. Maj:t 125,000 kronor.
AnIaggnmgen är nu helt iordningställd.

förestås av en telcgrafdirektör.
Göteborgs telefonstation med understationer ;
för es tfls av en telefondircktör.
Malmö telegm{- och telefonstation med underslationcr:
förestås av en telcgrafdirektör.

~edan

gammalt hava önskemål förelegat om utförande av
en vastkuslk abel, vilken emellertid av olika anledninoar icke
kom llli·to fll
· ·o
•
t>
l
stand.
Beslutet· om olympiska
spel i Helsingfors
un~er ar 1940 blev emellertid en kärkommen hjälp för för e~~rakarna av kabeln, ty kraven på såväl telefon- som teleoTafforb inde l ser· ·f'ran
·
p·Inland till
· kontmenten
·
t>
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
t>t>
t>
t>
~
]) ,939 och var avslutat under december månad nämnda år.
en Omfattar sträckorna Göteborg- Hälsincrboro
n
t nHälsinc:rhor•,.
o

b)

Vissa uppgipter angående telegrafverkets verb:swn hct.

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
1
siffror. Är l 939 belöpte sig inkomsterna till 153 millioJ er,

~u

-

-
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Hälsingborg- l\faln<Ö samt Ystad- Simrisha n1n.
\'~istkustkabcln är självfallet så dimensionerad, atl den skal[
kunna täcka behovet av telefon- och t elegrafförbindelser P<t
ifrågavarande sträckor under en lång tid framåt. Den bidra.
ger för önigt i icke ringa utsträckning till att höja krlgsb ercd.
skapen ur förbinde lsesynpunkt

- Sösdala,

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 attelefonsystem eller vid en kombination av dessa båda sys h'm.
Vid enbart central batterisystem kan apparatens fingers kiva
borttagas och ersättas med täckplatta. Dc två telefonledn ing.
arna utgöras i regel av en huvudledning och av en ankuytningsledning 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. Ova npå
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 k n app
n edtryckt) kan man göra anrop på ankny tni ngsledningen c-ll r r
besvara ett anrop från denna .genom att trycka ned den svar ta
knappen , varvid apparatens talanordning omkopplas fr ån h uvudledningen till anknytningsledning en. Samtalet på huvud ledningen å terknytes genom n edtryckning av vit knapp i b o\leDlägct, varvid svart knapp utlöses och slutsignal gives på unknytningslcdningcn . Då mikTofonen pålägges, återställes J,cdLryckt knapp automatiskt.
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statens meteorologisk-hy drografiska anstalt
(SMHA).

I föregående årsberättelse i förbindelseväsende antyddes
ntt vissa planer varit å färd e att överföra den militära väderlekstjäns ten till fl ygvapnet. Så har em ellertid icke blivit fallet.
Under <tr 1941 ha va dock beträffande statens m.c teorolonisk-hydrografiska anstalt och dess förhållande till försvaret
"dssa förändringar inträtt. Uti instruktionen för an stalten av
elen 22 december 1921 och med ändring den 28 juni Hl41 kommer 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 inhämta tillförlitli g kännedom om Sveriges meteorologi - och färskvattenshydrografi 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
a tt för försvarets del ansvara för att behovet av väderleksunderrättelser blir tillgodosett. »Chefen för flygvapnet ansvarar
för försvarels vidkommande för att d ess behov av väderleksun ·
derrättelser och biträde i meteorologiska frågor bliva lillgoclosedda. Han äger efter samråd med chefen för staten s meteorologisk-hydrografisk a anstalt meddela anstalten direktiv beträffande den militänneleorologi ska informationstjänste n s omfattning och formerna för den militärmeteorologis ka avdelningens
samm-bete m ed försvaret. Beröra direktiven annan försvarsgren, 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-hyd rografiska anstalt förser krigsIllakten med väderleksunderrätt elser och pro bO'noser ' isberättel.
ser o. s. v. och samarbetar på grund härav också nwd försvarsstaben. I fråga om omfattningen av och sättet för väderleks-
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underrällelsers spridande till allmänheten, sjöfa rl en o. s . 1._
sk e r likal edes samarbete m ed försvarsstaben . För all u nd er.
lätta detta finnes i anstaltens in struktion vid krig ell er kri g, .
fa ra den b estämmelsen , att avdelningsch efen vid försva r sst:1.
bens sign alljänstavdelning sk a ll ingå såsom ledamot ay s ly.
relsen för anstalten , då mobili serin g eller fö r s l ~irkt fö r sYa rs b,..
redskap anbefallts eller Kungl. Maj :t eljest så fö rordnar. Il iir.
utöver har fr ån d en l juli år 1941 skapat s 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 instruktio n en vid krig eller krig sfar:[
har in för ts en bestä mmelse, som nännare regleTm· denne m ili.
Liire assistents b efogenheter . Åtgänler, som kunna h ava :n· sevärt infly tande på dc militära fö rhåll:mdenn , m å således i e k ~
vidtagas av anstalten utan ntl: den militäre assisten tens m cnin:;
inhämtats. Vid skiljaktig m ening åligger d e t anstalt en :t lt
ofördröjligen underställa fr~tgan Kungl. M:tj:ts prövnin g.
T ill anstalten hör en militä ravdelning under en före~ l a n 
dar c som chef. P å grund av militäravdelnin gens st ora Ynksamhe tsområde h ar d e t ansetts lämpligt att giva elens a m ma
en mera likvärdig ställning vid siclan av dc m e teorologiska
och h ydrografiska avdelningarna och benä1i1nd militännclcoro·
logi sk a avdelnin gen m ed en b yr å direktör som ch ef. Denn.1
nya organisation sfonn trädd e 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 ter gång till frcdsförhållancl en . Speciellt kri g"lw:
tonade program äro sällsyntare än tidigare oc h man söker p:t
alla håll lägga in programpunk ler av m em neutral karaklii rsymfonikonserl cr o. s. v. Ick e h ell er b edrives propagnn d ~t s<t
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ohöljt som förut. De t kan bli va för m ycke t av det goda och
en viss mättnad har uppkommit , varför pPopngandan , såY~i l
den som r ikta r sig mot den inh e mska pub lik en, som även den
vilken är avseeld för utland e t, serveras nu i smärre portioner
och på mindre s töra nde plats. Tidigare förekom del. ofta, all
ex.Cinpelvis ett mu sik s lyek e avb röts för all viss prop:tgancLt
skulle få göra sig hörd, varefter musiken fortsa tte. De ll a ä r
nu i allmänhet b or ttage t. Överhuvudtaget· li ndar man in propagandan m er än fö rut, serverar den smakligare o ch unde r
Jllinclre uppsccn dcväckanclc fo rmer , m ed r es ultat k anske 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 å n utrikespropagandan gäll er ell f iendeland , inriktar den sig på a tt splittra den ledand e regimen och folk e t.
Tag bort förtroendet f ör el en r å dande r eg imen är p aro llen.
Särskilt en gelsmännen uppvisa s tor skickli ghet i detta avseende. Måhända är det lättare a tt sä tta in el ylik propagan da m ot
dikta tor styrda Hinder , där el en samma k a n riktas mot e l L f åtnl
starkt framträd ande toppfigurer. Å andra s id an ägna tyskar na Churchill och Hoosevelt en intensiv 11ppmiirksamh et.

-
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<er n a i Frankrik c mellan ii ren 17\.J2 och 1805, 1ItH1cr del al t
är o 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 blivit i tillfälle att lära känna en ny, mycket effektiY artillcri fartygstyp, vilken konstruerats av amiral Chapman. Bitningarna till dessa fartyg skulle sedermera ge nom 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 byggande t av dessa fartyg, vil ka sedermera kommo att spela en b e tydand e roll i ~apoleons
förb er edelser för en Englandsinvasion och dc försök , som hava u tfört s i detta syfte.
Av dc ovan nämnda källorna äro dc franska dc viktigaste.
Sålun da återger Desbriere dels ordalydelsen av en del promemorier av franska marinministern b ehanellande denna fråg a
samt dels korrespondensen mellan två franska marinministrar
och den ne 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 Napoleons sista levnadsår (1817- 1822 ), vilka till stor del hava varit åsyna vittnen till i verket skildrade händelser , behandlar
ingåen de beskaffenheten av de fartyg, som Napoleon använde
sig av vid sin a förberedelser för en Englandsinvasion och använder därvid omväxlande benämningarna »batea ux. a la MuskeitH, »bateaux canonniers (eLler ncufs) a la sm~cloisc », »b ateaux plats a la Muskcin » och dylik! .

