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.Modellkammaren. 
Anförande vid modellkammarens öppnande fölr allmänheten 

den 18 aug. 1945 av Chefen för Karlskro,na örlogsvarv 

kommendör G. Odqvist. 

Karlskrona örlogsvarvs historia daterar sig från 1680-
ta let. Trots att vårt .land sedan dess varit indraget i flera 
Jo·ig och levt på kanten av den vulkan, som d e senaste världs
krigen utgjort, har .ör1ogsvarvet i stor utsträckning! kunnat 
bevara sitt utseende genom tiderna och de äldre delarna av 
varvet stå nu som ett traditionsmättat minnesmärke från de 
tider, d å vår ,seglande örlogsflotta spelade utslagsgivande rol
ler i historien. Även om örlogsvarvet blivit skonat under 
krig och örlog så har dock utvecklingen satt sina spåJ· på 
·detsamma och kravet på rationalisering kommer inom när
maste tider än mer att förändra det gamla ödogsvarvets sil
bouette. 

Bland annat väntas linjeskeppens förtöjningsplats det 
:s. k. »Laget» snart få skatta åt förgängelsen och Skepps'hron, 
vars plan kor nötts av så många sjömansklackar, skall ut
bytas mot material av hårdare slag, betong och granit. 

Tradition är en värdefull grundval för ett företag och än 
·!ner för försvarsmak ten. Tradition sporrar och .entusiasmerar, 
skapar dådkraft och vilja att väl värna om det som givits oss 
i arv från fädren. Ett värdefullt bidrag och stöd för tradition 
äro alla minnen från förgången t id, vilka dät'för omsorgsfullt 
böra samlas och vårdas för kommande slakten. 

Örlogsvarvet har gjort mycket för att inom varvsmurarna 
bevara de byggnader, konstruktioner , modeller, vapen m. m., 
~0ll1 äldre generationer har skapat och varvet har själv tagit 
Initiativ :1tt sammanföra dc lösa föremålen till museala grup-

1'idskrift i Sjöväsendet. 24 



-356-

per, av vilka den stör sta för lag ts till Tyghuse t, där den ~"i 
sas för allmänheten. 

De utanför Sjöhi storiska museet förefintliga delarna av 
Statens Sjökrigshistori.ska samlingar handhaves nunwra av 
Marinens museikommitte och har det varit angeläget för ko

111
_ 

mitteen a tt katalogisera och ordna dessa föremål ef ter 1110_ 

clerna grunder och härigenom göra museet i Tyshus L' t ge. 
n om överskådlighet och ändamålsenlig gruppering m era nju t. 
bart för allmänheten. Seclan föi·.s ta etappen av denna om. 
läaanina av museet nu blivit fullbordad genom ett gott arbe te bb b 

av amanuensen vid Sjöhistoriska mm:eet A. Lindah l, kan mu. 
seet, som varit stängt några månader å ter öppnas. J ag hop. 
pas, att Karlskrona örlogsmusemu i sitt nya skick ~.kal l väl 
fylla sitt ändam ål och bliva till nytta för undervisning i vå ra 
skolor samt giva impulser och underh ålla den h åg och lust 
ti ll sjömanslivet, som. alltid varit ett kännetecken för lwfolk
nin«en icke blott i Karlskrona s tad utan även inom h ela vå r b 

provins. 
Museets nuvarande placering å örlogsvarvet är ett pro

visorium, dc utrymmen som tagas i anspråk mås te ~nart d i ~· 

ponloras för ann at ändam ål. Det är a tt h oppas att inom icke 
allt för avläg.sen framti d ändamålsenliga lokaler därför kan 
ställas till förfogande, så tilltagna att utveckling.smöjlighe tcr 
finnas och att den museimateriel, .som fo'rtiarancl e fi nnes 
spridel här och var på örlogsvarvet, 'kan samlas till ·ett enhet· 
ligt, örlogsflottan och Karl.skrona örlogsvarv, vä rdigt mmeum. 

I dessa tider r åder stark 'brytning !nellan rationalise ri ngs· 
kraven och bevarandet av tradition och det monumentall hi· 
storiska inom Ö·rlogsvarvet. Örlogsvarvet måste bliva ful lt 
modernt ·OCh k onkuiTensclugligt , detta är en n&lvän dighct, 
men det gäller att lotsa sig fram mellan de oersät tliga m innes· 
märkena och icke låta mera för svinna än nödigt är. hg 
tror att detta kan 'bliva möjligt, så att inom den gamla varvs: 
muren skall kunna växa upp en full modern varvsindustri .pa 

b h oll . .. k aroltn· samma gång som örlogsvarvet · e a er sm saregna ' 
ska och gustavianska prägel. 
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statens sjökrigshistoriska samlingar. 

statens sjökrigshistoriska .samlingar består av en äldre 
kärna, enklast betecknad m ed "modellsamlingcn '' - model
Jerna då tagna i e tt vidare begrepp - samt senare tillfö,rda fö
remål, vilka kunna vara b åde äldr e och yngre än n yssnämnda 
modellsamling. De senare föremålen utgöras av trofeer och 
föremål av stort alhnänt historiskt intresse sa mt av föremål 
insamlade ur kulturhis toriskt eller tekniskt intre.sse. 

Samlingarna äro administrativt delade i två stora grupper 
nämJi nen dels vad som förvaras i Sta tcn s Sjöhistoriska museum b 

och .som förvaltas av detta museums nämnd, dels vad som. 
finnes utan för museet i museicentralen å S Lockholms örlogs
varv, å m odellkammaren i Karlskrona smnt i marinens inst i
tutioner och ämbets lokaler å Ö•rlogsstationerna, depåerna och 
sjörästningarna, häri inräkna t även kulturbyggnader eller 
lämningar därav. Denna sistnämnda grupp förvaltas av Kungl. 
Marinförvaltningen, som för ändamåle t h ar en särskild orga
nisation till .sitt förfogande kallad Marinens museikommitte. 

I det följande kommer en kortare recl:ogörel.se att lämnas 
för vad m an vet om modellsamlingen och dennes skiftande 
Öden, d. v. s. om huvudparten av vad som finnes å Statcns 
sjöhistoriska museum och å modellkammaren i Karlskrona. 

Man får .gå r ä tt långt tillbaka i tiden för att ,spåra dc 
förs ta tecknen till ritningar eller modeller i samband med far-
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tygsbyggnader. På Gus tav Vasas och Erik XIV Lid, da 0 ,. 
1 ·'Cl. 

vanligt stora skepp byggdes - så stora att d et dröjde Öve. 

100 år innan ,större byggdes - använde man s ig av s. k. » b e~ 
stick >> , vilka utgjordes av måttuppgifter grundade på ti di·•~ 

t>"l'C 

erfarenheter. Dessa bestick utgjorde skeppsbyggmäs tarnes 

större eller mindl'e h emJighet. Några ritningar eller mode ller 

ur skeppsbyggnadsteknisk synpunkt synes emellertid icke hava 
använts, i varje fall finnas inga bevarade. Av d enna tids fa r. 
tyg m å nämnas skeppen Mars och Elefanten. Dessa mås te 

dock anses såsom rel. långt clrivna experiment d är k ons truk. 

tion ema voro i svagas te laget. En del av Elefantens skroy 

från 1556 upptogs i Kalmarsund under 1930-Lalct och uts täll es 

nu å Sjöhistoriska museet. 

Vid 1500-talets slut var England den ledande inom kr igs

fartygsbyggandet ooh såväl m odeller som ritningar fi nnas be

varade av de s. k. El'isabethskeppen, vilka bland andra dcl

togo i kampen mot den spanska armadan. Exempel på en 

sådan modell utgör storkyrkans i Stockholm samlida Yotir
skepp, som förvaras å Sjöhistoriska museet. 

' Den äldsta i Sverige kända och bevarade fartygsritningen 

är från 1611 och pekar hän på engelskt inflytande. Den näs ta 

i ålder är från 1600-talets mitt, då holländskt inflytande var 

rådande. Båda ritningarna finnas i Riksat:kivet. Vid denna 

tid hade r edan s törre standardverk utkommit, som i detalj be

handlade vedertagna byggnadssä ll och säkerligen i hög grad 

befordrade fartygsbyggena. 

En ivrig samlare av farlygsnuodellcr under 1600-t alct.s 

första hälvt var Cristian IV i Danmark. Icke så få a \· dessa 

finnas bevarade. Över huvud Laget synes m od ellbyggandet ha 

blommat upp kraftigt p å 1640-talet. Ändamålet var alt på 
ett åsk ådligt sätt klargöra för m onark och amiralite t alla för

slag till n ybyggnader. 1600-talcts s. k . amiralite tsm odeller stå 

beträffande utförande i särklass inom alla länder mecl storD 

flottor. Dc nådde en sådan s tandard, att de ansågos lämpli ga 

.såsom statsgåvor vid ambassader och liknande tillfällen. 
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j\"ågra bestämmelser rörande ägenderälten till modellerna 

. ,11es icke h a fLumiLs vid denna tid. Ibland beställdes m o
si) JJerna av amiralilelet, ibland lä t sk eppsbyggmästaren utföra 
(c . o 

deJll ooh betraktade dem da so1n sin egendom. Della torde 

]la va·rit ·en av orsakerna till a tt det exempelvis i England fun
nits stora priva ta samlingar av amiralitetsmoclcller. Den 

största och värdefu ll as te av dessa, omfattande sam1nanlagt 153 

modeJl m·, såldes ,så sent som på 1930-talet till Amerika, där d en 

skänktes till sjökrigsskolan i Annapoli s. 

Ä ven hos oss florerade fartygsmodellbygge t livligt på 1.600-

talet, men tyvärr f innas endas t elt få tal m odell er bevarade s-a-

50111, Amarcmth, Naseby, Ulrika Eleonow', Postiljon och Kung 

Karl , samtliga i Sjöhistoriska musee t. I samband m ed fartygs

modellerna bö•rjade man även göra modell er av andra förcm;tl 

såsom kanoner , mörsare, lave tter. Denna art av modellbyg

gande ökades än m era under 1700-talet. Modellföremålen fö r

varades å resp. avdelningar å varven i Karlskrona och Stock

holm eller hos skeppsbyggmäslarna, ekipagemästarna eller 

»löjtnant mekanicus >> , d. v. s. hos varvens ledande personer. 

I mitten av 1700-talet blir anhopningen :w modeller av 

olika slag jämte L i llhörande ritningar och litteratur mycket 

stor. Äganderätten synes dock alltjämt ha varit oklar, möj

ligen med undantag för de av amiralitetet b eställda modell er

na. Då en modell icke längre var aktuell försvann d en där

för ofta eller kom i enskild ägo. Bristande utrymme har sä

kerligen ock,så bidragit till att modellerna förfors och kasse
rades. 

Vilka orsakerna nu än varit ulkom i januari och april 

1752 tvenne n ådiga brev, vari anbefalldes att modellkammare 

skulle inrättas vid kungl. sk eppsvarven r esp. vid sjöartilleriet 

i Karlskrona. Det gick emellertid dåligt med anskafbndct av 

lokalel'. Sålunda anföres i skrivelse från amiralilets varvs 

kontoret elen 9 april 1761 - alltså 9 år senare - att >> något 

~isst rum icke varit anvisat till m odellkammare vare sig i 

aldre eller nyare tid utan endas t sm å kamrar för skeppsbygg-
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mästarne och varvsofficc1·arne, vilka ömsom efter go ttfinn 
de blivit nyttjade än till uppsyningsmäns och än ti ll " dan. 

. , ' "l ru 
officerares. rum, så att ingen beständighet med dem varit. ' 

~enare tid_ är ~äl Yid skeppsdockan en byggmästarkarnmar! 
aven nyttjad till modellkammare men med lika föränd .· 

.. .. ttng 
.som de forutnamnde, emedan den under tiden vari t h rLlk 
. . ad 

till arrestrum och 1bland till herrar officerares corp dc gard 
så att den jämväl undergått åtskillige förvandlingar. >> e 

Amiralitetet fick därför inskränka sig till att fr an veder. 
börande ämbetsmän infordra förteckningar på de modeiie r, rit
ningar och böcker, som befanns under deras vård och dessa 
förteckningar äro från 1761. De äro de ä ldsta inventarieför
teckningarna över >> modcllsamlingen » .som f. n. fin nas i be
håll. Anmärkas kan att skeppsbyggmästaren Gilbert Siw klon 
icke synes ha varit särskilt road av att lämna sin för teckning, 
ly han drog ut på tiden därmed. Framställnina h ade " J.Orls tl ,.., _ 

om. medel till en parodsal för modellerna, men denna fr aga fick 
slå tilllbaka för det då pågående nya dockebygget. 

I den nyss anförda skrivelsen säges även att "i förra a ren 
varit nyttjad till modellkommare ett rum över upp rop~.kam
maren, vilket nu innehaves av herr konunendörcn och r idela
ren Johan von Rajalin till dess under händer havan de g<dcre 
modellens fuiiJ)ordande. >> Denna modell är· tyvärr för ko m
men men cita tet är av intresse enär i dct.samm.a n ågot fr am
lyser, om vilka som befattat sig med moclellarbctet . Ett när
mare studium visar att förutom skeppsbyggarna Shelclon och 
af Chapman samt doras kolleger i ett flertal fa ll ä ven offi
cerare sysslat med modellbygge. Som exempel härii kan även 
anföras elen i sjöhistoriska museet befintliga sällsynt fiirnärn
liga modellen av Göta Lejon, utförd a v kaptenen Psilancler 
1745. Vanligen torde studieresorna ha utmynnat i sadant 
at'bete. Så är fallet beträffande den galärmodcll, ,som byer
lämnades till Karl XII vid dennes ankomst till Ystad 17 15 
och som finnes i Sjöhistoriska museet. Man lem ocksa tänk:I 
sig att officerarna utförde sina modeller för att m cr itNa sig, 
särskilt i dc fall , då de icke kunnat erhålla utrik es ör lo-gs-
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... st vilket eljest torde ha varit elen vanligast åberopade 
i J!Ifl ' 

eriten. 311 
Genom nyssnämnda inventarieförteckningar blcvo veder-

. örande ämbetsm.än ansvariga för modellerna, och då in ven
b ·uo- ar skedde tid efter annan och nya föremål tillkomma, 
tefl .,< . , . . . 
, blev härigenom det mesta bevarat ttll var ttd. Detta galler 

S!l 
.. ·skilt de föremål, som sjöartillerikontoiJ.'et i Karlskrona hade .sai 

]land om. Det blev Chapman förunnat att uppföra den pa-
radmodellkammare, varom tidigare gjorts framställning. Den 
ju rymdes i det vackra >> Mönstersals- och kontorshuset», en 
byggnad som uppfö,rdes av Chapman år 1785- 86. I elen ,s. k . 
modellsalen inryntdes i första hand far tygs- och byggnaclsmo
dellerna. Däremot synes det som om sjöartillerikontoret allt 
fortfarande inom -egna lokaler bevatat sina modeller. I och 

311ed det nya tyghuset,s uppförande 1902- 04 samt modell
salens ianspråktagande för annat ändamål sammall!fördes de 
båda samlingarna till en gemensam lokal i tyghuset, numera 
benämnd » Modellkommaren ». 