;vå

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 ytbildnin"·ar. Det verkar mången gång, som om n1änniskan icke
skulle ,~ara nöjd med det nakna händelseförlopp et ula n i ställd 'sökte efter icke kända eller gömda faktorer. Muntliga lraLlitioncr 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 Napolco n ~I 
cl cn är elt typiskt exempel för huru dylika mytbildningar, VJIka många gånger sa lmar stöd i verkligheten, kunna uppkomma. Mera ovanligt är dock, att historieböcker, h ehand blll de
denna tid, samstämmigt omnäinna en sådan tradition, nämligen sambandet m ellan fransk sjöhistoria och svensk skepps·
byggnadskonst under 1700-tale ts slut, utan alt molsvarande
·
tro t s a tt cl esamm<a vi d närfakta synas vara känd a i S vcngc,
mare efterforskning visat sig vara sanna. Två av <le ovan
nämnda his torieböckerna äro franska 1 ) och b ehandla h~i.ndel·

---1)~ictoires, C.onquctes, D6sastres, R evors et Guorros C i~ile~

des Francais de 1792 tl 1815, par une Societe de Militaires et do t~eu-
cle I,ettres, P a ris 1817- 182S'». - E. Desbriero, >> Proj ets ot :rontanves
cle Debarquement aux llos Bl'itanniques, 1793- 1805», Pal'J s 1900.

I det efterföljande skola dessa fartygs öden följas alltifrå n
de för första gången byggdes å svenska varv och intill dess. dc
konuno att utgöra e n väsentlig del av den materiel, som NaPoleon: låtit bygga för att kunna genomföra en invasion i England.

--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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Clwpmcms ny u rnrtygsty f! C/'.

I mitten av 1700-talet dominerades alltjämt d en S\'(' n s], ~1
s k~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 o r 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 yggeriels område. Under delta uppkommo nämligen sådana krai·
a flottan, vilka icke kunde lösas av de dåvarande typern a . Vid
denna tidpunkt ägde också Sverige tillgång till sådana m än
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 terspegla jämväl tydligt det förhållande, att dc äldre örlogsfarLygen icke längre voro lämpad e 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 ingentin g att
förvå na sig över. 1\.rigsföringsmetodcrna, navigeringen . besättningarnas och aTtillericts placering ombord hade n m n era
antagit, hell andra forn1.cr. Det tillkommer Ehrensvär d fö rtjänsten av att hava, utan att vara bunden av gammal tr_a dt·
Lion framhållit dessa brister. Såsom dc förnämsta an m a rl<nin~arna framfördes all dc äldre fartygen icke kunde k ry ssn.
dc voro svåra aH förtöja, varjämte hestyckningcn var o hi m]J·
.
"tt nmgarnc.
· ~•ts f.o.. t·la"~II!I1t.
p 1acerac] nc l1. J1csa
- uu _l1g., otillfrecl sstäl.l1gt
land e.
Såsom van· för de planerade nybyggena utsågs Sv l'rigr)
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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somma r en 17()0 skickades den då 39-årigc undcrskcpps1,,.6111ästarcn Chapman till Stralsund och redan under samb)""'
..
l'tga ny l\.Ona år tillkommo genom l1.ans .f"'orsorg fl·. era yascnt
111'
...
l
l
k"
'
d
fl
tt
H
;J
·trnktioner Jor c en svens \.a s ' argar s o an . . an n. Laue
cl"ar
~ör den pommerska och den finska eskadern de första fregattfartygen: av typerna usima (udema), turmna och pojama.
Av dessa fartyg var pojaman den minsta. Dess huvuddata 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 konstruerade >> Brynhilcla >> med två tjugofyrapundiga kanoner
såväl förut .som akterut samt två tolvpundiga >> Caronaden
eller fyra trepundiga nickhakar. Fartygen kunde framdrivas 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 , uppfyllde de dock icke alla krav, som kunde ställas pä dem vid
utförandet av krigsföretag i en skärgård. Det saknades framförallt ett litet arlillcrifarlyg, vilket var lättmanövrerat, särskilt vid rodd, samt var i besittning av 1ungt artilleri och liten' besättning och dessutom var väl lämpat för landstigningsföretags utförande . Det senare kravet fordrade framför allt
ett ringa djupgående, varjämte tacklingen måste vara av speciell 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 nulnera 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 ]1a dc ett stort byggnadsprogr::un, dels av egna konstruktior dels ent reprenadhyggen. Chapman hade 'Shom delägare
1
~J»ee"a: tt i det bolag, vilket övertog, Djurgårdsvarvets drift, men
tappade för den skull icke kontakten med flottan . Tvärtom
var h an alltjämt förpliktad att på begäran lämna amiralitetet
sina ritningar. Aven med sina forna kolleger och överordnade 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 upp drager
han i november 177 5") en ny t a ktik 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 artillcrifa r tyg - l.;:ano nslupen - för fö rsta gången beskrives.
Ch apmans tan ke var, att under m edverkan av landbatterier, avskära den fientliga flottans r eträtt ur ett skärgårdsområ de. Örlogsfartyg av olika stodek skulle för den skull
former as i e n halvmån e ulanför d en till skärg årdsområdet ledand e passagen. Dc tunga annerade pråmarna skulle icke
längre k omma till användning, utan deras eldkraft skulle ersätta s av "särskilt inrättade slupar eller små Fartyg, som lwardera 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 bord e utväljas redan i freds tid.
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 anskaffas . Denna skulle framdrivas av 12 par å ror och ävenledes h ava k anonen placerad i aktern. Lavellen borde vara
så konstruerad att »Canonen b ehändigt kan åka ned av LaVeten , på det Slupen icke må blifva rank , d:\ man seglar>>.
A.kter.s peg eln var försedd med en öppning, genom vilken ka0
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) Brevet förvara s i Riksarkivet: Sveaborgseskaderns arkiv, I Y,
1 rrn eens Flotta i Finland 1770~-77, Chefskansliet, ink. handlingar II.
llrn. serie.

-

-- 179 --

178 -

nonen lätt kunde föras i land. Slupen skulle enligt Ch a plllans
egen beskrivning användas >> ibland på Holmar och Berg, och
ibland på Vatnet, alt som omstendigheterne det fordrar >>. l-htYuddala 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.
~v arande siffror för den 18 pundiga slupen voro d esmn 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 försvarsanordning ar. Sluparnas allmänna utseende framgår av figurerna 2 o ch 3 .~)
Endast tre dagar efter det Chapman fullbordat sin a rit.
ningar för ovan nämnda kanonslupar, godkändes dessa av
konungen och sex dagar senare erhåller han från skär gimlsflottans 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 k unna
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 b yggandet av '1
kanonslupar med 18 pundiga k anoner och 8 dylika, fö r se elda
m ed 12 pundiga kanoner. I juni 1776 kunde Chapman på
Värtan vid Stockholm inför konungen demonstrera en nybyggd kanonslup i aktjon. Landstignings- och evakuer ingsm anövern jämte en mycket r ealis tisk skottlossning impone·
rade enligt ögonvittnens utsago mycket på konungen och därmed 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.
1'tdslo-i(t