År 1907 erhöll varvschefen i Karlskrona order av m arin
förvaltningen att inkomma med uppgift på alla de föremål, 
som ansågo,s böra överföras till ett blivande marinmusemu i 
Stockholm. Med anledning härav upprättades f yra inventa
Tieförteckningar, nämligen : 

l ) förteckning å till Stockholms station redan överförda fö 
remål, 

:2) förteckning över museiföremål befintliga i tnodellsalen å 
flottans varv i Karlskrona, 

J) förteckning å föremål, som beträffande artillerideparte
mentets detalj kunde komma ifråga att införlivas m ed ett 
marinmuscum och ,slutligen 

4) förteckningar över å varvet befintliga museiföremål för
varade vid ekipage-, torped- och mindepartementen. 

Man återfinner i dessa förteckningar praktiskt taget alla 
d.e förem ål, som upptages i 1761 års inventarieförteckningar. 
liärjämte hade g i vetvis ett n1.ycket stort antal nya modeller 
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m. m. tillkommit. Förteckningarna upplog alla befintl iga fö, 
remål, enär varvschefen icke ansåg sig kunna avgöra, vill· 
av desamma, som lfunpacle .sig för ett blivande marimnnsc 111~~ 

I förted:ning n:r 1 å terfinnes bl. a. dc förnämsta ay Sjö~ 
hi storiska museets nuvarande fartygsmodellcr, förelräd c!-wi s Ut
förda genom af Ch apmans försorg. Förteckning n:r ':2 upp_ 
tager bl. a. den stora samling fartyg.smodeller , som huvud
sakligen tillkommo under .sheldonliclen samt ett fl ertal mo
deller av varvsbyggnader , verkstäder, specialpråmar, dock
byggnader, kranar m. m . vilka samtliga befinna sig i modell
k ammaren i Karlskrona. Förteckning n:r 3 'upptager ar ti lle
ripjäser med lavettage och tillbehör samt n1codeller däraY, Yi
dare ammunition och blanka vapen .samt mod ell er å YPrktyo
för tillverkning av ammunition m . m., vidare riktmask iner, 
eldhandvapen, laboratorieverktyg och fyrvcrkspcrsedlar, hrand
rör, trofeer och diverse specialmodeller i allt omfattande 3,227 
nummer, huvudsakligen modeller. Denna samling utgör nu 
huvudparten av modellkammarens föremåL 

Föremål, som upptagits i förteckning n:r 4 äro dels kvm
å resp. departement, dels överförda till Sjöhistoriska museet. 
Dc ~1 tgöra endast ett ringa antal, jämfört med dc övriga sam
lingarna. 

Av föremålens fördelning framgår att S heldonpcrioclens. 
(1660- 1770) fartygsmodeller huvudsakligen äro koncentrera -
de till modellkammaren och Chapmanperiodens (17 70- 1826) 
till Sjöhistoriska museet. Detta förhållande, ,som ingalunda 
framsprungit ur museala principer, har .sin orsak i alt till 
Stockholm i första hand !överfördes >> pablikdragande » mo
deller för användning vid dc olika utställningar, som anordna
des för att popularisera .samlingarna och som föregingo marin
museets öppnande 1926. Det egendomliga förhållandel r[tder 
sålunda nu a tt Sjöhistoriska museet endast elisponerar -± far
tygsmodeller från Sheldonperioclen, däribland linjeskeppet Nus
by. Efter denna modell anser man att Francis Sheldon i Gö
teborg byggde 90-kanonskeppet Äpplet eller Ril.:säpp!et, ty 
från detta skepp vid Dala·rÖ upptagna fartygsdelar - nu för-
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-
94-kanonskeppet Enigheten, lJyggt 169-G l1å K a rl skron a Orlog~vn r v. 

Enigheten, samtid a skrovmodel L 
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l
-ade i Sjöhistoriska nmscet - ger starkt belägg för en ,så-,,a '-

dan åsikt. ModeUkammat'en å andra sidan disponerar ett 

40.tal far tygsmodeller från Sheldontiden, varav dock ett mind
re antal f. n. äro deponerade i Sjöhistoriska museet. Dessa 
]{omma att bli föremål för en närmare granskning i och rör 
ett eventuellt överförande till museet. De erfordras där för 
att fylla en krono1ogisk lucka bland de s. k. varvsmodellerna. 

Sk illnaden mellan Sheldon- och Chapmanmodellerna är 
starkt iögonfallande och skulle närmast kunna uttrycka.s med 
att Sheldomnodellerna endast i stora drag återge fa rtygets hu
vuddata och utseende och därför blivit synnerligen billiga att 
framstä lla . Chapmanmodellerna å andra sidan återger det 
exakta så långt skalan medgiver. Sheldonmodellerna äro i 
allmänhe t i 1/32 eller 1/64 skala m edan Ohapmans modelle r 
i de fl esta fall äro i 1/16 skala. Det är alldeles klart att denna 
senare skala möjliggör större detaljrikedom. För framställ
ning av sina modeller iordningställde Chapman en särskild 
verkstad å varvet i Karlskrona. 

F artygsbyggnadsverksamheten under Sheldontiden var 
stundtals mycket livlig och i a llt har b yggts av nedanstående 
skeppsh yggmäs tar e: 

Thomas Day, 3 skepp 

Pieter Croon, 3 skepp 

Robert Turner, g skepp 
död 1686 

Gunnar Ro lh, 15 skepp . .. ... ... ........ . 
död 16g1 

F''rancis Sheldon d. ä., 7 skepp 
1612- 1692 

Francis Shelclon el. y., 3 skepp . ........ . 
1660- 1692 

William Smith, 3 skepp, g fr eg., 3 briggar 
död 1733 

1662- 1667 

1666- 1674 

1674- 1686 

1()71- 1687 

Hi61 - 1682 

1690- 1692 

1711--1732 
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Charles Sl1elclon, 17 skepp, 20 freg., 5 bomb-

1665- 1739 kitzar, ± jakter, 9 briggar, 

3 skottpråmar, 11 ga lärer 

Carl Johan Falck, 3 .skepp, 3 freg ., 3 flott-

död 1737 pråmar, 3_6 galärer, 4 
halvgalärer .. .. .. ... . . 

Harald Sohlherg, 2 skepp, 5 freg. 
1712--1778 

Gilbert Shelclon, 8 skepp, 9 freg ., 2 bomb-

1693- 1739 

1721- 1742 

1750~1i65 

1710- 1794 kitzar, 2 briggantiner, 4 

skottpråmar, 4 galärer . . 1741- 1774 

I denna förteckning har medtagits med dynastien Slwldon 

samtida skeppsbyggmästare. Dessa hava huvudsakligen hygg t 

sina fartyg på andra varv än i Karlskrona och från dem bär

stamma veterligen inga modeller. Det är dock icke u1 0slutet 

att sådana kunna påträffas bland de modeller, vars proveniens 

ännu ej bestämts. 

' Följande fartyg hava byggts av: 

af Clwpman 
1721 - 1808 

för ölflogsflottan 

18 linjeskepp i Karlskrona ......... . 

13 freg. i Karlskrona . .......... ... . . 

4 kutterbriggar därav 2 i Karlskrona .. 

l skonert ............ . . ......... . 

2 kuttrar, därav l i Ka-rlskrona 

för m-mens flotta 

6 hemmema 

13 turuma, därav J i Karlskrona ... .. . 

3 udema .... ......... .. . . ........ . 

4 pojmna ....................... . 

1774-1 825 
1782-1 803 
1789-1803 

1789 
1784-1785 

176±-1 809 
1761-1 786 
1762-1776 
1760-17 75 
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l kutterbrigg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1803 

2 skonerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1790 

4 jakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1762 

24 kanonslupar, 3 kanonj-ollar , l kanon

barkass, l rekognoceringsfartyg. 

för kungl . huset 

l skonert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1779 

2 jakter och 2 salsslupar i Karlskrona 1782. 

Av dessa 105 fartyg h a va det stora flertalet byggts direkt 

under Chapmans ledning och övriga efter hans ritningar. 

skeppsbyggmästaren Johan A.c'rel (1713- 1790) är icke 

upptagen i denna redogörelse, enär hans verksamhet i stort sett 

faller inom armens flotta -och huvudsakligen gäller galärbygg en. 

Vid fartygsbyggnad under 1600-talet och större delen av 

1700-talet var modellen minst lika viktig som fartygsri tning

arna. Man kan därför å ena sidan förvåna sig över att icke 

fler modeller finnas bevarade men å andra sidan också vara 

tacksam för K. Maj:ts beslut att modellkamrar skulle upprättas, 

ty om så icke blivit fallet kan mycket väl tänkas att samling

arna aldrig skulle n å tt det omfång de nu ha. 

I Stockh-clm tillkom också en modellkammarc, men de 

flesta förem ålen därifrån, vi lka nu förvaras å Sjöhistoriska 

museet, härröra från 1800-talet. Mycket förvarades då å kon

struktionskontoret Under förra hälften av 1800-talet kan man 

tala om modellraseri, ty ingenting fick tillverkas för flottans 

räkning utan att det fanns en fastställd modell. Vid uppfö

randet av den nuvarande hantverkskasernen å Skeppsholmen 

På 1830-lalet var det knappast något, som icke blev modell

fastställt exempelvis fönsterhakar, spik, kakelugnsluckor, lås, 

dörrvred 1i1. m. Alla dessa modeller med vidhängande sigille

rade fastställel sebeslut 'förvarades å denna modcllkammare, li

kaledes bekläclnadsmocleller. Samlingarnas förvarande i otids

entiga lokaler med fukt , damm, mask, rost och alla andra för

tärande krafter gjorde att föremålen så småningom fingo ett 
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~vårda~ .. utse~nde. Respekten för dem syn~s h~ dött ut. De 
sam anfostes 1 stora korgar, modellapparna folio ifrån och s 

. . .. an1. 
manhanget gtck till stor del forlorat. De kvarvarande texten 
bl " 1.. " f . 1a cvo svar asta, men sa anus Icke heller någon mu< eik111 · 

v ~ lll]u 

personal å flottans .stationer vid denna tid. 0 

Ett hältre öde gingo fartygMnodellerna till mötes, l~· de 
kommo i sista stund under amiral Häaas vård åt 1895 'e 1 

oJ V • '- l an 
denna tid ägnade han större delen av sin återstående levnad 
till deras restaurerande. Särskilt de ömtåliga riggarna sattes 
av honom och hans medhjälpare i stånd, så att) 11nan kan hop. 
pas att desamma med sin nuvarande vård i fukt- och tempe
raturkontrollerad luft ooh i dammfria montrar skol a kunna 
bevaras mycket långt fram i tiden. En ytterligare för utsätt
ning är dock att förflyttningar av modellerna sker .så spar
samt som möjligt, ty även vid den minsta transport, även in
om museet, :-:ker alltid någon skada, inre bristningar m . m., 
vilka icke omedelhart kan upptäckas. 

Såväl Sheldons1äkten som Chapman ägde ,stora personliga 
samlingar av modeller, ritningar, kartor och bocker. Dessa 
inköptes av kronan 1801 r esp. 1810 och tillfördes nwdellkam
mar~n eller konstruktionskonloren. De betalades m ed resp. 
600 och 6,000 daler Riksgäld. 

Namnet statens sjökrigshistoriska SCI111!li11'g,ar tillkom 190\), 
då amiral Hägg blev den fö·rsta föreståndaren för d esamma. 
De omfattade då endast de föremål, som upphämtats fr ån 
Karlskrona eller utlämnats från modellkammaren i Stockhohn. 
År 1922 upphörde den .senare och alla dess föremål överfördes 
till de nämnda samlingarna. Då marinmuseet kom till (1H26) 
i gamla vetemärinstitutet vid Djurgårdsbpon, synes b egreppet 
Statens sjökrigshistoriska samEngar ha upphört. Något år se
n are tillkom Marinens museinämnd, som: återupplivade b egrep
pet men lät det om.fatta alla från marinen härstamniande före
mål som samlats eller uttagits fö·r musealt ändamål. Marinens 
museinämnd fick ,som efterföljare Marinens museikom mitte. 

Museikommitten föresl år marinförvaltningen vi1ka före
Inål, som böra överföras till samlingaraa och föremålen sam-
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n föras sedan till nmseicenlralen å S Lockholms örlogsvarv 
:~r också kvarbliva de å sina p latser - ämbetslokaler o. d. 
..--eller föreslås dc till överlämnande antingen till Sjöhistoriska 

U<e' et eller annan museal institution. Utanför Sj'öhistoriska 
J)l ~ 

J1luseet befintliga delar av samlinga rna underhållas genom 

J{MF försorg. 
Då ett fartyg utrangeras får kommitten del av alla invcn

tarieförteclmingar och föreslår med stöd härav vad som. bör 
tillvaratagas ur musea l .synpunkt. Sak samma gäller :Övriga 
inventarieuppbörder vare sig å varven eller vid andra marina 
myndigheter, så ~:nart försäljning eller kassation fö·rekonnner. 

Till den utomo rdentligt förnäma kärna av ritningar och 
arkivalier, som ingick i Chapmansamlingarna har sedermera 
fogats äldre ritningar från marinförvaltningen och varven. 
Denna r itsamling som förvaras i Sjöhistori.ska museet är syn
nerligen aktningsvärd och av utomo·rdentlig hjälp för forsk
ningen och arbetet inom sagda museum. Lägges härtill d et 
under ~.enare år tillkomna bild- och fotoarkivet samt bibliote
ket (c :a 8,000 hand), film- och n egativarkivet samt en prak
tiskt ordnad katalogisering, förvaring m. m. så långt det syn
nerligen begränsade utrymmet i Sjöhistoriska museet medgi
ver, så har därmed den ram kring samlingarna ordnats, som 
är nödvändig dels för att överblicka dem, dels för att åt efter
kommande generationer ge ett arv av historisk klang, .skapan
de fantasi och en inspirerande uppfattning om vad flotta och 
kustför.svar betytt och kommer att betyda för vårt lands själv
ständighet. 

A. Elisen 
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Sjöfolkets beväpning. 

De h andvapen som använts ombord h a till största delen 
varit likartade med motsvarande vapen till lands och utveck
lingen av sjöfolkets beväpning har gått hand i h and med ut
vecklingen av landtruppernas vapen - man k an ske t. o. m. 
kan våga p:\s tå att flottan i gångna tider i detta avseende kom
Init att ligga något på efterkälken, ty i viss utsträckning har 
flottans folk fått övertaga handvapen från armen och h ä rvid 
ofta fått låta sig nöja 1ned äldre modeller. Någon .skarp och 
tydl)g gräns mellan handvapenstyper för flottan och övr iga 
vapenslag kan därfätr icke alltid urskiljas. Vissa vapen ha 
dock fått sin utformning efter sjökrigets speciella förhållan
den - hit höra t . ex. änterbilor, pistolyxor och r elingsp istoler. 
Sammanblandningen har blivit så mycket större som fo tfolk 
ofta var kommenderat ombord på fartygen, dels föl' att göra 
tjänst under strid och d els ofta för att fylla vakanser bland 
båtsmännen. 

Inom den vapenhistoriska forskningen utgör frågan 0111 

sjöfolkets personliga beväpning ett ganska förbisett kapitel. 
Någon sammanhängande framställning härav föreligger icke, 
till en del heroende på att en dylik specialfrågas utr edning 
måste föregås av ett omfattande och synnerligen tidsödande 
forskningsat'bete i olika arkiv, där främst avsaknaden av ett 
register för de till flottan hörande arkiven gör sig k ännbar. 
De i det följande m eddelade uppgifterna om s jöfolkets ]Je· 

väpning utgöra endast en sammanställning av sprielda notiser 
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. ett antal arbeten och göra på intet sätt anspråk på fullstän
~ighet. Ej h ell er har den korta tid som stått författaren till 
buds för utarbetandet av denna arhkel medgivit någon möj
]ighet för kontroll av k älluppgifter och ej' h eller fök- egna 
jorskningar. De ad)eten som använts finnas förtecknade i 
slutet av artikeln. 

Bandvapnen k unna uppdelas i två huvudgrupper, blanka 
.vapen och eld'JwnduCTJpen. De förra kunna uppdelas i stång
vapen, till vilka räknas alla på skaft eller stång fastsatta va
pen, såsom änterbilo,r, än terpikar och b arelisaner samt sido
vapen, såsom svärd, värjor, huggare och sablar. De äldsta 
stångvapnen, den enkla , spetsade trästången och träklubban 
ha följts av andra former. Ur spjutet utvecklades redan ti
·digt lansar och hillebarder. Lansen fortlevde under benäm
ningen pik, inom flottan änterpik, mycket länge och ur den 
utvecklades bardisanen , som huvudsakligen användes av un
·derofficerarna och som var i bruk till 1700-talets slu t. Till 
stångvapnen hö·r också yxan, som stridsvapen inom flottan 
benämnd änte1'bi'la . Änterbilan var m åhända sjömannens vik
tigaste vapen och flera modeller av änterbilor ha fastställts 
föT flottan. 

Den urspr ungliga formen för siclovapen är svärdet, för 
flottans vidkommande representerat i de s tora, bredeggade 
slagsvärd, som finnas bevarade i statens sjökrigshistoriska 
samlingar. Dessa svärd återgå till typen på de medeltida två
handssvärden men de torde OITJ!borcl knappa.st h a använts 
som stridsvapen utan i stället gjort tjänst .som värdighets
tecken eller använts för ceremoniellt !bruk. En okontroller
bar uppgift säger att två d ylika svärd böllos upp k or,sacle på 
halveläck såsom. signal till inledande av strid. AU de ioke 
utgjorde allmän egendom framgår av uppgifter om. det an
tal i vilket dc förekom1no på fartygen, ett par på de mindre 
Och två par p {L de större skeppen. De svärd som finnas i 
·Statens .sjökrigshistoriska samlingar äro av tre olika typer, 
~~terade 1657 , 1738 och 1744. Det äldsta har på klingan, 
Jam te årtalet, inskriptionen : >> vVira mc fccil» och svärdet från 

Tidsl~:rift i S jöväsendet. 25 
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17 44 har inskriften »Med Guds hielp » på klingan. De . , 
äldre svärden ha långa raka klingor, vilka sluta i en sk h ~t. 

· ar\) 
spets under det att det yngsta har en något kortare m.en hr 
dare klinga och tvär spets med raka sidor. Fästena äro kor:: 
f?rmade med lång smal parerstång och läderklädd k avle. Av 
liknande typ är Karl XIII :s amirals svärd, som förvaras ) , 
Kungl. Livrustkammaren. Det är dock å tskilligt mera p ral~t~ 
fullt. Det har på tvåhandsfästet en klotrund knapp, p rydd 

med tre kronor ·och det s. k. »Göta vapen >> i etsning och fö r. 
gyllning. Kavlen är klädd med sammet och parerstången är 
rak. På pare.rstångens armar finnes en inetsad och deivis. 
förgylld dekor samt inskriften: >>WIRA BRUK ANNO 1750 ,, 
Klingan bär namnet CAROLUS och är även den etsa(l och 
fö rgylld. 

Utöver slagsvärden omtalas från 1600-talet även särskilda 
för flottan avsedda sidovapen. Den danske residenten Pede1• 

Galt rappm-terar sålunda 1623 till danska regeringen om »en
tresvärd ,, som Gustav II Adolf till ett antal av 2,000 sL låtit 
beställa vid Arboga faktori och vilka voro avsedda för som
markampanjen samma år. 

' Svärden voro i första hand huggvapen och de började un
der 1600-talet ersättas med värjor, vilkas klingor fingo en 
både för hugg och stöt passande form. I Modellkam maren 
samlingar ingå två värjor från tiden omkring 1650. En lik

nande, i privat äg'o befintlig värja bär årtalet 1667. Den ka
rolinska vä:rjan framrför andra är den smäckra och ekgan ta 
kommissvärja som fastställdes 1685. Denna värja fanns inom 
flottan kvar ända in på 1900-talet. v. Schreeb har givi t en 
utförlig redogörelse för vapnets öden inom flottan. Niir det 
började användas av sjöfolket kan icke med bestämdh et fast
ställas men sannolikt skedde det ganska snart efter 1685 och 
i ursprungligt skick fortlevde värjan till 1832. Detta år ut
sattes vapnet för mindre förändringar. Av den ursprun glig:l 
typen finnas två exemplar kvar i modellkammarens samlingar. 
Ett av dessa utställes bredvid modellexemplaret till 18:12 år" 
värja. Denna senare har en med sigill förseeld lapp, på 
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'Jj{el1 Jäses: '' Kong!. Förwaltningens af S j ö-Ärenderue fast
"1 .. Jlde Modell på Hugg-Värja till f'örändring af den nu be
~:~t]iga för Kong!. Flottans behof. Stockholm d. 5 April 1832. 
~å befallning. Carl Servais >> . De förändringa,r 1685 års värja 

dero·ick voro mycket små. Modellexemplaret från 1832 är 
un " 
]leJt Jik 1685 års värja, om man bortser från att klingan av-
kortats. Den ursprungliga värjans klinga var 89 cm lång, 
!832 års 70 cm. På flera avkortade värjm, dock icke mo
dellexemplaret, har tumringen borttagits . Värjor av denna 
senare typ funnos kvar in på 1900-talet i flottans förråd, då 
de försåldes, efter att under mer än 200 år h a använts som 
beväpning för sjöfolk e t. 

Uppgifterna om flottans handvapen äro ytterst sparsam
ma, delvis beroende på det redan antydda förhållandet att 
flottan endast i ringa utsträckning erhöll särskilda för den
samma fastställda modeller utan i stor utsträckning fick över
taga vapen från infanteriet och kavalleriet. Under 1800-talet 
fastställdes dock ett flertal modeller till vapen för flottan, var
om J. Alm (Blanka vapen och skyddsvapen) meddelar några 
notiser, vilka i detta sammanhang kunna vara värda att åter
givas. 

År 1808 fastställdes modell på huggare för marinen. Den
na huggare skiljer sig föga från infanterihuggarna m/17 57 och 
1808. 

På Sjöhistoriska museet finnes ett projekt till >> Uniforms
värjor >> för flottans officerare, daterat den 5/10 1824 och det 
är troligt att modellen till dessa värjor fastställdes samma år. 
På dessa vapen äro alla heslag av förgylld mässing. Kavlen 
är av elfenben och den raka, eneggade klingan är blånad och 
försedd med etsad och förgylld dekor, i vilken Karl XIV Jo
hans namnchiffer och svenska riksvapnet ingår på ena sidan. 
På motsatta sidan finnes kronprinsen Frans Josef Oscars 
na-mnchiffer samt det norska riksvapnet. Den m arina ka
raktären angives av ett par korsade tretungade flaggor på 
UlUhblecket samt bl. a . en treudd på mittbeslaget. 
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LÖJ.lnantcr och underlöjtnanter hade vid denna 1 id , . 
• 

0 ll1:\ 
korta dolklik mm de vapen, »stickertar». 

Vid 1800-talets 111utt fastställdes et t flertal m odeller titt 
huggare för flottan. 1851 års änterhuggare för marinen har 
en bred och upptill något framåtböjd tånge med kavh- av tv:\ 
pånitade träskenor. Parerplåten är av svärtat järn och gan. 
ska grov i utförandet. Klingans längd är 57,2 cm och den 
största bredden 4,2 om. Ungefär samJidigt med denna hug. 
aarc fastställdes förändrin11.smodell från 1808 års marinhuaera b v b b<~ 

er och vidare fick skeppsgossekåren en egen huggare, där he. 
la fästet är av mässing. Klingans längd på dessa huggare är 
52. cm. En huggare, även den med mässingsfäste, fastställdes 
också för flottans kanoniärkår. För skärgårdsartilleril'l fas t. 
ställdes 1866 en förändringsmodell från änterhuggaren m/1851, 
avsedd för manskapet. 

För flottans officerare och unelerofficerare fas tställdes 
1nocleller till sablar under 1850-talet. Dessa sablar likna i 

stort sett dc som fastställts för livregementena till fots 1852 
och 1853. Skillnadcn är att fästenas ornering är ol ika och 
att elt krönt ankare ingår i dekoren. Baljorna h a vidare all
tid' två koppelringar på munkbleckets ryggsida. 

Tillverkningen av blanka vapen skedde som r egel inom 
landet - någon import förekom dock - först hos han tver· 
kare men sedermera hos faktorier, av vilka Qvarnbacka kling
verk och \Vira bruk äro dc mest kända. Det sist niimnda 
anlades av amiralen och ståthållaren Clas Fleming, som fick 
privilegium på klingtillverkning där år 1635 . En stor del av 

de vapen som ingå i Modellkamma rens samlingar bära detta 
bruks stämplar. Bruket låg i Norrtäljctrakten. Qwarnhacka 
fick sina privilegier 167 5 och detta bruk var beläget vid ·~r 
bogaån. Ä ven själva staden Arboga var tidigt platsen fö r tdl· 

verkning av blanka vapen. 
E ldlwndvapen började komma i bruk under 1400-talets 

början. Ombord på örlogsflottans fartyg användes dock ll1yc
kct län"e armborst som skjutvapen. Så sent som 15()5 ]Jr tl· 

t> • •• "d I J "ld · el · ·J J 1in''e11 kades de under en S.JOS ln . en s z1 nng av ra) 11 " 
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]<ll1 svenska och danska flottorna den 4 juni detta år upp-
111el 1' ·t f' · · f'" d t ' l . ,es att på skeppet rat us unnos >> sJuttio mnar me ,s a -
<fj\ k "" ' f "l .. l l l " . som s ·oto sa ort att p1 en ro z som 1age "· J å'Jai , · 
J " Det var först i och med att nya och effektiva låstyper 

,funnos som eldhandvapen började kom:ma i allmänt bruk 
ll~~ få mera effektiv verkan. Tidigare torde dera.s verkan ha 
0 

rit av moralisk art. Från början torde man såväl ha laddat 
va avfyrat pjäserna från mynningen, varvid avfyrningen soJ11 ~ 

skett med stubin, ooh ett betydande framsteg m åste det ha 
varit när man fann på att låta avfyrningen .ske genom ett fäng
hål. Till en början användes en glödgad järnstång och senare 

n lunta för att antända fängkrutet. Så småningom utvecklae 
des detta antändningssystem så att luntan fastgjordes vid en 
hävarm som fördes intill fängpannan och antände krutet. 
Luntlåset fortlevde länge, trots vissa nackdelar, på grund av 
dess relativa pålitlighet, m en vid sidan av detsamma använ
des även andra låstyper. Hjullåset, en på friktion basera d 
lås typ, uppfanns redan omkr. år 1500, men det hade den 
svagheten att antalet klickar var ganska stort. Man herak
nar att vart femte ,skott misslyckades. I hjullåset rev en med 
refflacl kant för,sedd ståltrissa eld ur den i hanen fastgjorda 
»fyrstenen " (av svavelpyrit). Hjullåsen kallades i Sverige 
vanligen >>fyrlås , eller , sintlåS >> efter de tyska benämningarna 
»Feuerschloss " och , ziintsohloss ". En annan låstyp, snapp
låset, uppfanns ungefär samtidigt. Här antändes fängkrutet 
av gnistor, sam alstrades då elen i hanen fastsatta flintan slog 
mot ett eldstål. Sanuna princip kännetecknar även flintlåset, 
som hade sitt bomland i Frankrike ooh som därför kallades 
•fransyska halvspännarelåset» . Dessa lås infördes snart i alla 
länder, hos oss mot 1600-talets slut. Vid ungefär samma tid 
började också bajonetten komma i bruk och till en del över
taga pikens uppgift. 