Sjöväsendet.
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De t var dock ick e cndas l k anonslu par som Ch apman
hade intresser at sig för under sin Stockholmsticl. Under dena tid ritade han dessu tom ett par andra typer av artillcrif ar!1<
IVg med ändå mindr e d imension er. Sä tillkom under denna
tid en barJ.-ass typ , vilken var försedd med en 12 pundig kanon i aktern och dessutom var bestycka d med 8 par 2 pundio·a nickha k ar. Barkasse n roddes av 8 ell er 13 par åror, hade
~tt djupgåen de av l 111. :samt en längd av 13,2 m. och en
bredd av 3,6 m. Aven konstrue rades en k anonjoll e, förscd (l
Uled en k anon och framdriv en av 10 par åror.
Efter a tt sålunda hava redogjor t för tillkoms ten av dessa
lätta a rtillerifa rtyg, skola vi nu sök a skaffa oss en b ild av, i
vad m ån tillkoms len a v dessa har spelat någon praktisk ro1l.
Under det svensk-r yska k rigets första år 1788 dellago inga
av de n ya k anonslu parna eller några andra små artillcrif::trtyg.
Det är för st under å r 1789, som dc få tillfälle att visa vad d c
gå för. Den första kraftmä tningen utfördes å sjön Saimcn,
som av den dåvaran de svensk-r ysk a gränsen delades i tvft
hälvter. Vid Pumalas undet, omedelb art intill denna gräm,
trängde svenska rna i juni 1789 ryssarna tillbaka. Under sommaren förekom ma dessutom olika samman drabbnin gar i finska skärgård en, huvudsa kligen i Hangö- och Porkalat raktcn,
vilka dock huntclsa kligen avgjorde s till ryssarna s förmån.
Det är dock först i och med slaget vid Svensks und den
24 augusti 1789, som kanonsl uparna 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 kanonsl upar och 7
lll6rsarc- och kanonba rkasser. Ej hel ler denna gång kunde
emellertil fienden besegras .
Hö·s len 1789 tillsalles i Karlskro na en kommill e för örlogs- och skärgård sflottans istånclsä ttnnde i vi !k en j~inl\·äl a f
Chapman ingick.
Enligt en från N. af Klercker till överami ral Ehrensv ärd
.
111
given rapport befunno sig den 31 decembe r 1789 i Svc:thor g
luiXtr. Av dessa voro 7 armerad e med tv:l.
')bi. a. 33 k anons
4
• PUndi ga kanoner , 7 med två 18 pundiga kanoner , 9 med
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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 landstig11ing sl a\ l'llet
(»sjii - och land rap~i J -t » ) och samtliga hade tätats. ")
Dnder vintern byggd es och utrustades såväl vid Ö ste rsjön
som vid Kattegalt nya skärgårdsfartyg. Sålunda b yggdes i
Sve ri ge nya kanonslup ar .i Stockholm, Göte borg, Mars trand.
Västervik , Sundsvall och U m eå, i Finland i Jakobstacl , (1anlla
och Nya Carleby, Åb o, Ekenäs, Helsingfors, Sveaborg m . fl.
platser och i Pommcrn i Stralsuncl, Greifswald , \Volg a~ t och
B arth. I genomsnitt b ygg des å ingen plats mindre itn ett
tio tal. ') Vid v[ucns ingang 1790 hade såväl örlogs- som ~kär
gårdsflotlan tillfört s avsevärda förstärkningar och var saltLnda
materiellt väl rus tad all möta fienden.

l'll

III.

Nluskein i su ensl;a kronuns tjänst.

D et 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 unel erofficerare O{;h 300 b a h män
h a n föreslog då konungen , att d essa 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 ele0
f" l
:ment, utan de saknade dessutom a11 sjövana. Brislen pa hc a
var lik a stor.
Våren 1790 sal les värvningarna i gång även utanfii r ri kets bo·ränser. Man sökte efter folk i Pommen1, i Holla nd ,och
"
i England. Regeringen skickade ut speciella förtroen de man
och mvckel
J)en bn-ar satsa d es för a tt förmå duktigt u tliinclskl
..
s jöfo·l k 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 .·
oell
7)
G. von Schantz, Historia öfver Kriget enwll a n Svcri i-!• '
R yssl and Åren l788, j_789 och 1790, Stockholm 1817- 18.

noelska sjöoHicerare, Yilka Lj äns tgjonlc vid Gö teb orgscskae o
..
dcfll· Aven d en svenske ministern i London , G. Yon ~olcken,
deltog li vli gt i arb etet att söka skaffa k n1lificcradc fartygsb esättnin gar för d en 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 a n len vid armens flo lla , Johan Adam Crons Led l.
som ank om till H aag d en 11 mars 1790. Samtidigt had e av
ett fran skt regemente, som låg garniserat i Anvers (Antwer pen) 600 man d ese rterat och begivit sig till BrLissel, där dc enrollerats i en volontärkår. Tvenne andra fr:mska Tegc m ent e n
sägas lika ledes hava deserterat. D e t är sannolikt att \Iuskein ,
som var född i Antwerpen , detta <lr genom förm edling av n [t gon svensk vä rvare sjöledes konuni t t-ill ~orden. \Lm m [ts l.;
komma i h å g, alt det vid den ticlen fanns stora möjlighet er
att följa med en konvoj till d a nska farvaLien. Belgien tillhörde då ännu den österrikiske k ejsarens k a tol~ka arvländer
och något sven skt generalkonsulat upprättades ej i Antwerp en
fö rrän efter <1 r 1798, då landet had e e rö·v rats a v fran smiinn en .
Det äldsta svensk a konsulatet upprättades år 1782 i Oslcnd r
och inneh ades för en tid av ungefä r 10 å r a v Ja cob von
Langenberg som svarade jämväl fö1· s täderna ~i e uport och
Briigge. D e 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 R e uterholm , all h an seelan åre t 90 had e wuret h e li g
trohet till r ege ringen och kungahuse t av Sverige (>> d epui '>
~'annec 90 a jure une fidelite inviola hl c nu gouvcrnemcnt et
a la mai son Ho? ale dc Suede ») .1 ") Franske maTinmi nislcrn

-]'
")i
IUgar,
»)
10
G.
)

RA , A 11gl ica, :Nolckens dc'pesclH·r j7!.JO smul Flott:m s H alHl -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·se h cr, 1 '1/a 179ll.
Brev de·n Hi ap ril 1795 t ill G. A. l'tcuterholm, Riksarki vl'l',
A. R eutrrholms brevväxling 1773-t SOl.
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hetcckna r Muskcin efter hans besök ho s franska regerin g011
ar 1796 i sin rapport såsom »Officer dc la marine su h lo ise,
11
och som grad angives »lieutcna nt dc vaisseau '' - ) Muskcin s
namn förekom mer dock icke i svenska flottans tiHgängliga
officersr nll or. At t h an tillhörde örlogs- eller skärg[trd sfl otta 11
i aktiv tjänst ä r dock ställt utom allt tvivel. Han skriv.c r h är.
om själv i rtt annat brev, att han aldrig skulle glömma it ra 11
av att ha tjäna t svenska nationen under Storhert ig Cnrls be.
fäl , som d ~t var flottan s överbefä lhavare. (»Jamais je n 'oublirai qu c j 'ai cu l'honncu r dc servir la nationc succloisc sous
1
les ordres du grand Prince Charles ») . ~) Vi kunna därfiir gå
ut ifrån , att denne utländsk e sjöoffice r varit ögonvitt ne till dc
viktigas te händelse rna i 1790 års sjökrig.
Chapmn ns nya kanonsl upar, p å vilka alla hade ställl så
stora förhoppn ing<lr , deltogo under 1790 års sjökrig i slora
mängde r bl. a . såson1 stöd för dc större örlogsfa rtygen . F öre
slage t vid Svensks und 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 dett a år utgjorde den svenska flot tan.
Ä ,~en den ryska flotta n hade e tt avsevärt a ntal kanon slupar.
De svenska sluparna s stora rörlighe l och deras go da artillcristis ka cgcnskn pcr kommo dessa att 1~töv a en stoe hctydclsc för utgånge n av en strid . De tta var speciellt fal le t vid
strider i trånga farval ten, ~~ arcst d e större örlogsfa rtygen icke
utan svårighe t kunde manövre ras och stora risker för grund·
s tötningen· förclågo. Märklig t är också att den svenska st rids1
fo·r mcringc n d en 9 juli i stort kom att bliva densanu na , s OD
Chapma n i sitt tidigare omtalad e brev till Trolle vid k ~Jn o n
sluparna s tillkon1cst hade föreslagi t ftr 1775, och vilke t i h uvudsak gick ut på att elden från sluparna s akter och t'rån de
större far tygens breelsido r skulle koncentr eras till e tt litet
område.
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Några ord måste h ä r inskjuta s b e träffand e sjöartille riet.
-\Utse dan år 17 80 hade omfattan de försök utförts i Stockho lm
-(Kaknäs) , Karlskro na och Svea<borg. Krutets sprängk raft och
värmeutv eckling hade studerat s varjämte n ya lavetter m ed
svänglåd or och s tyckelåd or hade konstrue rats, speciellt av
Chapman och major Aschling (fig. 4). Dessutom hade ingående studera ts de t bästa »SUlTnin gssätteb av kanoner na till bordläggning och däck .
Aschling s ko nstruktio ne r visade sig dock i praktike n vara
behäftade med allvarlig a brister. Så kom enligt statsråde t
Ehrenstr öm unde r slaget vid Svensks und ra pport från överste
13
Stedingk s eskader »att h a ns kanoner lågo p å cläckeb ) 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 stridslin jen och lyfta
upp k anonern a. Aschling hade antingen lå tit fästa tåget kring
eldröret på f el plats eller också hade r ek ylen tack vare sjögång och okunni.g servis blivit för lång.
Kanoner na kunde icke heller eleveras tillräckli gt, då det
gällde att beskjuta m ål i land. Carl August Ehrensv ärd, som
opererad e m ed en eskader lätta fartyg i Finska viken , skulle
på sonunare n 1789 skyelda gen eraladju ta nt Stackelh ergs lanth·upper i närheten av Kymmen c älvs mynning . Detta visade
~ig emellert id ick e vara genomfö rbart, då h ögsta elevation svinkel icke var stö rre än 15 grader. J> Canon Slup en s Canon
~tår intet högre än horizont en än l % aln och stränder na vo 14
Pjäserna voro huvudsa kligen av1'0 4 a 5 a ln ,> säger han. )
sedda att skjuta s. k. l> Stuclsnin gsskotbl m ed, el. v. s. rund k~lan studsade efter nedslage t p å vattenyt an och fortsa tte p å
-sadant sätt i mindre och mindre båga r frmn till målet. Denna
~kjutmctocl gav den största skottvid den o ch man var ej så b eroende av sjögånge n. Att med utnyttjan de av denna skjut -_
13
J. A. Ehrenströ ms efterlämn ade historiska an tecknin gar I /289,
)
u PPs. 1882:.

h
11 )

sid. 71.