De tidigaste handeldvapnen voro lunga och klumpiga och 
erfordrade stöd vid handhavandet. Hakcbös.srm hade sålunda 
en på undersidan anbragt hake med vilken man stödde vap
net mot en mur eller något annat brö.stvärn. På 1590-talet 
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infördes efter nederländsk modell musköten hos oss. ]) . . . ~~ 
av mmdre kallber och vrkten uppgick till 4- 6 kg. Vid sk. r 

ning stöddes den mot gaffel vilken dock knappast har JLLt. 

vänts till sjöss. Låset var vanligen luntlås men ä ven h ·u~~l
och snapplås förekomma. Musköten visade sig trots s i~l _as 

lativa lätthet vara ett effektivt vapen mot de dåtida har~e~~: 
skydden, och den var även överlägsen de äldre vapnen ifrårr 
om e ldhastighet och träffsäkerhet. t>a 

Flintlåset användes i eldhandvapnen ända fram till 1800. 
talets förra del då försök började göras i Sverige m ed slaglås 
~om ersättning för de ofta k lickande flintlåsen. Dc första 
svenska slaglåsmodellerna fastställdes under 1840- talct. Det 
var upptäckten av det stö-tkänsliga kaliumkloratet 178u samt 
uppfinnandel av knallhatten 1818 som möjliggjorde den p rak
tiska utfor,mningen av dei1 nya Jåstypen. 

En avsevärd ökning av eldhastigheten erhölls genom in
förandet av kammarladdningsgevär. I Sverige fastställdes ett 
sådant 1864 u tan enhetspatron, vilket kan sägas u tgöra en 
övergångsform mellan fram- och bakladdningsgevär. År 1867 
ani:Dgs ett 12,7 mm gevär för enkelladdning med Remingtans 
blockmekanism för bakladdning och kopparpatroner m.ed ka nt
antändning. Detta gevär .ändrades 1889 till centralantämJning 
och samtidigt minskades kalibern till 8 min. · Det senare sven
ska _geväret, av Mausers konstruktion, fick genom mittstocks· 
magasinet och laddramen en eldhastighet som vida överträffa· 
de enkelladdarnas. Genom förbättrade krutsorter ök ades 
även kulans utgångshastighet så att medan den hos 8 mm ge· 
väret m/1867- 89 var 605 m /sek\ den vid 6,5 mm geväret m/1896 

var 730 m /sek. 
De eldhandvapen .som användes inom flottan torde i hu· 

vudsak va rit desamma som använts ino m infanteriet och ka
valleriet. J. Alm (Eldhandvapen) har några uppgifter om eld· 
handvapnens användning till sjöss, som kunna vara av in· 
tt·esse. 

De pistoler, som tilldelades sjöstaten voro mycket lika ka· 
valleripistolcrna men till skillnad från dessa försedd a J11Cd 
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älthake. År 1683 fas tställdes en pistol med snapplås för s jö
btaten- Den har en piplängd av omkring 33,5 cm och en ka
:jber av omkring 15,5 mm. Kammarstycket är åttkantigt med 
jnsvarvade ränder. Pipan är rund och även den prydd m ed 
ränder. Låsen äro av .samma konstruktion som på 1688 års 
snapplåsgevär m en mindre och skilja sig dessutom i vissa de
taljer från dessa. Framstocken har e tt 2,3 cm brett näsbleck 
av järn. I laddstocksrännan sitter en slät rörka av järnplåt 
och på stockens sida finnes en smal 10 cm lång hälthake. Pi
stolens h ela längd är 53,5 cm. och vikten 1,05 kg. 

Under fr~hetstiden synas muskedundrar ha blivit vanliga 
ombord på örlogsfartygen. En sådan i Armemuseum förva
rad muskedunder har ,, kanonmynning >> av en typ som tidigare 
fanns på inom flottan brukade snapplåsmuskedundrar men 
pipan är mindre än på dessa. En snapplåsmuskedunder fin
nes .representerad i Modellkammarens samlingar. Samtliga 
dessa vapen ha gaffel, avsedel för fastsättning i relingen e. d . 
Av senare typer finnas många muskedundrar i Modellkam
marens samlingar liksom även på Sjöhistoriska museet. Dessa 
vapen tillhöra säkerligen till största delen den gustavianska 
tiden men åtskilliga kunna härstamma f.rån 1800-talets första 
årtionden . Piplängden varierar mellan 52 och 52,5 cm, ka·· 
libern h åller .sig omkring 32 mm och vikten varierar mellan 
8,4 och 8,7 kg. Låsen utgöras av olika flintlåsmodeller. Ur 
muskedundrarna skötos rännkulor, vilka voro inneslutna i 
små k artescher av pergament eller väv. Uneler kriget 1788-
90 el1er möjligen på Gotland år 1808 synes ett stöne parti 
~-yska m uskedundrar ha erövrats, vilka sedan länge användes 
Inom svenska flottan. De flesta äro enligt stämplar p å lås
blecket tillverkade i Tula på 1780-talet. På 1840-talet kon
stnlerades av W. v. Sydow en för flottan avsedd 16-lödio re-
l" t> 

1llgspistol, med .slagkrutsantändning. 
I övrigt hänvisas till den »vägledning » genom Modellkam

illarens utställning som återfinnes i en annan artikel i detta 
häfte. 

A. Lindahl. 
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Modellkammarens kanoner och 
kanonkulor. 

Modellsamlingarna lämna en god bild av sjöartilleriets. 
utveckling. Föremål från tiden före år 1600 saknas visser
ligen praktiskt taget, men 1700-talet är väl representerat med 
tanke på att örlogsvarvet endast existerade under detta spkels 
två sista decennier. Utan att göra några som h elst anspråk 
på fullständighet, kommer här n edan att lämnas spridd a npp
gifter och glimtar av det omfattande materiel, som endas t del
vis kunnat uppställas i d e båda visningssalarna. En stor del 
av museets samlingar förvaras i ett >> studieförråd ~ p å vinelen 
Gch ytterligare en del - främst då artillerpjäser - äro upp-
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ä!lcla framför Tyghuset eller pryda fasader och husknutar 
51

: varvsområdet. Ett antal kanoner äro även deponerade och 
pa pstä!lda utanför varvsområdet bl. a. å Kungshalls vallar 
u~h i Karlshamn. Många äldre kanoner äro nedslagna längs 
~ajerna att användas .som pållare . Av dessa torde de äldsta 
vara de på Lindholmen lbefintliga, eftersom de sannolikt an
vänts vid den skeppsstapel, som började användas redan i 
slutet av 1600-talet. En noggrann inventering och bear·bet
ning av denna omfattande materiel skulle säkert bliva givande. 

I visningssalarna i Tyghuset märkes bl. a. de s. k. byx

och kjo.flwnonerna. Namnen äro betecknande fö-r utseendet 
(jämför bilder) och kanonerna unika . Byxkanonen skulle 
väl på modernt språk kallas dubbelpjäs, medan någon mo
dern motsvarighet till kjolkanonen ej torde kunna uppletas. 
Ändamålet med dessa kanoner, som datera sig från 1700-talet, 
var i båda fallen att få ökad spridning. 

Tre särskilt värdefulla kanoner - tidigare uppställda 
framför Mönstersalens grekiska tempelfasad - ha numera 
flyttats in i visningssalarna, nämligen två svenska 6 L-iga och 
en span sk 4 L-ig kanon. Av de .svenska kanonerna är den 
ena från 1628 och uppfiskades år 1888 vid Fln.gg~.kär i Ble
kinge. Dess vackert ärgiga lopp är försett m ed ett större och 
ett mindre vapen samt lyftbyglar i form av delfiner. Den 
andra svenska kanonen är från 1679 ooh prydes av liknande 
lyftbyglar. Den är försedd med riksvapnet och märkt med 

>> C R s,, (CaRoluS ?) samt >> No 26 Anno 1679 >> i upphöjda 
bokstäver . Den spanska kanonen, som hemfördes 1861 från 
vår koloni S :t B.arthelemy, är ett utomordentligt vackert ar
bete. Följande inskriptioner finnas: 

Bakom trumfen, inramat i en banderoll: QUI H.ON (Q be-
tecknat med e tt bak- och frmnvänt P). 

På långa fältet: Ett krönt namnchiffer (CR ?) och IV. 
På kammaren: No 5007 .SEVILLA.24.DE.ENERO.DE.1799. 
På högra tappen: P 0 1380 jämte e tt s·liknande tecken. 
På vänstra tappen : COBRES.DE.RIOTINTO .Y.MEXICO. 
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>>Byxkanone n.>> 

»Kjolkanonen.» 

381-

Från vä nster och uppifrån: 

a) Fyrlans elJ er purikan - C'n föregånga re till pans!.l rn>in'n 
:(1500 och 1600-talet). 

b) Granatkas tarbössa - en föregångare till granatkastan'n 
(1700-talets början). 

c) Pistol yxa - ett mångsidigt vapC'n, C'n kombination av än

t erbi Ja .och pistol. 
d) skottvalk - en föregångare t ill kulsprutan. 



- 382 __:_ 

Det stora flertale t kanoner återfinnas på Tyghusn,1r 
1 

<\. l 6~ d .. l f" 1· 
0 c en 

" , . l e . ;) ar )C m~ Iga okanoner, torde några vara från 1 Ho o: 
tal e t mmst ett dussm fran 1700-talet medan huvuddele 

L n Li lnö 
r es av slätborrade framladdningskanoner från förra hälf iPn '"'a~ 
1800-talet. En del kanoner ha kunnat identifieras so1 . • n del 
av bcstycknn~gen p~ våra senare linjeskepp, fregatter. kor. 

vetter och bnggar sasom Stockholm Josephine af Ch ·tJ> . , ' • ' ll1an 
(I:), Eugen1e, V~nadis, Najaden (I), Svalan och Nordenskjöld. 

Pa Kungshall forvaras 16 st. 6 ±:-iga kanoner från fäs tnin" 

~rna i' inloppet till Karlskrona, samtliga tillverkade i Häll~. 
fors pa 1700-talet. Av kanonerna finnas en mäno·d o,l1"!··, 11 o ... .. 10-

deller såsom modell von Sydow, Chapman, Aschling, Ehren-

svärd, Tornqvist och Osterman. Härtill komma en del ut

länd ska. Till en del av kanoner äro de ursprungliga h vet
tcrna bevarade. 

Besökaren i visningssalarna kan följa pjäsutveck ling('l1 

genom studium av en n1:onter i vilken sammanförts ett ~to rt 

antal i liten skala utförda kanonmodcller. Här återfin na~ la

vetta~e av bl. a. följande modeller: Reic'henbach (1708-::3 1), 

Asch~mg (1784-89), Ehrensvärd (1768-96), Thornqvisl (t 758 

- 75 ), Cunningh am (1738). Även utlandet är represen terat 

med en dansk, en preussisk och en m odell från Livorno. En 

or iginell konstruktion, troligen af Chapmans, erbjuder k annn

skottkänan, sonu utgör lavett till en nicka av metall. .\lla 

dessa modell er äro utförda i liten skala. I större skala fiq nes 

bl. a. en 4-rullalåda M/af Chapman och en Marshallsl aYett 

(m ed en 12 cm räfflad framladdningskanon M/73). Tre stör

re modeller av fartygssektioner med pjäser finnas även . den 

ena visande ett batteri m ed Marshalls lavetter, de båda andra 

illust rerande sättet att ombOl'dtaga bestyckningen med hjälp 

av fartygets svåra tackling. 

I visn ingssalen finner man i övrigt en till synes gammal 

kanon och ett metallstycke märkt med »X:L >> och >> V:l\1» samt 

två 4 ±:-iga haubitser märkta >> l C Gamst 1809 ,, och >> No 95>> 

re~p. >> No 96 >> . I samlingen ingå även 4 st. 2 i-iga och :.. st. 

l i -ga kan oner M/Asohling (tillve1;lmdc omkring 1793), , i!l-;a 

utgjort bestyckningen å skcppsgossefar tygen. 
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Under ticlen fram till n1.ilten av 1800-talet voro mörsc~re 

ntnliga ombord särskilt på sådana fartygslyper som märsar

fartyg, bombkilsar m. fl., vilkas uppgift var att bekämpa mål 

i }and eller fartyg till ankars. I samlingarna återfinnas en 

2o i -ig metallmörsare (märk t >> No 6 G. Meyer fcc Holmiae 

1735 >> ) och ett stort an tal små mörsare (6 ±:- iga) , en de l rör

liga i höjdled, andra åter i fasta lavettage. A v dessa äro en 

del ryska. Omkring Tyglhuset s tå 12 mörsare uppställda, dc 

svåraste 80-±:-iga. De fles ta av dem äro tillverkade på 1700-

talet men n ågra äro av så sent datum som 1847. 

Ovannämnda kanoner och mörsare (uLom de utländska) 

äro att 'hänföra till antingen 1705 eller 1831 års artiller isystem. 

Från 1840-talet hö,rja de nya tendenserna inom ar tilleriet a l t 

avspeglas i museimatericlel. Av s tort intresse äro dc två 12 

±:-iga kanoner tillvePkade i Åker 1845, vilka äro förseelda med 

bakladdningsmekanism av Wahrenclorffs modell. Kanonerna 

tillhöra dc första »lwmmarlacldningskanonerna i Sverige . 

Bakladdningskanonen h ade .svårt alt göra sig gällande ännu 

ett antal år framåt och på Tyggården finner man sålunda 

framladdningskanoner med avsevärt senare moclellår t. ex. 6,7 

cm fri. kanon M/63 (landsligningskanon av samma modell 

som armen) och 12,2 cm fri. kanon M/73 (elen sista typen av 

framladdningskanon i flottan) ; båda dessa kanoner äro räff. 
lade. 

l 869 infördes el t nytt arlillerisys tem, nämligen 1864 ftrs 

franska. Detta kiinnetecknas av bakladdningskanoner med 

ett fåtal räfflor (vanligen 5) . Två goda exponenter för detta 

~,ystem visas på Tyggården nämligen 24 cm kanon M/69 (nr 

3, tillverkad 1871 .som bestyckning för våra monitorer) och 

27 cm kanon med samma 1noclcllår (nr 14, tillverkad i Fin

c,pong 1878 {Ör b estyckning av l kl. k anonbå tar) . De enor

ma pjäserna vittna om den snabba utveckling, som känne

:ecknar 1860-talel. Det nämnda artillerisystemet utvecklades 

lllom kort och ersattes av kanoner med ett sto rt antal räfflor, 

Vi lket seclari. bibehölls till våra dagars '.kanonsystem. Som 

första representanter återfinner man 24 cm ka1~on M/76 (nr 
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~H, tillverkad i Finspang 1880) med samma imponerande Yltt 
dimensioner som de f6regåencle. De här nämnda kanonern e 
s trökos ur flottans inventarier först år 1939, då de överförcl a 

e s 
till museets. 

Vid 1880-talets början övergick man från de nyss beskriv. 
na Inycket grova kanonerna till pjäser uppbyggda av 1. ärnrör 
och en eller flera mantlar. Kanonernas yttre dimensioner kun. 
de härigenom minskas. Museet har av denna typ en av de 
först tillverkade, nämligen 12 cm kanon M/79 (nr 44, ti ll. 
verkad 1880, tidigare å kanonbåten Skäggald). En m odell 
av denna kanon i batterilavettage M/83 (å korvetten Saga) 
finnes i visningssalen, liksom även elen snarlika 15,2 cm ka
nonen M/83 i lavettage M/84 (kanonbåten Disa). 

En mycket intressant företeelse är 45 mm >>cmt itorpecl

kanonen >, M/83. Ursprungligen konstruerades pjäsen redan 
på 1860-talet och måste då anses i mångt och mycket h a varit 
före sin tid. Den är rekylfri och h ar en tämligen enkel hak
laddningsmekanism fö·r enhetspatroner. Konstruktör Ya r se
dermera kommendören C. C. Engström. Då kanonen slu tligen 
antogs i flottan, hade emellertid redan bättre konstruktioner 
kmiunit fram, varför Engströms kanon degraderades t ill sa
lutkanon på chefsfartygen Sköldmön och Drott. Musee t upp
visar även några andra antitorpedkanoner (l~enämningen >> tor
pedvärnskanonen skulle måhända låta bättre för nutida öron), 
som infördes på 1870- och 1880 talen. Den första var 12 mm 
kulspruta :M/75 (= dåvarande gevärskalibern) . Den är lO
pipig och placerad i hjullavettage. I takt med torpedbåtens 
utveckling ökades kalibern till 25 mm, då kulsprutan (nuva
rande beteckningen skulle vara automatkanon) M/77 och M/84 
infördes. Den förra var 4-pipig, den senare 2-pipig och mu· 
seet har exemplar av båda slagen. Ytterligare en >>torped
värnspjäs >> finnes, nämligen 38 mm »mCl'skinkcmon >> M(38 av 
Nordenfeldts konstruktion. Denna kanon utgör 6vergången 
till de moderna pjäserna. 

Det är givetvis lättare för ett museum att utställa anunll· 
nition, än sådana tunga och skrymmande föremål som ka· 
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r och lavettage, framförallt då det gäller sjöartilleriet, diir 
0 011

esvåra kanonen utgör det dominerande inslaget i en flottas 
deJl · · ff l ·· c1·· f.. ·1 h lt" t ·truktur. Ammumtwnse ··e der aro ar or n'- a 1g · repre-
s . l" 

terade mom sam mgarna . sen 
En seTie stenkulor avsedda för mörsare inleder raden av 

projeldiler . Annu ~å ~- 850 -tal~. t ans~_gs ~nytnävsto.~· a -:tenar 
Jäl11pliga att laddas 1 morsare for anvanclmng mot fastnmgar. 
Av särskilt intresse är elen 40 L-iga stenkula som hittats un
der Viborgs fästning och .som enligt inventariet tillskrives 
svenskarnas ammunition vid Vibor.gs försvar mot ryssarna 

1494- 95. 
Museets samling av nwssiva kulm· till kanoner är kom

plett och omfattar kulor till :36, 30, 24, 18, 12, 8, 6, 4, 3, 2 
och 1 f: -iga kanoner. De flesta kulorna synas tillhöra 1831 
års ar tillerisystem. En framhela forskning kan eventuellt 
fa,~ ts täll a, vilka kulor som tillhöra 1705 års eller ev. äldre sy
stem. Mas:o,iva kulor till 1840'------1864 års kanonmodeller kom
plettera och avsluta serien. Här märkas 22,6 c1n (7 tums), 
20,2 cm (6% tums) och 26,7 (9 tums) kulor samt slutligen 
den imponerande massiva kulan för monitoren John Ericsons 
kanoner (vikt 200 kg och kaliber 38,1 cm, den svåraste ka
non, fl ottan ägt). För att giva ett begrepp om den erforder
liga krutladdningen för utskjutning av kulan, ha k:rutkoger 
(av trä, ofta med kungligt namnchiffer) i montrarna placerats 
invid r esp. kula. 

Till de ä1clre projektilslagen höra även piklocl, stånglod 
och k ecljelocl. Dateringen av denna specialammunition är 
svår att göra, men man måste anse att dessa försök att ifå 
större projektilverkan vid målet sträcka .sig genom. århundra
dena från 1700-talet bakåt i tiden. 

Genom införandet av bombkanoner p å 1840-talet togs ett 
stort steg framåt i utvecklingen och samlingarna vi'>a bomber 
av 7 och 6 lj2. tums (22,6 och 20,2 cm) kalmer. Härjämte 
finnas brandbomber av äldre typer för mörsare, bl. a. en s. k. 
CQifcass för 68 f:-ig mörsare. Den största bomben tillhör den 
förutn ämnda 38,1 cm (12,83 tums) kanonen. 
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Vid siclan av dc massiva kulorna och bombern a lii rc l-
•• J o ( ' ' d l l ) p·· . '0111. ma aven Sb:ran var h s wrlcsc 1er . <or vaqe kali he r fö. 

komma grovt ~. krå och fint skrå, vilket avser kulornas s/e. 
l k E · Il k " .. o l o l o Or. c·. n spec1e typ av s· · ra ar slangs '-raet, )estaendl· ar 
cyl inder uppbyggd av omväxlande järn- och träscgnwn t. Sen 
ricn av skrån för slätborrade kanoner avslutas följd rik tio l 

1 
e. ,., lled 

ett skrå Lill 12,83 tums (38,1 cm) !kanonen. 

Övergången till rä l:fladc bakladdningskanoner kä!HlC i e~:k. 
nas även av införandet av cylindro-ogivala projekl il1' r I1led 
koppargördlar för styrning i rfufflorna. Museet har en del 
försöksmodeller i trä med knappar i två rader och w järn 
med vingar. Den moderna ammunitionen å tergives i fyra 
serier: 

a) det pansarbrytande artilleriels ammunition , 
b) anti-torpedfartygsartilleriets ammunition, 
c) fjärr-luftvärnsartilleriets ammunition. 
d) när-luftvärnsa rtilleriet ammunition. 

Man vore benägen a ll för korthetens sk ull införa lJe lcck
ni,ngarna: 

ammunition för pansarvärn >> PV » 
>> torpedvärn »TV >> 

fjärr! uftvä rn >> L v·, 
närluftvärn >> LV » 

ehuru åtminstone den försla beteckningen ej vunnil burskap 
inom sjöartilleriet. 

Den för:slnämnda serien inledes med 24 och 27 cm mas· 
siva projektiler M/69, där styrningen i loppet s'ker med två 
rader om fem kopparknappar. Serien fortsättes med mo lsva· 
rande projektiler M/76, dä-r knapps tyrningen ersatts av den nu 
gängse koppargördeln. Ivlcd 25 cm pansargranat M/88 börjar 
den pansarbrytande projektilen förses m ed sprängladdni ng 
(t. v. svartkrut). Denna p·rojektiltyp förekom på våra pan· 
sarbåtar av Svea- och Oden-klass, men med införande av 2l 
cm pansarprojektil på Äran-klassen och Oscar II togs et l ]Je· 
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1 
,!]jnt s teg bak;tt i utvecklingen. Den obetydliga kalibern, 

~ Ho " ... t .. ·1 l ll o l o • .. .. t t och Jam · vare alt za as svar, mec gav sa nnga sprang-
~~ flddning i den pansarbrytande projektilen att den helt bort
!~os (21 cm pansarprojektil J\.f/02 kp). Övergången till 28 
en~ pansargranaten (brisansladdacl) visar å andra sidan ett 
(!esto större framsteg och granatens storlek ooh moderna kon
struldian ger oss en god bild av huvudargumentet i den hårda 
striden om F-båten i början av detta århundrade. 

Som » torpedvän1 » infördes till en början kulsprutor, vars 
kaliber växte lill 25 mm, seelan man bl. a. löst laddningspro
blemet genon1. införande av enhetspatroner. För 25 mm ksp 
(»akan ») M/77 m. fl. användes till en början patronhylsor av 
papp, men sede rmera övergick man till mässingshylsor. I 
.samma mån som torpedbåten växlc, ökades kalibern .steg för 
.s teg. Från 38 mm stålgranat M/84 (elen lägre gränsen för an
vändnin g av sprängladdad projektil enligt dåvarande inter
nationellrättsliga regler) övergick man snart till 57 mm stål
grana t M/89 och då torpedbåten övergick till att bli jagare 
till 7,5 cm strålgranat M/05. Vid införande av 12 cm kalibern 
å våra jagare infördes den brisansla<ddade 12 cm spränggrana
ten M/25. På pansarskepp och kryssare, utnyttjades de me
-delsvåra pjäserna av 15,2 cm kaliber som »torpedvärn » och 
-den iför dessa pjäser avsedela stålgranaten kan anses som 
gränsen för »Tv-artilleriets » utveckling. 

Man kan draga en parallell m ellan »torpedvärnets » och 
luftvärnels utveckling. Krav på fjärrluftvärn uppstod, då 
flottan just s lod i begrepp att övergå från 57 mm till 7,5 cm 
»torped värn ». Båda dessa kalibrar kommo härför att ul
Jlyttjas till fjärluftvärn varvid granatkarteschen resp. spräng
{;ranalen utnylljades i stället för stålgranaten. Utvecklingen 
.åskådli ggöres sedan genom 12 cm spränggranaten M/25 och 
10,5 cm spränggranaten Ivl/40, vilka utgöra lv-ammunitionen 
för nuvarande jagarnas kanoner. För de moderna kryssarna 
bar »torpcdvärn » och fjärrluftvärn sammansmält i 15,2 cm 
kalibern, ehuru olika projektilslag måste användas för de spc
~i eUa uppgifterna. 

Tidslcrift i S jöväsendet. 26 
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Närluftvärnet kunde ej på samma sätt som fjärrlu ft, ii rne 
direkt ansluta 15ig till >> torpedvärneb. Efter som det hä ~ 
gällde mål med stor hastighet kunde dock liknande pr incipe:

göra sig gällande. Man började med att sö1ka sig fr am (h et· 

25 mm kalibern och den gevärskalibriga kulsprutan . I!ii n id 

infördes bl. a. en 25 mm spårljusprojektil. Sam tidigt 'Ö I·d e 

man sig fram till större kaliber med en 40 mm granat ('>,·an. 

krutladdad) med tidrör, som temperades vid patronens infö. 

randc i aulomatmekanismen . Bibehållande av Lvå n iirluft

Yärnskalibrar kännetecknar den vidare utvecklingen , som re

presenteras av 25 och 40 mm spårljusspränggrana terna 'II/3& 

resp . M/36. För den gamla 57 mm kanonen M/89 B har den 
ti digare använda granatkarteschen fått vika för en spärl jus. 

spränggranat, som är den hittill s stör.sta närluftvärnsgrana tcn. 

Då Örlogsvarvet varit en av dc förnämsta framstillia rna 
av patronhylsor inom landet har museet erh ållit en förn:i mlig 

samling dylika hylsor, alltifrån k al ibrarn a 20, 25, 40, 57 mm, 

7,5 och 10,5 cm över de m edelsvåra kalibrarna 12 och 15,2 
till den svåra 25 ,4 cm hylsan. 

pet är att hoppas att museets samlingar allt fr a mgent 
kompletteras även med den moderna materielen så att ~ a m

lingaTna .ständigt b eh ållas fullständiga och utvecklingen k:n1. 

följas ända fram till nutiden. Studier av Ut\:ecklingsserirrna 

blir härigen om mera intressant. 
A. Kull. 
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Löntagare och annat folk på Karlskrona 
örlogsvarv. 

Dc djupa spar, som u !Yecld ingen under nära tre århund

raden satt i utformningen och ges taltningen av våra örlogs

fartyg, kunna ock sa lätt följas h os de gen era tioner av män , 

som under sa mma Lid danat och handhaft vård en av fa rtygen . 

Huvudparten av arbetena på gamla tiders segelfartyg av trä 

låg h os titnmrrrnannen, tack elarbetaren och segelsömmaren 

med deras enkla verktyg för utförande av till största delen 

handarbe te. Våra dagars m er eller mindre teknisk a vidun

der och flytande krigsm askiner av järn och s tål fordra y rkes

män av h elt and ra k a tegorier, i avsevärd utsträckning special

utbildade och kunniga i bruket av den m oderna varvs indu

strins olika m askinella hjälpmedel. 
Då Carl XI vid fredsslutet år 1679 - visserligen •efter 

någon tvekan och efter en del årslånga .s tridigheter m ed 

några av rikels ledande män - bestämde, att Karlskrona skill

le bli f lottans fram tida hemort, vidtog man .snarast åtgärder 

för att kunna bygga nya fartyg därstädes. Det första varvet 

förlades till \ iVä mö, närmare bestämt vid Saltsjöbadsbryggan. 

Redan ef tei· två årtionden hade varvet em ellertid förflyttats 

till sin nuvarande plats och omkring sek elskiftet år 1700 

hyggeles en mängel fartyg på Skiepps-\Värfvet, son1 mo tsvarar 

den nuvarande .stora slipen . 
Ett av de största problem en vid anläggandel av deh nya 

Örlogsstationen visade ~.ig snart vara att få invånare till den 
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nya sh,den. Därigenom var det naturliglvi,s också f ·· ore11 1 med ganska sto ra .svårigheter att få arbetare Lill örlo"sv· . ::t 
. . . . . . .. . . . . " . ,.,. .t t '"c t 

Vtssel_hgen tvmgades mvanarna 1 Honneby genom etL flert · 
kungliga påbud att lämna sin sta d och bosätt·1 si u i lhrlsk . ::t! 