Orginal i Archivcs do la :Marine, åte r givet i Desbrii'rc I,

12 )
Brev den 1.4 december 1796 t ill okänd adressat i G. ,\ . l{ctt·
te rh olms brevvöxli ng, l'tiksarkiYet.
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Slcl.

)

C. A. Ehrensvä rd till fältmarsk alk I. A. 1\feijerfel t elen 27

1789 i C. A. Ehrensvä rds brev, utgivna av Gunhild Bergh,
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etod något effektivt stöd för Janlop.:ra lioncr icl'" c kund e cr-'s
tord e utan vidare vara klart .
jl,l.
Chapmans n ya konstruktioner voro dock i ÖYrigt rika pa
fö rbättringar , bl. a. må anföras att desamma t ack vare sitt
ringa fribord voro mycket svåra att träffa fr~in dc större örlogsfartygen. Förlustsiffrorna från slaget vid Sven~ksund tnJa också i de tta avseende s itt Lydliga språk. :M edan ryssa rna
förlorade m ellan 50 och 60 far tyg, k ommo 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 förl ora d e c:a 2 %, jämfört med
ryssarnas förlusler (c: a 13 ,000 m an). Allt som al lt lord c man
kunna säga att dc n ya artillerifartygen väl b es tått sitt proY.
I slaget h ade dessutom medverkat ännu ett slag aY minel re kanonfarl:yg , som Clwpman rita t und er sin St oc khol mst id .
nämligen kanonjollen. Denna var m ella n 12 -o ch 18 meter
lång och had e 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 fartygsskr ovl'i , n u· fö r
vid skottloss ningen he,la fartyget r ekyle rade. Dessa jollar
ka:ll ades därför också flytande lavctleT. Tvft a ndra fördelar.
som dessa mindre fartyg besulto, få ick e heller bortglömmas.
De voro dels mycket billiga och skonade på så säH staten >
finanser , dels kund e dc hyggas snabbt o ch 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
O'a redo"Örel"c
.da,g, då han i E h rensl
_ ._ r öms skriftli n
o
. __, till
- re"'
n eriiv··en
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 el en unge belgiske sjöofficer en
llppleva på nära håll , om h an nu verkli gen var den l:1ppu
01

~

------------=-'") Ehrenström

I /296.
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... t V l'll'tgc l\.ngarcn
·
" Il SJ·a··lv ft·aillStäller sig .oo111
oc l1 tJans
, so1n ·11.,
" .,
i sina brev till höga svenska ämbetsmän. Vilken befa llning
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 Sve riges öden mer eller mind re 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 administration 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 benäg en att avsluta en a ll ians och ett handelsfiirdrag
med Frankrike, men under trycket av de ~råldsamma r c,·olutionshändelserna i Frankrike under åren 1789 till 1795 skifta·
de inställningen mellan de båda länderna högst avsevä rt 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
1
subsidier kom icke heller till utförande, utan Sverige slöt
stället i mars månad 1794 elt förbund med Danmark.
I Frankrike ruUade emellertid revolutionen vidare o ch de
franslw anneerna började sina crövringståg. Holland cröv·
1G) Då hluskein elen l4 december l795 stod i begrepp att hinlllN
, }"et·
0

Norden, tänkte han avhämta värj an hos svenske generalkonsul n () 11
felt i Helsingör. Den fanns dock oj där och han skrev secln n e
brev till Sver i ge med bogäran att få vä rjan sig eftersänd.

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 fran ske 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 , hade icke mer än en s jundedel använts för flottans behov, r es len
hade förbrukals för hovets underhåll , opcTa n med mera. Att
Frankrike dock a lH fortfarande med intresse följde förhållandena i Sverige framg ftr bl. a. av att Rivals efterh·ädare i Stockholl11, Le Hoc, p rt sommaren 1795 av sin regering erhöll in struktion er alt bl. a. »laga reda på vetenskaperna, vilka Svenskarna län ge med utmärkelse id k ab .18 )
De krigi ska 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 Hasselgren. Härifrån föreslår han i e tt förtroligt brev till friherre
R_eutcrholm att han skulle få i uppehag att för Sveriegs räk11ing _skaffa kapit:1.l, vilket vederbörande ägare voro vill ig placera l Sverigc. 1 0 ) Det funnes nämligen i Holland mycket rikt
foJk, vilka sökte sä kra kapitalpl aceringer i ullandet då de nu lUer a ick e 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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länd ska ost indiska k ompa ni e t, so m upphört. All en sjöo fri c0 l'
npp lr ädd e sasom en internatio n ell hin eförmedla rc vm· da l'iir
tiden ick e und e rlig t.
Tre m å n a der senare finn a vi enwllerlid Mu sk e in p a n ~- 11
tillba ka i S ver ige, denna gång i Sve:1horg, som enligt l'iil lm:1r.
skalk Augu s tin E hrensvä rds utsago hade två up p gifter a ll fv l1: 1.
näm.ligen )) i h ä n delse af Kri g m ed Hyssl:ind skull e de l I.Jl' na
Lil en P lace d ' Armes för alt vad Armeen h ch öfd e und er 1\.ri.
ge l ; och f ör de l :mdra a l en S ve nsk F lo tta, sla ge n i Fi n-, ka
Viken af en öfv erläg scn F iend e, s kuJJ e ino m mura rne n r d(' lln a Fäs tning kunn:1 , ula n a t hlifva o road, sälla sig i s tan d Ii\
vid a r e ljen s l ell e r åtmin s ton e befri as fr å n to ta l ruin e. >> "" ) Fiisln ingen s tod nu under b efäl a v fällm a rska lken s son , gener:\ J.
am iral Car l Augu s t E hren svä rd . \ fu skein s vistelse d är sl ade,
b lev ick e l å ngv ~1rig , men h a n h a de sä kert tillfä lle al t m ed egn a ögon fö lja skä rgar d s ll o tt an s övnin ga r samt stud era 1ii n ·f in l liga nYb ygge n och n·p:ll'a l ion sarbe ten. Ch a pm: m s L i 11 :1
a rtiller islupa r f unnos talrik l r epresente rade i Svcaborg. dvn
gan}le skep psh yggmå staren vislad es dock vid denn a ti<L pa stn
egendom Sk ~irva gå rd i närhl'Len av Karl skro na , där h a n. nn
74- [trig, h öll p i\. m ed hydrodyn amiska m o dellför~ ö k .
F rå n Sver~ b org skri ver \ 1u skcin den 28 juli 17V5 dl h rcY
till rik ska n sler F r edrik Sparre, vilkrt ä r fy llt :w fm gcr oc h
sam ve tskval. H a n klaga r ÖYCr , att h :m h :1d r föl"lor:t t St or h er tigens v ä lvilja och att hel a h a n s k a rri ~i r va r förs törd . \rad
som var :m lcclningcn till d e lta bre v eller va d ::\fnskein la tit
sig k omm a till d el, ~ir nu ej längrr möjligt att utrön a , ll :111
beder dock k a n slern om t vå sak e r : e lt intyg, att h a n u ndr :·
det sist a krige t h ar tjåns tgjort unel e r h er lig Carl smu l 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
a nn a t l a nd. ~ )
I o ktoh cr 1795 f ölje r \[usk ein m ccl ett kpffc r d if:1r t,·g.
h emmahör a nd e i S tockh olm, fr å n Sveab o rg genom Os ten jiin
1

3
Qyc rstc G. dc Frese.s ta l på Svrnbor g, ätergivet i Al td iill
"
.
Tidnin gar Stockh olm don 2 oktobrr :1790.
01 )
:Rik 'i nrki\·(• 1', kn ns li prcs i(knt<·ns a r ki,·, s k ri\'(•lsr r till F. S J.t t' l ' ·
20 )
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och öresmul Lill H e lsingör. Hårt väd er föreh öjer r esa n och
det tager n ära t vå m ånader innan h a n kom m er fram ti ll Da n mark och Yid jultiden samma å r lämn ar h an för alltid Nor 22
elen. )
IV.

JV/ uskeins roll i F mnkril.:e.

E fter sin a vr esa Jr å n Norden låg Musk ein ej på la tsida n .
Redan i mars 17 96 blir h an m o ttagen av direktoria lregerin gen
i Paris. De t visade sig d ä r vid , a tt h a n s bagage inneh öll för
rn resand e m era ovanliga saker , n ämli gen ritningar över Chap mans örlogsfart yg . Han framläg ger nu fö r elen fr a n sk e m arinministc rn , amira l T r u gu ct , ritninga r över dc sven sk a fa rlygstype:rna, vilka under de t k ollcktivn n amn e t i Fra nkrik e av
»bateaux p lats » (flatbottn ad e f artyg) i fo rtsättnin gen skullt'
komma a tt sp ela en b e ty da nd e r oll i stoq)olitik en.
E nli gt mina efterforsk ningar skulle h ä rvid Musk ein hava
överl ämna t till den franska regeringe n n eda nståen de r itningar
över Chapma ns egna k on struktion er , nämligen :
l ) en pojuma ( »pram e )) ), t v ~1ma s t a d m ed f yra 24 eller 12
p undiga kano n e r och n å gra n ickhako r, 2, 2- 2,6 1neters
djupgåend e, 24 m a n s b esåltning sa ml 100 sold ater ,
2) en clubhe l k an onslup ( >> ch aloupe c:monnier e >> ) m ed t re 24
p undiga k a no n er , 1,5- 2,0 meter s djup gående samt 70-80 mans b esä ttning,
3) en en k el ],·arwnslup ( >> ha tem1 cn no nnie re >> ) m ed en 2-1 pun di g kanon i f ör en och en land s ti gn ingsk a n on a k terut, un gefär samma djupgåend e som 2) och utrymme för 40
m ans b es ättning och 2 h ~i s ta r , samt
! ) en m örsarebarJ.·ass (>> pen ich e >> ) , 20 m eter lå n g samt b c>väpnad m ed en m ör sare. Besä ltningen utgjo rdes av n åg ra matroser samt 60 solda ter , vilk a samtidigt voro r oclda r f'.
Besättning arn as storl ek och b es tyckninga rnas k aliber kun de give tvis växla för de o lika t yp erna .
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Det måste här fasts lås, att det pi\. elen liden, lika litet so111
i dag , var tillåtet att »exportera » ritningar, innehålland e llliiitära h emligheter. Kontrollen var dock på den tiden m in dr~
s träng. Tidigare har ocksrt framhållits, hurusom omkri ng år
1790 en mängd av fartyg, speciellt knnonslupa r, byggdes pa de
mindre varven och det var clft säkerligen ingen svårighet att
försäkra ';ig o m ett exemplar av dc vackra kopparstuc k na eller blyertsritad e konstruktio nsritningar na , som funno . tilL
gäng li 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-rysk a krige t. Det
Y:l.r ·säk e rligen a v lika s l or betydelse för fransmänn en a l L få
reda på h ans erfarenhete r be träffande dessa fartygs takli k och
användande i stort, som att erhålla ritningarna .
~ifu s k e in hade s tor framgång JTled sitt erbjudande av Clwpmans kon struktioner till elen franska flottan. Eft er nwrinminislcrns egen gransknin g och sedan artillerigcnc ralerna -; u i lM~ndc inhämta ts bedömdes dc sven ska fartygen s[tsom \':1rande »infiniment utilcs >> . Huruvida Muskein erhö.U n .tgon
»skälig ersä ttning >> för sina erbjudande n ät· icke ki.i.nt, doc];
erhöll han redan samma månad i uppdrag . att resa till l )unkerquc, dels för alt bygga om gan1la b å ta r , dels fö r att -ii. tta
igång med nybyggen av kanonslupa r >> ~l la su cdoiSC» p {t denna 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
a nförtrodd ett sådant viktigt uppdrag, som att utrusta Cll be·
tyda nde del av deras flotta . ~1an får därvid ick e glömma bort.
att Frankrike seelan februari 1793 befann sig i krig med E ng:
1
land. Seclan fl era generatione r hade tanken p[t en inYasion
England varit di skuterad och det nya krige t hade aktual iserat
dessa plane r. 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 order att förbereda en invasion med 100,000 man trupper. Dessa
skull e samlas i hamnsläder na från Brest till Dunkerque. Andra förslag voro att erövra öarna Guernesey, Jers ey och Anrigny
J)1edelst t vå eskacl rar. General Humbert föreslog ilandsättnin g
av en grupp om 1,500- 2,000 man sabotagetru pper 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 för elågo, 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 eftersträvad e invasion en.
Någon bestämd typ hade man dock icke ännu enats om. Det
var uneler sådana omständigh eter, som Muskein kunnat lägga
fram för höga vederböran de Chapmans vackra ritningar och
låta såväl dc franska minis tra rna som amiraler och generaler
få se n ågot nytt, vilket med framgång hade prövats. Muskcins
framgång låter sig därför väl förklaras och uta n tvivel kommo hä rvid hans intyg från högre p erson er i Sverige honom
väl till pass, då det gällde att unelanröja det sista tvivlet om
materielets äkthet. Tro ts molsättning nrna mellan elen franska
revoluti on ens män och deras politik samt elen svenska moanuneler hela 1700-talet en hö"t
narkien var dock Sverie:e
t>
v
sedd och respekterad nation i Frankrike och person er fr å n
Sverige blevo alltid väl mottagna.
Alltifrån april m å nad 1796 intill november månad sam IUa år kunn a vi noga föl ja Muskeins bedrifter såsom skepps byggare p å kanalkusten . I-Ian korrespond erade regelbundet
llJ.ed den franske marinminis tern Trugnet, vilken synb1.rligen
21
fattat stort förtro ende ti1l elen krigserfarn e sjömannen. ) Mu;;-
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kcin lovade alt skapa e11 respektingi vande 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 hamnanläg gningarna och varven i Calais
och Boulogne, varest ytterligare nybyggen redan äro igång.
Ledningen av den sk eppsbyggna dstekniska verksa mheten
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 on 1
J'yra kanonslupa r skulle skapas kompani e r om 150 m a n. Det
var dock icke n å gra prak tb csättningar, som uppsattes. So m ett
exempel må nämnas, att vid u ppsättandel av sin bataljon i Dun.
kerque erhöll Muskcin av kommenda nten i Lille en saml ing cle.
sertörcr av alla möjliga nationer. Där voro preussare, u n grare,
polacker, italienare, ryssar, enge-lsmän, turkar, schweiza n ·, holländ a re och flera andra. Samtliga voro dåligt klädda, h ungri ga och praktiskt tage t utan varje vana m ed sjön. Dylika
hesä Uningar bådad e sannerligen ej gott för elddopet n H·d en
ny far lygstyp, i a ll synnerhet om man tänker på engelsmännens stora överlägs enhet vid den tid en på havet, s-åväl lw träf·
fanclc antal fart yg som vältrimmad e besättninga r och gol l befäl. Man k an icke annat än förundra si.g över fransmäll nens
optimism.
Den 19 september 1796 erhåller "Muskein h emliga i nst ruktioner från marinminis lcriet, ·e nligt vi lka han avses att skydda
transporten av 5,000 man under deras färd å e n transpor tflottn
till England . Trupperna stodo unde r b efäl av general Q uan·
lin. Enligt den uppgjorda plan en skulle Muskcins kano n!--l upar
patrullera utanfö-r den franska och holländska kusten fii r all
vid lämpligt tillfälle tillsammans med transportflo ttan segla
över kanalen. I avsikt att 1nissleda engelsmänn en plan erades
även ett skenangrep p p å öarna Jersey, Guernesey och ;\{ar·
conf. Landstignin gen i England avsågs äga rum vi d :Ne~,-
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cas tle on Tyne, nres t sluparna skulle sä kra general Quanlins e rövrin g av e tt fort. Efter utfört uppdrag skulle sluparna
iitervända till Dunkerque.
Erforderlig a förb eredelser träffas omedelbart . Till Boulogne och Dunkerque sammandra gas c :a 25 kanonslup ar och
8 transportfar tyg. Fem generaler dellaga i överläggnin garna
och Muskeins specialkår göres b eredd. Bcsättninga ma desertera dock i oroväckand e grad. P å några dagar smälter en
Jwlvbri gad om 1,880 man n ed till 1,200 m a n . Mot bättre vetande m eddelar krigsminis tern regeringen a tt allting var i sin
ordning, trots at t även 2 av de till expeditione n kommande rade
generalerna vägra att d eltaga. Begeringen yrk ar p å att företaget skall omedelbart· komma till utförande, speciellt som
engelsmänn en r edan få tt nys om p lan en .
Efter dessa påtryckning ar b es 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 sammanstö tnin g m ed engelska stridskrafte r fanns över huvud taget icke tid att tänka på.
Expeditione n var dömd aU misslyckas och kanonslupa rna vo ro tvun gna al.t söka skydel i olika hamnar på den franska knslen, dit dc drivits . Muskcins eget fartyg , Colombc, förliste,
lvå kanon slu par gingo förlorade , 7 m ännisko1· o mkommo och
lmppcrna vo ro ulmatlad e och besättn in garna sjuka. General
Quaniin blev sängliggand e och Muskcin å ngra de att h an någ~ns in tagit befattning med sådana äventy r. Muskeins s täHIUng tog dock ingen som helst skada av mysslyckan det, tvärtutn utnämnd es han till kapten. Sluparnas b esättningar av
desertörer sattes diircmot p å nylt bakom lås och bom.
Som r ecbn tidigare h ar p åpekats voro projekten för t>oe·
1\o f"
Särskilt und er
111 orandet av en invasio n i England legio.
a~· 1796 synn s en mängd nya upp slag hava inlämnats tillinyn·
l m era allvarliga,
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Cherbou rgskogar nas träcl. Vid stiltje skulle dessa ro fralll lilt
fiendens stora orörliga örlogsfa rtyg, attacker a dem och niil'
llct åter började blåsa försvinn a. :M ånga ville taga till bj ~ilj)
spanska och holländs ka flo ttornas mindre b ~ttar. En f rans.
man med namnet L F. M. Lesagc skickade i novembe r l /\J()
in dt projekt till dircktori alregcrin gcn med fö rslaget , att
franska kustens , för sill- och makrillf ångst 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 landstig ningstru pper samt häslar. Projv k lcl~
upphovs man hade klart för sig, att dessa båtar voro särskilt
lämpade på grund av sitt ringa djupgåen de. Dc voro dl'ss utom lättmanö vrerade, varför de kunde kryssa utefter den l' nge lska kus ten och utan svår ighet komma in och ul i förefi nll iga
bukter. Tanken på en invasion sflotta a\' ,, b a tcaux plat s hig
sålunda i luften.
Nästa akt i invasion sdramat u tspelades dock ej av .\l uskeins svenska kanonslu par. På sonunar en 1796 erhöll n ii mligen gener al H och c, Vendecu pprorets besegrar e , order a ' direJHorict s exekutio nsutskot t att förbered a , befriand ct aY det
irländsk a folk el». Irland var då spli ttrat i l re religiösa -~·· up
per: engelsm ännen voro anhänga re av High Church, or~w ;~ is
terna v oro presbyte rianer och dc o a vhL1ngiga irlända rn ~1 voro katolike r. Hemliga irJånclsk a agenter, särskilt den h erömdc \Volfe-T one, stoclo i personli g kontakt med den fnn1sk<1
revolutio nens ledare i Paris. För förelage t a v sågs en flo l l. t bestående av 15 linjeskep p och 12 fregatter , dc förra med i gl' nomsnitt 600, de senare n1ccl 250 man tr upper ombord. }!itrl ili
kommo några transpor t- och avisafart yg samt ett specialfa r lYs
för hästar och ett för krutförr åd. Invas ionsflott an , son , yar
nppclela d på tre eskadrar , hade en samman lagd 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 ljussi gn aler
kunde i den rådande decembe rdimman icke urskiljas och j,f! 11
nonsi-gn aJcrna missförs todos , med den påföljd att -redan dngc
efter utlöpand el vor o eskadrar na sking rade och utan förbi n·
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sma varv eu , Yar för e tt. lin tal
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und er krig e t had e ock upe ra ts av
s töra s i kän nha r grad :w
mel lan k u stst~iderna kun de d~irför
n erbj ö d Yiil
Vikt i gast var dock atl ögru ppe
eng cl s m~inneu.
linjeskep p som freg atte r. Den
s k ydd ad e ank arpl atse r för såvä l
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och utrustning av ett invasionsföretag . Det är artillerigeneralen och diplomaten Anclniossy, deltagare i det egyptiska nilttågel, vice amiralen Lacrosse, som blev generalinspektör för
kusten fr ån Cherbourg till Antwerpen, ingenjör F OI'fait, fartygskonstruktör och senare franske k ejsarens marinminister
samt - kaplen Muskein. Märkligt nog omnämnes icke :Ylmkein såsom ledamot av kommissionen, m·en: hans namn återfinnes dock i reyolutionens officiella organ Le Moniteur, varest
han tituleras »capitaine commanclant de la flotille». 2 8 ) Muskein ansågs sålunda även av Bonaparte såsom en ledande fackman vid sidan av Frankrikes stora generaler för en invasionsflotta. 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.e dovisningsskyldighet förelåg en·
dast gentemot general Bonaparte. I det nya byggnadsprogrammet 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, Boulogne och Le Havre. Förutsättningarna för ett ordnat sk eppsbyggeri fann s dock icke, trots Bonapartes fasta ledning. Man
får icke glömma bort, alt Frankrike vid denna tid var ett utblottat 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 skeppsbyggnadsprogrammets genomförande låg i Forfalts händer. Direktorialregel'ingen h ade sedan januari 1798 givit honom rätt att vidtaga
län1pli ga förändringar å fartygen samt att utföra sina egna