. " . .. " b , . l ona 
VIlke t de ock s. a gjorde, om an mycket motsträvi .. ·t och f ' 

. .. . . . b . e ler 
mycket forhalande av tiden. I Honneby funno.s emellerti 
mycket få som kun de tjänstgöra vid ett örlogsvarv och d;! 
blev man tvungen att vidtaga ytterligare tvånnsåtnärd!'r :1 a 

b b . hl' 

1705 beordrades sålunda ett s lort antal timmermän, som ar-
betade p å kronans varv i Stockholm, att till smmnan s m ed si na 
familjer bosätta s ig i Karlskrona och att tjänstgöra vid iirlons. 
varvet därstädes. Likaså tvångsförflytt ades en del h~m tv~r
kare från Karlshamn, där kronan också h ade ett vJxY. Ett 
s tort antal yrkesmän införskrevos ävenledes från utlande t. 

Från början uppdelades varvspersonalen på sta ler och 
redan tidigt förekomma timmermans- och hantverkss laterna. 
l spetsen stod en skeppsbyggmästare och närmast u nd!'r ho. 
nom en mästareknekl. Bland dem som voro anställda pa s ta l, 
märker man vidare en bildhuggare, en mål are, en m äs tare
snickare, en n1urmäs tare , en tunnbindare , en kompassmaka re 
m . f l. hantverksmän. Alla dessa som tydligen vo ro m än i 
förhandsställning , hade månadslön. 

Hantverksstaten, som troligen fanns redan år 1G80 och 
som existerade ända fram till år l 905, var ( övrigt uppdelad 
på ordinarie och extra daglönare. Skillnaclen mellan dessa 
två kategorier bes tod däri att den som var ordinarie dagliinnre 
hade en mera fast anställning än den .som endast var ex tra . 
Till elen ordin::1rie daglönarens förmåner hörde även al t hnn 
kunde få pension. Såsom framgår av namnet hantver kssta t, 
var emellertid antalet arbetare på denna stat fixerat och mnxi
miantalet på stalen bestämdes av riksdagen. Men det v:u in
te endast antalet arbetare, .som var fixerat utnn även b ur 
många, som kunde fä pension. Detta m edförde, att. en dng
lönar e inte kunde få pension förrän vakans uppstod, d . v. s. 
att eri tidigare p ensionerad avgick m ed döden. Under sad:1n:1 

förh ållanden blev ju pensioneringssystemet ganska osiikerl 
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och äv.en en or~inarie daglönare kunde få gå i tjänst prak
. 1. t taget hur lang e som helst. 

it S' 
s torleken av pensionen - aderton kronor per månad -

rar säkert inte ens efter forna tiders penningvärde något att 
sJ;.ryta med och räckte .sannolikt inte till för vederbörandes 
uppehälle. Man fyllde ut m ed fi ske och m ånga av daglönarna 
hade också en ko eller en gris såsom hjälp till det timliga be

hovet. 
Det förefalle1' som om de ordinarie daglönarna alltid an-

se tt sig vara för m er än de extra. Detta antog m ånga gånger 
formen av ett mer eller mindre kraftigt yrkesgnabb. Så b e
rättas det t . ex. om en ordinarie daglönare vid gamla mast
kranen, att han ofta uttryckte silt n'li.ssnöje över att h ans ar
bete p å sätt och vis blev ett hjälparbete åt de extra daglö
narna. Ibland blev tydligen detta missnöje för stort och m ed 
stor förtrytelse for han då ut : >> Här skau man ansa å drau 
för det santans extrapack et.» 

Liksom i våra dagar utfördes en d el av arbetet på öir
logsvarvet av militär personal. >> Varvsparaden >> - den mi
litära personalens marsch till och från varvet vid arbetstidens 
början och slut samt vid tiden för middagsskaffningen - är 
troligen en ungefär l.ika gammal institution som örlogsvar
vet självt. 

Sjömannen har ju som b ekant genom sitt yrkes mångsidig
het tvingats att själv bli en mångsidig m an och dettal utnyttjades 
även till örlogsvarvets fromma. Så finner man t . ex. a tt båts
mån , som kunde göra timmerarbete fingo tjänstgöring på 
varvet, varvid de kallades för timmerbåtsmän. De fingo ock
tå tidtals ut sin da.glön i kontanter. Det vanligaste var an
nars förr att lönen från kronan delvis utbe talades i form av 
spannmål. 

De för vårt försvar så betecknande upp- och n edgångs
Perioderna äro inga alster av sena tider. Man kan med lätt
het följ a dem genom århundradena. Inte minst ha de satt 
sina spår i örlogsvarvets och varvsarbetarnas historia . Lan 
dets dåliga ekonomi und er åren omkring Karl XII: s död var 
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sålt1nda till stort besvä r även för örl ou: svarvet. Bland .111 
V L l\ 't t 

h ade man svåri~·he ter m ed utbetalandet av lönen1·' , ' 
v . . . , . ..re 

1719- 20 hade m an införskrivit en mängd timmermitn. oc:1 

h ampsph1nare från Göteborg. Dessa f ingo ut endast L'n de
1 

av dem tillka:mmande löneförmåner. Detta n'edförde ·ttl 
1 

. •. , , en 
stor del av dem togo avsked för a tt å ter viincla lill ,sin hclll. 

stad. Detta gick e111ellertid långt ifrån friktionsfritt, da de 

ofta k ommo i delo m ed den inhemska befolkninnen i F ·tr·l -
t:~ u s~ 

krona därför att qc ir1.te lnmde gö-ra rätt för sig. 

Ett från denna tid slående bevis för den svenska ihiirdirr. 

b eten är att man år 1721 , trots dessa vidriga förhållanden v~d 
örlogsvar ve t i Karlskrona kunde utrusta och .sända u t en fl otta 

bestående av inte mindre än aderton linjesk-epp och ett fem

tiotal småfartyg, förande )tillsammans ettusen kanoner och 

m ed en besättning på över tiotusen man. 

Frihetstiden m edförde givetvis ytterligare fö rsäm rade fö r

h ållanden för arbetarna på örlogsvarvet, även om rnan både 

1752 och 1762 sö-kte förbättra dem genom n ya r eglementen i 

vilkq. föreskrevas om utökning av antalet arbetare och om 

bättre utbildningsförhållanden. De svåra mi ssväxtåren på 

1780-talet föranledde s tarka n edskärningar i anslagen till flo t

tan varvid en .stor del av varvspersonalen tog .a v sked eller blev 

uppsagd. När flo ttan skulle rustas sedan Gustaf III {u· 1788 

h ade utforma t sin a krigsplan er, visade det sig mycket sd irt 

att få folk till varve t. Alla tillgängliga t immermän, segel

s ömmare m. fl. gingo nämligen i första hand {tt till lwm an

ning av fartygen. 

Under de båda åren 1788-1790, då böldpes ten r asade 

Karlskrona, decimerades yrk esarbetarnas an La l a v sevärt. l 

b6rjan av mars 1789 saknades en dag en stor del av perso

nalen på örlogsvarvet och då man misstänkte en i stor t upp

lagd >> knipning >> , sa tte man i gång en regelrätt r azzi a i he!11· 

m en. Resultatet var emellertid chockerande. Man k on state

rade att inte mindre än 1,100 man insjuknat. Tio da g:•r se

nare var siffran 1,380 och död ligheten var fr ukt rmsvärd. 
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N~got latmansgöra var varvsarbetet förvi.ssn icke heller 

på denna tid uta,n man fick b åd e slita och s läpa. Qå Gustaf 

Hl beslö-t, att 1791 ~rs krig skulle förläggas huvtidsakligast 

W-' sjöss, förestod e tt omfattande arbete på örlogsvarvet. Man 

får ~n föres tällning om det, då man hör, att sammanlag t thtgo

tv~ fartyg togos in i reparationsdockan fö,r bottenskrapning, 

svavling, koppatförhydning och drivtliJtlg. Dockan l~nsadcs 

p å dep ticlen medebit ett harlddrivet vevpJ.uupverk. Tvåhund

rasjuttio man erforqra,des för detta arbete. De arbetade i 

skift om nittio man och ändock tog det tre dagar för lätlS

pumpningen, t. o. m. fyra om det var ett mindre fartyg, som 

.skulle dockas . 

Under 1800-tale t regleras d en på örlogsvarvet arbe tande 

personalens skyl,digheter och rättighe ter~ genom en mängel f6-

reskrifter. H.eglementet av d en 20 augusti 1805 föreskriver, 

att daglönare ·skall antagas av var vschefen sedan vederböran

de depar tementschef inkommit med särskilt förslag till nyan 

tagning. Varvschefen stadfäste antagningen genom utlämnan

{let av ett antagningsb evis. Rampspinnare och segelsömmare 

skiljde sig i viss m ån från de vanliga daglönarna. Deras an

tagningsbevis skulle nämligen utfärdas av varvsamiralen, vil

ket innebar, a tt de ansågos såsom k wnans manskap. Gesäller 

och timmermän skulle anses såsom kofardiekarlar d . v. s. att 

de voro matroser. 

Att samtliga dag16nare i viss m ån räknades såsom kro·

nans folk framgår inte m,inst därav a tt de å rligen 1 Januari 

undergingo en mönstring av vVar-fs-Chefen 11mder lil.mande 

former so m den mera kända kompanimönstringen. 

En avsevärd .skillnad i förhållande till våra dag[!.rs ar

betsföl·eskrifter var, att alla daglönare voro skyleliga att hålla 

sig med egna verktyg. Smeder, stenhuggare och mura re vo

ro dock fritagna från denna skyldighet. 

Daglönare, som var frånvarande från arbetet, utan vad 

Inan skulle kunna kalla avtalsenlig anledning, f ick erlägga 

för varje särskilt fall utdömd plikt. 
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En skamfläck för .örlogsvarvet var utan gensägelse ll ert 
s. k. ankarsmedjan. S1tt namn hade elen d ära v all fl ott· 

<~n s 
ankare i allmänhet lagrades utanför elen. I denna smed ·. 
d .. ll 'd . .lcl, ar a t varvets skepp,ssmi e snuclcles, arbetade en san1lin" 
fångar utstyrda med halsringar, livgördlar och stångbl ~i ck" 
Samtliga delar vore av järn och sinsemellan förenade mec; 
kättingar. Dessa fångar, som voro livstidsfångar, hade kon1. 

mit från alla delar av landet och voro i de flesta fall siHlanu 
•SOm m ed nöd eller ock först efter benådning undgått s lup. 
slocken. 

När arbetet var slut för dagen fiek man .enligt ett asvua 
vittne ft·ån 1830-talet se en sorglig syn. Från ankarsme(ljan 
kom, föregången av ett rassel från k cdjm·, viiket hörde-; på 
långt avstånd, en trupp tågande. Truppen bestod av män i 
alla åldrar, illa klädda, magra och gulbleka. De voro fängs. 
lade med fotbojor samt sammanlänkade två och två m edelst 
långa grova kättingar, vilka fångarna m åste bära under· vand
ringen. Det var liv.stidsfångarna, som under bevakning av 
.soldater med ·skarpladadde gevär återvände till sitt fän gel se, 
vilkei var beläget i högvakten. Vid framkomsten elit un der
söktes bojorna av två smedgesäller fö·r att kontrollera att ingen 
länk blivit avfilad under dagen. 

De som arbetade på örlogsvarvet bosatte .sig i likhet med 
den sjögående personalen ofta i de delar av staden, som be
nämnas Björkholmen och Västerudcl. 

Här ordnade de sina bostäder och sina täppor och hii t' 
skötte de .små extraatbeten, med vilka de drygade u t kronnns 
inte alltför rundligt tilltagna kaka. Detta ex traarbete k unde 
bestå i att h elt sköta gården m ed en kanske tillhörande ladu
gård av anspråkslösa mått eller också fortsa tte d c efter a r
betets slut på varvet sin egen lilla affärsrörelse. Så beräi tas 
t. ·ex. ·Om en repslagare vid namn F. Ols.son a tt han hade sin 
egen repslagarebana alldeles utanför varvsmurcn. Tillstånds
beviset för denna är utfärdat år 1884. Olsson var claglön:1 re 
vid repslagarebanan på varvet och där arbetade han i fem tio
tre år. I trellioett år - tidigare på sin fritid och senare srd nn 
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a l
1 

in trätt i p ensionsåldern - skötte han dessutom sin egen 11' d d f" ... D l d k 
11

a me go ortJanst. et var en varvsar )el.are me ru l 
bfl ' , ' . . och saclana har det iunm ts ett otal. 
1 

Bland alla dc egenheter, som varit utmärkand e för Björk 
]1oJmen och Vä.sterucld, kan man i dclla sammanhang inte 
underlåta att nämna varvstrumman. Man ville tydligen vara 
säker på att verkligen få arbetarna till varvet Lill d en tid då 
»påringningen » skedde - man ringde i klockorna i staplarna 
på varvet vid arbetets början och slut - vilket i gam la tidor 
var klockan sex. För den skulllät man en trumslagare klockan 
fyra på morgonen gå runt i de gator, där arbetarna bodde, 
och genom sitt trummande tjänstgöra såsom en troligen n1yc
ket effektiv väckarklocka. 

I ovannämnda reglemente av den 20 augusti 1805 äro 
månadslönamas rättigheter och skyldigbeter mera detaljerat 
preciserade än vad tidigar·e varit fallet. Till dessa månadslö
nare h änfördes »\Verkmästare, Qwartersmän, Handtwerks
mäs tare och Inventarie-Tinunennän». Des.sa månadslönare 
antogos av '' Y\larfs-Amiralen och försågas m ed Constiluto
rialen. 

Den svenska titels jukan tar sig ju gärna sin egen speciella 
form i militärstäder, där rangordningen enligt rullan är mångas 
speciella lilla rättesnöre. Tydligen ha dc herrar, som varit 
upphovet till reglementet, haft delta klart f~ör sig. Om m å
nadslönerna stadgas nämligen att »de som njuta högsta m å
nadslönen, Sju och En Tredjedels Rikselaler äro att anse lika 
med Öfver-Styrmän, de .som njuta av månadslön af andra 
Graden , Sex Dch En Half H.iksdaler, lika med Medel-Styrmän , 
och de som njuta mindre m ånadslön eller af tredje Graden, 
såsom Sex a Femoch En halv H.iksdaler, lika med Lär-Styrmän ». 