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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med aviso- och bombfartyg i stilljc fram mot dc av en gd smänncn besatta öarna men uppläckas och engelsmänn en iip p.
na en kraftig eld p[t 1/ 1 mils ovslånd. JV[uskcin ankrar i niirhelcn av dc fientliga s l~illningar och hesvarar elden, Yardte r
dc enkla kanonslupa rna 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 engelsmänn en var ingen annan än dt> n
vid snnska hovet Yälkändc Siclncy Smith , vilken i jnli må n ad 1795 nlan molstånd från fransmänne ns sida ockup er.tde
ögrnpp cn." 0 ) Tre år senare kommer en belgisk sjöofficer, ~o m
förut varit i svenska flottans tjänst och försöker Ctlcreril\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 h rf ttlning. 31)
Under sommaren 1798 had e Englandsar mens ch ef, 1\onapa,rte, ingen hd att befatta sig merl invasionspr oblemct. J lan
förde da krig i Egypten och den l augusti samma år förl or <~ clc
han vid Ah<mkir hela sin medclhavsf lotta. Hans farli g,ls le
m otst Cmdarc på havet, amiral Nelson, börjaqc vid denna tid
att dela ut sina slag. I augus ti månad starlas dock fra n
Frankrike en ~llldra Irlandsexpe clilion, denna gång under le dning av general I-Iumbert. Rocheforles kadern, som den na
styrk a h en~imnclrs , beslod av ett fåtal linjesk epp och freg a lle r,
[l vilka den s. k. lilla Irlandsarm en var cmba i·k erad, startar
sin exped ition och ankrar efter 15 dagars kryssning vid Kil l:t labuklen i Sligo-vikcn. Denna gång lyckas landsättnin gen , ,·ilkcn dock kom al L äga rum vid den gröna öns vildaste nch
m es t o l illgängliga del. Humbert s jälv och hans trupp er Lagas
till fånga och förlusterna i döda äro stora. Trots anslutni ngen
av 3,000 irländska upprorsmän förverkligas · sålunda icke hel\Vm. ]:,. Clowcs, The Royal Navy, vol. 4-, sid. 340.
Betrii.tlande Siclt1ey Smith och dennes verksamhet i Sn·ri gc
se l> Svenska Sjöhjältan>, band 7, del 5, sid. 160 och följande.
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ler nu invasionsdrömmcn. Tv a undsättningscxpcJi l io 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 oci 1
fega om man bortser från bcfii.lct, signaltjän sten var in dt'ck.
liv likaledes yädcrlek.stjänstcn.
Praktiska försök hade alltså visat, att varken dc stora llercUi.ckacle fartygen ell er dc snu1 flathotinade sven ska far tygen
ensanuna kunde företaga en framgångsrik invasion. E ngebmänncn, vilka i början voro oroliga för utgången av dc igangsatta operationerna, hade bildat bernvärnsorganisationer och
låtit evakuera sLont kuststräckor, men började nu taga se~k cn
mera lätt och började ivrigt s·k ämta över dc gjorda för siik t•n.
Politiska karikatyrer om invasionsförsöken tecknad es i ~l o rt
antal, säTskilt av den berömde James GillTay. Därvid ulsaltc'
spe~icHt Muskcins och Forfails fialbottnade fartyg , av engcl.smii.nncn kallade , flats », för m 'Ck en drift.
Ett intressant bevis på alt Chapmans fat;lyg och deras ~tn·
ordn ingar 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 vilka 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' mindr e förluslri ka ."·:
Det är ett faktum , att amiral af Chapman för sin a 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 de n
26 noven1Jbcr 1791 förklarar han själv saken med fö ljan(k ord:
32 )

DP.sbrierc, voL :2.: sid. 223.

207 -

, Då folck el ska ll debarqueras på Land , sker del pa en Landoång 1O :'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 Ilumbcrts) företogs en landstigning å den ficnl!iga kusten.
Ärcn 1799 och 1800 dominerades hell av hmtkriget o ch
de inrik espoli ti ska händelserna. Den l O november 1799 slörtades 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 landskanalenla , tjänstgjorde :viuskein s~l.som hans assistent. I brcY
till fr anska marinministcn1 ullalar s ig Leissegucs mycket berömmand e om den b elgiske 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 .e n annan "h01nb-schuyt» . Dc
voro mycket goda seglare, lätta att manövr<'ra och att komma
i land med sam l voro bestyckad e 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 företagit 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 intr esse på nytt mot England och
stri den: om havet. I mm~s månad samma år infordrade han
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från marinminister Forfait noggranna detaljer beträffan de i11 _
';asionsflottans tillstånd, kanalhamnarnas k~1pacilet m . m ..\. 1niral La touche- Treville utnämndes till befäl ha vare för en fl ott .\
av lätta fartyg och Boulogne utsågs såsom centralham n för
sjörustningarna. Stor vikt lades uppå inva s ionstrup p nna~
träning. Kanonservis, embarkering och debarkering av trupper och hästar skulle övas i stor utsträckning. Avsikten Yar
alt så småningom förvandla hela kanalkusten lill elt <>ncLt
stort befäst jätteläger av exercer ande lan L- och sjösoldale r.
Den 13 mars 1801 (22 vcntose, an IX) utfärdar ?\ap olr·o>l
en hemlig förordning, i vilken han noga preciserar den ny a
invasionsflottans organisation och storlek. Kärnan Dvscs nigöras av kanonslupar (chaloupes canonnieres) och kanonbar kasser (hatcaux canonnicres), den första typen med 65 nwn,
besättning, den :lndra m ed 2() mans besättning. Bcstyckning c11
utgjordes av en 24- eller 18 pundig samt en 8 pundig k Dn on .
A.llt som allt skulle den lätta flottan omfatla 12 divisioner.
d. v. s. 36 hmonslupar och 21() barkasser. Som man ser inginga 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 -:-.r mkeinbfttarua 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 ns,
att de där trängas en smula). I verkligheten måste det ha Ya
varit en fruktansvärd trängsel. Båtarna hade ju dessutom kanoner, bagage och 10 dagars proviant. Trots detta to1'd e inskeppningen hava kunnat verkställas på 6 minuter och urskeppningen 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 samban d
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 fördjupas. Samtidigt hänned mftste dc vara v~il skyddade mot
engelsmännens ständiga angrepp och beskjutningar från havet. 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 inloppen till hamnarna förankrad k edja av artillerifarlyg, vilka
sinsemellan voro förbundna med tågvirke. Det torde utan vidare vara klart att detta tillvägag<lngssätl måste välla stora bekymmer, särskilt under hårt väder. Under vintertid var den
också praktiskt Laget ogenomförbar. Speciellt hade dc flatbottn ade sluparna det mycket besvärligt, då dc skulle deltaga i dessa spärrar.
Det :':törsta problemet för Napoleons officerare och ingenjörer var em.ellertid att bemästra tidvattnet, en sak sam Chapman 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 allts å 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 komplicerade 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 min dre än flera meter. Härtill kommer att möjligheten
att 1lled fartyg komma ut ifrån hamnarna ofta kunde hindras
av r ådande motvindar trots pågående ebb. Det visade sig
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sten påbörj ades , bassäng er uppmud drad es, faskinm urar fläta des, torn och hamnbro m· anlades. Väg - och vattenby ggare,
som vi i dag sk ull e kalla dem, hade arbe te för å ratal framåt.

.-\V intresse är att studera hur en hamn såg ut på den tiden ,
vilket framg år av fig. 7, som visa r hamnen i Boulogn e m ed
ett 500-tal invasion sfarlyg, förtöjda med som regel 9 fartyg vid
sidan av varandra . Enli.gt Napoleo ns plan var detta dock
mindre än hälvten av det antal, som avsågs utgå från Boulogne.
Återvänd a vi sa till skepp.sbygg.eriel, så var verksam heten
ej mindre stor på detta område. Överallt i Frankrik e upp , toclo varv och hyggnad sskjul, i aUa örlogs- och hand elshamnar byggdes d et ja t. o. m . vid alla flodsträn der m ed ett djup
överstiga nde en meter. I själva Paris anordna des skeppsv arv
och d c för vånade parisarn a kunde nu för första gå ngen uppleva sjösättni ngar i större skala. I Antwerpen sträcktes kölen
till 8 linjeskep p och i dc fra~1ska atlantha mnarna byggdes flerdäckade örlogsfa rtyg. Den franska nationen hade gjorts »sea
minded >> . För att täcka kostnade rna, anslog varje departenlent m edel till ett linjeskep p, dc större stäclerna offrade pengar
för fregatter , kommun erna e n pråm var cUer en kanonslu p
eller en >> batcau plah cUer en fiskebåt, allt efter förmåg a .
Kvinno r, barn och fa lliga ställde sin tid och arbetskr aft kostnadsfritt till förfogan d e. Gamla annens soldater gåvo en del
av sin avlöning .
Så sn art Napoleo n hade tid och hans fälttåg, konferen ser
och han s j ätteomfa ttande adminis trationsa rbete det tillät, ingrep h an i flollan~s byggnad sprogram . Hans skarpsin ne och
hans d e taljkänn edom på skeppsby ggeriets område likasom
hans k ä nnedom om sjömilitä ra spörsmå l var enaståen de. I
juni 1803 utfärdad e han ett föTibud mo-t att några som. helst
Order gavs beträffa nde flottans materiel utan att han själv
hade sett dcm. 35) Fö·r att avhjälpa personal bristen skapade
han matrosb ataljone r vid sitt garde och e tt slags flygande kår