I våra dagar lever och lär den som vill framåt i livet Jju 
efter den gamla regeln, att kunskap inte är någon börda. Den 
som vill uppnå en ledande ställning - vare s ig det nu är 
På arbetsplatsen eller inom ett .större område - läser och 
lär och samlar erfarenheter. Jag undrar ändock om inte våra 
dagars k anske väl utbildad e specialist m:ls te erkänna, alt han 
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l;l>ar en ~karp konkurrens vid jämförelse mellan sina en 
t> llq 

kunskapsprov och vad som fordrades av ett arbetsbefäl 1· o~ ·· · t)cd)l. 

la tider. 
I nyssnän,1nda reglemen,te stadgades näwligen a tt en 

» vVer~mästare och Qvartersman helst borde vara upamad vid 
Kron;:tns vVarf ,, ha genomgå tt skeppstimmermannens grader 
därstädes, helst hava v~rit till sjöss någon tid, äga k änned0 111 
OIT\ byggnad~sf\ttet för olika slags krigsfartyg såväl med ek 
som furu, kunna bedötna virkets go dhet efter >>Mä tare-o rd. 
nin.gen. » s,a,mt {iessuto.,rn kunna sköta virkets tälJning, apte
ring och könel ur skogar:n,a. För sitt eget arbete m åste h~n 

känna a,llt vad .som försigg~r vid ett skepp.l! -varv s-nybyggnad, 
stapelavlöpning, sliptagning, repan:ttioner såväl i som u tom 
docka samt ,kö:lhfl lning. Han skulle äga »kännedom om Far
tygs utslående å nla~1bodep, mallars tillverkande efter rit
ning oph rätta applicerande vid exekution ». Vidare skulle 
han »ega fullkomlig kännedom om alla sorter Skepsb~·ggnads 

Materielier och Instrumentalier, weta at med dem r ätt hus
hålla, sft at intet förfares eller förspilles samt at med flit, ord
ning och redlighet fördela och efter så wäl Arbetare som det 
honom anförtrodda arbetet, hwartil fordras at vara nyk ter, 
omtänksam och driftig ». Han skulle dessutom kunna sk riva 
en redig och lä.slig stil samt kunna räkna, »i -hvilka alla styc
ken l;l;:tn före antagningen bör undergå b ehörig ExameiH slu
tar den långa listan på hans kun,nande. 

I ett flertal reglementen under 1800-talet qch början av 
19,(}.0-talet dragas riktlinjerna noggrant upp för m ån ad slönar
na. Av särs)).ilt intre~Sse är att kronamjölnare och k ronaha
gare alltid Olnnämnas jämsides m.ed övriga löntagare, då de 
hörde till varvet. Detta härrör frå n det ovannämnda förhål
landet att varje löntagare i Kronans tjänst - även van-sar
betarna - förr nästan alltill fick en viss mängd spannm~1l vid 
sidan av den kontanta lönen. 

Ett kapitel för sig är d~n i våra dagar så talrika kontors
per sonalep . Driften a v ett n -utida företag fordrar ju den av 
de flesta så skända de och alltid lika förhatliga m en tyvärr 
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.. dviindiga pappersexercisen - vare dänned osagt att den 
JlO o o k ·· t j · ·· l ke inte skulle manga ganger ·unna avsevar · Jegransas . 
~;. a n s 1 f" ·· ·· d t l l l l t ·ör denna persona 1nnes aven en Jnang s .ac ganc en oc 1 c e · 
~ ske förefaller den jäktade tjänstmannen av år 1945, med 
],an · · c1· · fl ~~:dana benämningar SP\11 ord~nane och extra or mane m. · . 
'''w·yck ,surrande i sitt undermedvetna, egendomligt, att en 
~ontors;lnstäHd s~ sent ~O'Hl för tjugofem år sedan kvnde upp
nå ställning såväl ,som mä;stare som verkmästare 

sedan grundläggniqgen på 16.80-talet och fram till våra 
cJao·ar har ju varvet såväl som människorna, som verkat där, 
undergått stora förändringar. Detta beror, ;såsom tidigare 
framhållits, i avsevärd grad på utvecklingen. Många drag 
äro dock gemensamma för .smntliga tidsskeden. Inte minst 
.räller detta viljan att göra d et bästq_ q_v omständigheterna. 
tl o "d ;\ven om den personJiga vinst~n av yrket under langa h er 
varit liten, så har dock ·.strävan att åstadkomma ett förstklas
sigt arbete i aqmänhet varit det bestämmande. Ingenting an
nat än det bästa har kttnnat godtagas för örlogsfartygen, deras 
;11än och deras tjänst. Detta har skapat en stor mängd skick
liga yrkesmi\n genom .tiderna. Med sarmna m ål för ögonen 
arhetar flertal~t av personalen på våra dagars örlogsvarv, vare 
,,ig mannen hanterar ep. nithammare, ä.r vapenspecialist eller 
sköter tangenterna p å en modern ho,~döringsmaskin p å något 

av de många ~ontoren . 
Ä. Altrichter. 
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Vägledning genom Modellkammarens 
ställning "Varv, skepp och vapen'-' 

i Tyghuset på Karlskrona 
örlogsvarv. 

Ut: 

De samlingar, som tillhöra varvels museum, Modcllkam
maren, härröra, såsom i en särskild artikel i detta h äfte be
rättas, till stor del från den modellkammare som genom ett 
kungligt brev av 1752 inrättades på varvet. Här ,samlad es i 
första hand modeHer till vapen och utrustningspersedlar av 
olika slag. Dcs~.a finnas ännu kvar men det erbjuder stora 
.svåri-gheter att identifiera dem, då märkning ooh etiket tering, 
så gott sam helt försvunnit. Vidare förvarades här m odeller 
i skala till fartyg ooh byggnader på varvet. En stor del av 
dessa modeller ha överförts till statens sjöhis'toriska m uscum 
i Stockholm, där de bilda slommen i örlogsavdelningens sam
lingar. Mot 1800-talet slut kom Modellkommaren, eft er en 
period av förfall, att alltmera antaga karaktären av mu seum. 
Dc ur.sprungliga samlingarna berikades med originalföremål 
från utrangerade fartyg och från institutioner på varvet. Allt 
ordnades till en museal utställning, som emellertid genom till
strömningen av föremål under de sista åren blev mycket svår 
att överblicka. Utställningen var emellertid i detta skick ge
nom sina arrangement märklig och utgjorde på sitt .salt eH 
monument över en gången tids museiteknik. Pistoler, gevär. 
klädespersedlar, nmsikinstrument och annat hade OI'dnats till 
dekorativa montage, återgivande palmer, lyror, läns \'~1 pcn 

m. m. Denna utställningsform hade den nackdelen a L t ft~ kii-
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daren endast med svårigheter kan urskilja de enskilda före-
1\ len vilka dock äro det väsentliga. Särskilt de förnämliga 

)11« ' 
samlingarna av handvapen, till stor del modellexemplar, drunk-
nade i det yppiga mon taget. 

Den utställning: >> Varv, skepp och vapen >> , "on1 nu öpp
nas vill genmn clt urual av Modellkammarens föremålsbestånd 
aiva ett begrepp om arten av de samlingar, som finnas i lVIo
dellkammaren. Den belyser samtidigt varvets historia samt 
utvecklingen av farlygsmaterielen, dess bestyckning samJ .sjö
folkets personliga beväpning. Utställningen har, i avvaktan 
på lokaler för samlingarnas slutgiltiga uppordnande, fått pro
visorisk karaktär och tyvärr måste det förutskickas att någon 
av de nedan lämnade uppgifterna om de enskilda föremålen 
kan vara felaktig beroende på de redan ovan antydda svå
righeterna alt identifiera föremålen samt att en allsidig och 
grundlig utredning om föremålens proveniens ännu icke kOJn
mit till stånd. 

Utställningen inrymmes i Lvå salar i Tyghusets andra vå
ning (Sal I och Sal II). Vindsväningen omfattar rnagasin, 
varav en del ~.enare avses göras tillgänglig för alln1:änheten 
såsom stucliesamling. 

I EntJ'(!n till utställningen fin nes t . h. en »palm >> samt 
två st. »lyror», gjorda av bajonetter, pistoler och gevär. 
>> Palmen >> innehåller i det närmaste 200 st. slaglåspistoler 
m/1845. Dessa monh1:ge ha bevarats som minne av den tidi
gare utställningen. På väggen rätt fram finnas några ,repro
duktioner av äldre bilder från Karlskrona örlogsvnrv. 

Sol l. 

I denna sal har främst samlats föremål som bel~rser var
\'ets byggnader, äldre fartygsmodeller samt en avdelning med 
kuriosa och sjömansminnen m. m. 
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Dt-talj (akterskeppd) av spantmodell för handelssk t-p JI. 

I\Iodcllcn förfärdigad och skänkt av C. D. SchvalPr å r H,HJ. 

r 

[ 
l. 

l 
l 

- 4.01 -

Sliphuset å Karlskrona örlogsvarv. 

Till nödankare apterad s kEppskanon. 
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Vid inlrädanclet i salen mötes man av ett monta<>n 
h'- ll1<>d 

en riggad modell av 94-,kanonskcppet Enigheten, byggt 169 
på Karlskrona övrlogsvarv. ~'lodellen utgör ett rekons lruk~ 
li onsförsök ulfört på 1930-lalet efter en i samlingarna hcf intlicr 
med skeppet samtida modell. Denna finnes utställd vid -~ 
väggen. o. 

På väggen bakom modellen finnes en översiktskarta över 
äldre byggnader p å varvet och under denna på en plinl en av 
F . H. af Ohapm.an uppgjord ritning över varvsbyggnadernas 
tillväxt uneler hans tid. 

V. väggen, s. delen. 

Följande föremål må nämnas: Vasaskjulet, modell av trä, 
gråmålad med svart tak (Sheldonsaml. ). Vindbr yggan på 
~;keppsvarvel, bryggan uppföreles på 1690-talet. Gamla m ast
kmnen på nya varvet och takstolsbyggnad till mastkran. Mast
],'l'cm, nwclell utvisande anordningen för uppresande aY nya 
maslkranen å nya va-rvet i Karlskrona år 1874. Modellen be
~tå r av mastkranen med clu'bbla stag och hissgina, 8 st. dubbla 
hjälpspiror, 6 st. spel med bommar, 8 st. taljor och l sl. bock, 
allt av trä. Mastb:rctn, dubbel, modell av trä (Shelclonsaml.). 
Repamtionsclocka, modell av trä. Modell å .docksätt d. v. s. 
en lös dockport. Tvenne modeller av trä ulvisande pålningen 
under vattnet för uppbärandel av inventariekammaren n :r l 
å örlogsvarvet. Byggnaden uppfördes omkring år 1780. T ak
stol, modell av trä, stentkistor, 4 st. trämodeller (Sheldonsaml.), 
baskista för höjning a v bordläg,gningsplankor, modell av trä 
(Sheldonsaml.). M ud dermaskin bestående av en flytande bro
byggnad m ed en mudderskopa fastsatt i ett spel, modellen av 
trä (Sheldonsaml.). >> Nytt ringklocketorm, sannolikt ett pro
jekt, trämodelL 

V. väggen, n. delen. 

På väggen: Fotografier av långresefartyg (f.regattern!l Ea
genie och Vanadis, korvetterna Saga och Fr eja samt övnings-
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et OJ/' Chapman) samt ett par assegajer fr{m Afrika Där
si>ePP. å 111 011 terhylla: ett pa·r träskulpturer samt ett an ta l 
111dei P . l ' f ' .. l h "ar· 1 Uer av inföclingsbåta.r, huvudsak 1gen ra n soc er av.so -

In ode o .. l f" l f' o l o '·1·esor 
l I•·na Alla dessa föremal aro · tem orl a ran . ant\ oc 1 \.1 c. ' na .. f d svenska orlogs ·a,rtyg. 

nJe Därunder i monter: (fr. v. t. h. ) NågTa » rt'mirals.wär_~·:, 
t 

tt stort »cerenomisvärd » av obekant ursprung, en o'/f.l-
~m e k l erskepy för Kungl. Marinregementet, ett an tal ry: a .. OC· l 

c .. · l· a grenacl]'ärmössor och patronväskor. Dc sJstnamn-preusslS H • r o 

Ja sannolik t krigsbyte från sjuåriga kriget 17 56- l ~63 . fva 
c ,cumbössor >> av koppar för insamling av pennmgsmedrl 
st. b" ombord på flottans fartyg. Sannolikt ha dessa »arm ~ssr:.P 
ursprungli.gen varit avsedela för penning'böter, utdömda for for: 
.scelser till sjöss. Dessa böter överlämnades till den redan _ra 
HiOO-talet instiftade Amiralitetskrig.smanskassan. En s~~mlmg 
äldre n avigeringsinstrument, ett skrin för kirurgiska . 'nstr~L 
ment .samt div. andra sjukvårdspersedlar. I anslutnmg t1ll 
denna monter bakom en nagelbänk en japansk rustning av 
svartlackerad plåt, bestående av hjälm med hakskydd, b~·öst
och ryggharnesk samt axel-, arm- och benskydd. - Pa en 
plint utställes en m odell, ett projekt, till en med fyra kvarn
vingar försedd vagn, avsed.d a tt framdrivas av vinden . . 

På: ett bord utställes en modell visande »Nya slagmngs
sättef» för tågvirke. Modellen, som torde vara unik, är mycl<.et 
skadad m en har konserverats och kompletterats så att det 
huvudsakli,,.a i dess funktion framträder. Den torde utgöra 
ett projekt 

0

t ill rationalisering av repslageriet och härrÖT san
nolikt från 1700-talets sista årtioende eller möjligen 1800-talets 
början. Till repslageriet hör vidare en på samma bord ut
ställd modell, visande en anordning för tjäJrning au kabelgarn , 
en modell å anordning för sträckning au tågvirke sa:mt en 
modell av ett slagll'ingslluuud för slagning av trossar. I an
slutninn härtill utställes (i föns ter vid N. väggen) ett gammalt v o 

slaO'ninnshuvud i original, fo tografier av repslagarbanan pa 
va1~vet 

0

(anlagd på 1690-talet) samt prov på olika sorters 
tågvirke. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 27 
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N. väggen, mittfältet. 

Följande föremål må nämnas: Modell a v en j al.: t l11ed 
rigg men utan segel och försedd med anordn ing för J.-öllwL11 ;

11
c 

av far tyget. Modellen har använts som undervisningsma te ri~ 
i flottans skolor. J(rcmpn1m, modell ulvisande bogspröte ts in. 
och uttagrmdc på e tt fartyg . Modellen beslår av p-r[un llled 
kran, kaj med spel samt förskeppet av ett fartyg m ed ]) 0,_ 

. t) 
spröt. Engelskt bråspel, nwdell av trä med heslag ~w j~ir n. 
4 modeller av styckekranor, varav en m ed lyftvals och 2 spa. 
kar s::nnt .gina m ed blook och stag (Sh eldonsaml. ) och en 
:wsedd för flyttning vid transport av kanoner, med 2 st. .spe l: 
l st. gin a samt sl<-tg och talja. 