--------

35) C'orrcsponclance de Napol eon ler, nr 6805.
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25 X 5,5 meler och c:a 2 meters djupgående , för kanonb ar.
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. Fartygens al lmänn a egenskaper i vad tackling o. d. hcträffar 1ra 111 _
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 b untdtyper med dc farl~·g av Chapn1ans konstrukl~on, 'S Om kom.
mo till användning under det svensk-ryska kriget, finn er man
att de franska pråmarna företer viss likhet m ed pojaman , fast
de ~iro ~tön·e. »Ch aloupes eanonnie rc s » och »batea u x canonnieres » motsYara närmast dc dubbla 0ch enkla kanon sluparna ell er om dc äro mindre och svagare bestyckade, k anonbarkasserna. De minsta flatbottnade fartygen, »pcniches . tordc hava utvecklats direkt ur de franska fisk efartygen. EIL lir
dock säk ert, nämligen att de franska konstruktionerna a\ slu par och barkasser kunna härleelas från motsvarande kon ,., lruktioner av af Chapman.
' Trots att Napoleon säkerligen personligen smmn:m trh tfat
med ;vr uskein under sirra besök i invasionsh amnarna och där·
vid m å nga 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 kän de 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
inneh åll finnes bevarat. Vid ett besök elen 20 juni l8 l 'l ]10S
Napoleon i s-lottet Saint Cloucl hade Lagerbielkc tillfäll e ull
uneler en timmas tid redogöt;a för Sveriges dåtida politiska in·
ställning , !Speciellt beträffande Danmark och Ryssland . lHir·
1
under framhåller Lagerbielkc bl. a. att Sverige ick e är sii 11 i·
litäriskt svag t, 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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ändamålsenlig a 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». 3 e) Det
är sannolikt alt Chapmans namn nämnts för kejsaren a,.
någon av hans marinministra r, troligen då Forfait, genom
vars h änder dc ritningar gå tt, som Muskein tag i t med sig från
Sverige.
Napoleons korrespondens angående den tilltänkta invasionen för des huvudsakligen med krigsministern , marinminister n
och chefen för invasionsflotta n. Men dessutom besökte han under tiden från sommaren 1803 till sommaren 1805 invasionshamnarna p ersonligen, dc flesta av dem minst fyra gånger. I-Ian red
ibland m å n ga timmar längs kusten och inspekterade kustbatterier , vägar, truppernas förläggningar, fartygen och hamnarna. I
novem:b cT 1803 deltog han själv tillsammans med de ledande
holländska och frans k a amiralerna på ett armerat fiskefartyg
i en sjöstrid med engelsmännen . Atlantens stormar voro ej
nådiga mot dc flatbottnade fartygen och drev dem. mång a
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. 3 7 )
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 invasionsflotta n. En sträng och ofta
jäktad ton går genom dessa brev. Speciellt fäster man sig

---

36) Origin alet av Lagerbielkes anteckningar finnes i RiksarkiVet, avskrift införd i Risto-riska handlingar, cle'l 17, 189-9, sid. 41.
•

~ld.

37

)

330.

Till general Caffarelli, elen 26 februari 1798, Desbriere, vol. 1,
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Yid den rikliga sakkunskap en och del goda minne t för <k ta[ ,
jer i dessa skrivelser. Del skulle föra för långt att hä r ing:t
på n ågon detaljhandl ing av denna korr c~ pond cns. Hä r rn:t
e ndast framhållas, att Napoleon under dessa år al ltjämt Yi(l _
höll sin uppfattning beträffande byggandet av dc lil.U a fl atbot tnade fartygen. Det synes också, som om sjösiillnin ga rn: 1
icke följde efter varandra med den snabbhet, som ha n fö rväntat sig. Likaledes meddelades b es tämda order helräf Li ncle
bestyckning och (limcnsione r, vilka dock ibland kom a ll sth
i molsa tsförhålland e till tid igare meddelade direkti v. E fter
o ktob er l 803 synes den ur spru ngliga tanken , att dc fial bottnade fartygen skulle transporter a samtliga trupper, k a no ner
och hästar till England och även på vägen dil cnsmnmu för.
svara sig n1cot eventuella engelska anfall, hava övergivits . \apoleon yttrar d ~L till konteramir al Gautcamnc, alt dc fla tbottnade fartygens och linjesk eppens aktioner skulle kombinn:1' .
Härvid avsågs a ll linjeskeppe n skull e bana väg för inva">iomflottan och därmed upphörde Mnskcins bålar a tt vara en '>.iiih·s tändig stridsenhet och deras framg<lngar skull e i fra m ti den
bli~a heroende av dc stora skeppens öde.
Samtidigt med aU de små artillerifarty gen av Chap num>
konstruktio n införliv:~des såsom ett av reds l~apcn i ?\apolt'ons
strid med England, uppkommo en hel del deta ljfrågor lwt riiffancle deras lämpligaste u tny ttjande och möjligheten att c!Tcktivisera d eras utrustning. Det är av intresse att härvid konstatera huru sådana frå gor, som därv id fångade kejsarens u pp märksamhe t näslan samtidigt sysselsatte den slore skeppsb yggaren i Karlskrona och hans kollegor. Som clt exempel ma
nämnas lavettkonst ruktioner för kn.nons luparna. r;ap okon
förordnade p å sommaren 1803 cxperin1Jent med laveltcr, YillW
skulle vara så konstruerad e, att kanonerna vid skot tlossnin gen
icke hoppade u r desamma , vilket omedelbart för t ank en ti il bak a till d e svårigh eter, som .sven sk a rna i detta avseende back
~nder det sven~k~ryska k r iget. E n . annan viktig f r åga va r bunt man skulle k unna öka pjäsernas clevationsm ö jlighcter. 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 omkonstrue ras 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 anordninga r funnos redan p å
de svensk a konstruktio nerna, vilket framgår av Chnpmans rit ningar , och man förvånar sig över att detta var en nyh e t 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 touch e- T r eviiles förslag till samma fartygstyp och aYscl l för
samma antal hästar för den franska invasionsflo ttan tio å r sc·nare. Här må dock endast: nnföras alt jämlikt ~npolcons för .ordnin g -elen 10 september 1803 avsågos ungefär 8,000 hästar
att deltaga i invasionsfö rcl a gct, varuneler dc skulle inskeppas
på tvtt olika typer av transportfa rtyg (>> petits ecurics >> och
»grand ec uries >>). De mindre av dessa skulle kunna laga omhord 20 hästar och 20 man och utgjordes av On1'byggda kanonba rk ass er. 41) Det är ej omöj li gt alt även på delta områd e
Utnyttjade fransmänne n Chapmans och den :svenska flottans
äldre erfarenhete r på delta områ de. Slutrcsultal ct var dock
i stort se tt -detsamma. Beträffande livsmcdelsC1.r tygen Yoro

--38
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Napoleon Ler, nr 6967, 70l6, 7024 till krigsBoulogne-flo ttans kom:men dant, amiral
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Chapmans egen beskrivning av kanonerna, Sjöhistoriska Mu)
seet, P ortföilj IV 37, B 77.
'") H ugo Hammar, Chapmans inflytande på fartygskonst ruktionens utvecklin g, Göteborg, bil. lL
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dessa av sådan storleksordning, som för svenska behov icke
varit erfoTClerliga. Den franska invasionsflottan skulle n ämligen åtföljas av tran sportfartyg, 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 områd en. Napoleons farligaste motståndare på h avet,
amiral Nelson, avvak tade med tålamod sitt tillfälle. Red an
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
vi 1~tern 1804- 1805 blockerade hans flotta Tonlon och i sju
n1.ånadcr hade h an sökt komma i kontakt med den fr anska
flottan i Medelhavet. Och därmed äro vi framme vid dc händelser som skulle visa sig vara av avgörande betydelse för
möjli~hcten att crenomföra det tilltänkta invasionsfö1·ct aget.
])en
oktober 1~05 ·l ämnade elen franska flottan under befäl
av Villeneuve sin d åvar::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 linjeskepp. Resultatet av drabbningen, som var den ~_Jocli ga stz
av alla 1800-talets sjödrnbbningar, blev en klar sege r for cngc~s
männcn och medförde för Frankrike födusten av 18 li n)~.. . .
An1.11
. . a l V'll
c l O"S
skepp smnt massor av nuu1.n1skor.
1 ene uv
"'' ~ till
Hmga, den spansk e amiralen dödades och själv betalade En~
lancl sin seger med Nelsons död. Därmed var den f1:an sl,a
flottans ryggrad bruten och förutsättningen för ett lyckb gt genomförande av invasionsföretage t mot England borta.
o
· 't f ran
o
Boulo o'mes
Napoleon hade i augusti samma ar
sk nv1
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>
och det cr 1·orde de -- skulle han i så fa:ll draga k onsek·ven .scr!l<11.
o.
h
ar
därav och upplösa trupplägret vid kanalkusten , ty an v

;9
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nlla händelse r tvungen a tt i så fall vänta med invasionsförelaget över vintern. Han hade då för avsikt alt med 200,000
man tåga mol Tyskland. »J e marchc .sur Vicnnc », skriver h an
42
vidare. ) Napo leon utförde också sin planerade marsch mot
Tyskl and. Invasionsarmen vid kanalkusten upplöst•es och den
1 september skriva r han i förtroende till hecrtigcu av Cambaceres: »H n'y a plus Ull honune a Boulogne .. , )) ,4 '') I deccmber kro ssade 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 lämn ade
Napoleon lid al l trots åratal av förberedelser, fullfölja sin önskedröm att kr ossa 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 Ca 5 es
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 r evolutionen 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 anonymitet. 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.
Comte de las Cases, J.o urnal de la vie privee et des conver(~lons de l'empereur N a poleon a Sainte HelEme, Londres 1823, vol. 2,
Partie, sid. 255.
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