Ö. väggen, n. delen. 

Modeller av mas ter, dti· och andra rundhult, skep psroder 
sa mt nödroder m . m. Modell erna ha till s tör s ta delen varit 
använda so m. undervi sningsmat er iel vid flo ll :ms ~:Jkolo r . 

O. väggen, mittfältet. 

På väggen elt antal planscher över arl_illeripji1ser från 
HiOO- och 1700-Lalcn. 

Däruneler på bordsmonter samt på e tt motstående hord 
))1. a. följande äldre fartygsmode ller : 

108-kanonskeppet Konung Carl, trämoclell, bordlagd på 
enkla spant, utan inredn ing. - 60-kanonskeppet Prins Curt, 
skrdvmodell, bordläggningen limmad på gavlar, saknar in red
ning, galjon och akterspegel. Modellen är bmnmålad upp ti ll 
med blå rand och svarta kanonportar; under vattenlinjen Y i t
målad. - 60-kanonskeppen ~Vestmanland och Skåne, mo
dellen bordlagd på enkla spant , utan inredning. Nu n äm nd:t 
modeller härröra samtliga från Shelclonsamlingen. - 50-ka
nonskeppen Uppland och Södermanland, blockmodell m·hol
kad ur h elt trä utvisande skapnaden under vattnet u pp ti ll 
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d
. berghultet. Utan inredning, vitmålad. - 50-kanonskepp 

u n 1 e d 11 f.. d o ···t t er 1765 års reglemente, skrovmo e ut ·or pa samma sa 
cft nodellen å Prins Carl. Målad med två svarta band, svar-
sDill I ) T o kanonportar och vit botten (Shcldonsaml. . - va mo-
ta k · t 

Il r ä>ver dels ett 54-kanonskepp och dels ett s ·epp z spallJ. 
de e . f .. el · l"kl t· Skrovmodell av 34-kanonfregatten Jcuramas Ut Or l l 1C -

__.- d ticJioarc omnämnda skrovmodeUer ur Sheldonsamlingen. ]11 C o . . . o Ett svar t band, svarta kanonportar, u~der vattenlmJen vrtma-
Jad. _ 42-kanonfregatten Svarta Orn (Sh eldonsaml.) : --;: 
Modell till en fugalt samt 4 st. modeller av baltenpta
mar (utan bestyckning) . - Skrovmodell av lastdragaren 
'a len utförd i spant, bordläggning och förtimring men utan 
:nredning. Modellen av trä är gulmålad, svart i vatten
linjen och därunder vit (Sheldonsaml.). - Ok~nt .fa.r
tyg, mä>jligen ostindiefoTW"e, modellen nu utan ngg och 
segel men tidigare sannolikt uppriggad. Modellen har tven
ne däck, ett övre till vilket äro upptagna 12 kanonportar 
på vardera siclan och ett undre med 4 portöppningar på varje 
sida och 2 akterut. Galjon och akterskepp äro söndrade. Res
ter av m ålning och förgyllning finnes på s'krovet. Akterskeppet 
är för sett m ed skulpterade sidbyggnader . En lös galjonsbi ld, 
förgylld, utvisande en kvinnofigur ridande på en fågel finnes 
fastsatt till ett s lyeke av förstäven. 

O. väggen, s. delen. 

P å övre monterhyllan: Diverse modeller visande el e tal j er 
au forty gskonstruktioner, såsom gångspel, dri lltågs iskärning, 
skeppspump samt kättingstoppare. Till höger modeller av 
dammluckor m. m. På väggen: Ritningar nted anknytning 
till de utställda föremålen. På undre monterhyllan: Fartygs
rnodell, chebeque, -ej fullbordad, stående på sin bädd. - Mo
dell av upphalningsbädd och .stående på denna en modell av 
skeppsköl med resta stävar och bottenstockar. - Modell av 
Upphalningsinrättning med ett fartygsskrov. 
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Under montern utställas modeller till diverse verkt!Hi för 
örlogsvarvet, fastställda 1827, och på en tavla på vä ggp 11 en 
uppsättning spikmodell er. I fönstret t. h. en gamm a l el r il!_ 
borr, daterad 1778. Därunder en rikt beslagen kossn'kistr

1 

vilken tillhört en år 1760 på initiativ av ar'ldiskrivaren Joha 1~ 
Petter Hjelm startad brandförsäkringskassa. 

S. väggen. 

I fön s termonter: Modell av sågverk avsedd att drivas med 
hjälp av kvarnvingar. Däröver en modell till galjambild ~amt 

på golvet två st. modeller till kanon i släplavett av Thornqu is l ~ 

konstruktion, antagen år 17 57. På väggarna fotografiska ko
pior av .skeppsbyggmästarna Charles Sheldon (1665-17 3\J), 
Gilbert Sheldon (1710- 1794) samt dockb)Cggmästaren l>a nil'! 
Thunberg (1712-1788). 

På plint en modell av sliplwset, uppfört 1781. Sliphuset 
iir uppfört i två våningar, den undre inrymmande arbe lsma
skiner, slipverk, svarvar och borrar, och den övre en h äst- el

ler oxvandring, som driver maskineriets vertikala huvudaxeL 

Stående fritt på golvet. I monter: Modell av svensk qalär 

av den typ, som i stort antal byggdes år 1749. 

I monter: Diverse föremål, huvudsalkligen rester efter um

m ,unitionseffektelr, upptagna år 1931 från ett vid Ungskiir år 
1696 sänkt svenskt fartyg m ed namnet Constcmtia. 

I monter: Ett antal fyrverkspersedlar från 1500- och 1()00-

talen, såsom stormkransar, brand- och fyt•bollar , storm fa l 
m. m. Dessa projektiler användes vid strid för att söka ås tad
konuna eld ombord på fiendens fartyg, framför allt i riggen. 

Två st. ryska trummor, sanno likt krigsbyte. 

Två st. svartmålade träkistor, som tillhört Södra :\lörcs 
3 :e båtsmanskompani. 

Två st. 4-p. haubitsar i lavettklykor, gjutna 1809. 
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Sal Il. 

Fmtygsmodeller . 

Salen domineras av tre modeller av de linjeskepp och 

f
. aatter som under åren 1782- 85 till ett: antal av 10 st. av re o 

·dera certen byggdes på Karlskrona örlogsvarv av den stovar 
re skepp~1byggaren Fredrik ,Henrik af Clwpnllan. Av varje 
fartygstyp byggdes 4 st. modeller, visande fartyget från spant
resningen tills det var segelklart. Fem av modellerna finnas 
på statens sjöhistoriska museum under det att tre förvaras i 
Modellkammaren . Av linjeskeppet Kronprins Gustaf Adolf ut
ställes sålunda en riggad modell (V. väggens mittfält) samt av 
fregatten Bellona två st. modeller, den ena visande fartyget 
sedan spanten rests och elen andra sedan bordläggningen till 
hälften fullbordats . 

På sidorna om »Kronprins Gustaf Adolf » är uppstä lld 
fr ansk chebeque, tacklad och inr'edd, :3 masler med rår på 
stor- och kryssmast och latinsegel på fock och kryssmast, 
obestyckad, samt chebeque, tremastad oeih tacklad med latin
segel, bestyckad med 16 kanonet'. 

P å bordsmontrw i salens mitt finnas hl. a. följande mo
deller: Fregatten U/'la Fersen om. 18 kanoner, modellen visar 
fartyget stående i spant p å sin bädd. - Skepp i spant, mo
dellen förflärdigad och skänkt av C. D. Schvaler år 1819. -
Skrovmodeller med bordläggningen limmad på gavlar, utan 
inredning, galjoner och a kterspeglar, fernissade eller brun~ 
målade med .svarta k anonportar och band ,smnt vitmålade 
under vattenlinjen av följande fartyg: 80-kanonskepp och 40-
kanonfregatt efter 1765 clrs reglemente, 70-kanonskeppen Adolf 
Predrik och Gustaj' Il/, 60-kanonskeppet Sofia Aloertina samt 
Yttertiga re ett 60-kanonskepp. - 60-kanonsikeppet Adolf Fred
riic, å t• 1779 omdöpt till Riksens Ständer, en skrovnwdell ut
visande fartyget i spant och förtimring, bot;dlagt över berg• 
hultet, utan inredning, galjon och akterspegel. - 60-kanon
likeppet vVasa: s överskcpp, däck och däcksbyggnadcr, mo
d~Uen visar enclmt styribordssidan, utombords brunmålad och 
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upptill försedd med ett blått band med gula kanter. _ 'I'v ' 
modeller över stolar fö'l· byggandet av en fartygslåring res a 
fartygsbog. Samtliga dessa modeller komma från Sheldo P. 

IL
samlingen. - Lårings- och bogf\örtimring för 60-kanonskep 
- Två modeileT utvisande spanten till ett fartyg över vatte~: 
linjen (för- resp . akterskeppen). - Två modeller u lvisande 
ballastens stuvning i ett fartyg, den ena modellen med Och 
den andra utan ballast. - Tvärgenomskärning av ett fartv" 

' J tl 

utvisande skeppels sidor odl1 däck, på däck äro placerade 
tvenne kanoner i sina lavetter. - Akterstäven av ett lin jeskepp 
f.rån medio av 1800-talet, blockmodell utan några t illbehör, 
modellen är svartmålad med två vita ränder längs batteriet, 
akterskeppet försett med förgyllda ornament och galleri. 

Kanonmodeller. 

På bordsmontrar i salens N. och S. del märkas bl. a. föl
jande föremål och modeller: Sicråstycke av järn från l GO O
talet för skjutning med sten och skrot ( » kjolkanon en ,, ) . -
Kanonmodeller av Reichenbach (1708- 1753) och Thornquist 
(1758- 1775). - Styckelåda med kanon, m·odell av trä med 
beslag av järn, lådan röd och kanonen svartmålad. P jäser av 
detta slag begagnades av flottans fartyg under 1700- talet fram 
Lill år 17 57 då en ny konstruktion a v Tlwrnqvist antogs. F lera 
modeller av dennes styckelador, skaHS- eller släplådor visas 
å montern, ävensom en, troligen av AschNng, förändrad dy
lik låda. - Modell av 4-rulla-lovett, beslagen på batteri, med 
kanon. - Två mörsalremodeller »av Cronstedts invention». -
.Modeller å kanonskottkärra med metallnicka, gaUrlådor (2 
st.) med slädar och kanoner, 24-pundig kursöi"-svänglåda av 
Chapmans modell, d:o med kanon för skeppet Wasa, lavett 
till metalldvärgkanon ävenledes av Clwpmcms modell, stycke
hlda med 24-pundig kanon samt 36-punclig kursör-svänglåda 
av Malmstedts nwdell, svänglådo med kanon och skeppssida, 
troligen av fransk nwdell, kursölrstyckelåda med kanon, b:
slagen på batteri, svänglådc~ med kursör och kanon sam t skrCL
kastare »att nyttja på ibatteri ». 
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Batterimodell med styckeport och 24-lödig m_etallkanon 
. 111a1~schallslavett. Modellen, som är komplett och innehåller 
~ lt J11ycket stort antal detaljer såsom taljor, brokar, riktkilar, 

11
ynningsproppar, sättare, viskare, spakar, rynmål, fänghåls-

J • 
]Jorrare etc., giVer en god bild av hur artilleribestyckningen 
var ordnad å våra seglande örlogsfartyg. 

Modell av 12 cnt marschallavett med transportlavett och 
kanon. --Modell å 38 cm (12, 83 tum) kanon med lavettage 
och kursör. Tvenne kanoner av denna modell gjutna i Ame
rika år 1863 skänktes till svenska staten och monitoren John 
Briesson av vår ryktbare landsman med samma namn. - 12 
cm batterilavettalge M/83 och 15 cm däckslavettage M/84, mo
deller a v järn. 

Vid N. väggen, mittfältet, modell å bcntteri med två ka
noner i 4-rullalåclor utvisande in- och uttagning av bestyck
ningen på täckt batteri. Modellen, som består av över 130 
lösa detaljer, är synnerligen instruktiv. 

Vid S. uä,ggen, mittfältet modell å batteri visande en kar
ronad med sitt tillbehör, samt anordning för pjäsens in- och 
uttagning över reling. Även denna modell är detaljrik och 
instruktiv. - Modell å bestyckningspråm försedd med kran 
med tal ja och spel samt spelhommar. 

Fritt uppställda på. golvet: En l-pundig mörsare av Jam, 
två 6-puncliga mörsare av metall, en 20-pundig mörsare, da
terad 1735, 2 st. l-pundiga slätborrade j'wmlcnddningskanoner 
M/Aschling en 25 mm 4-pipig kulspruta, en 38 mm 'kanon 
m/84. samt en 45 mm maskintlwnon ( antitorpedkanon) m /83 
av C. C. Engströms konstruktion. 

. Runt väggarna äro i salens O. del uppställda ptojektiler 
hl! art 'J l · ... P · lk ' J - .. el d · l en p Jas er. ro Je -t1 e rna a ro or na e 1 grupper, om-
fattande massiva kulor, piklocl, stånglod ooh stånglänkkulor, 
granater, bomlber, .skrån samt projektiler till modernt artilleri. 
b Å N. väggen, O. delen: Handvapen omfattande f6ljande 
lcmzw vapen: 

Än terpikar (därav två ryska) samt bardisaner. - I taket 
en 5,29 m lång vallpik . - Änterbilor av olika modeller. -
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Slagsvärd, daterade 1657, 1738 och 1744. - Värjor, hn .... 
t>t.are 

och sablar. - Eldlwnduapen: På bordsn,onler: 3 sl. lll uske. 

dundrar med gaffel avsedda för fastsällning i relin g e 
1 c . l 

en reling,.pistol m/v. Sydow ,.amt en vallbö.ssa. - P å sa 111111 ~ 
monler finnes ämnen till stockar till pislolet· och gevär .san

1
t 

eldhandvapensammuni tion jämte föremål belysande till ve rk. 

ningen av denna. - Pistoler och revolvrar av följan dp t ~ · pcr: 

Hjull åsp istol, tysk, p istol med flintlås m /1699, d:o tro ligPn 

m/1738, d :o, troligen förändringsmodell 1807 eller 1808, pistol 

förändrad till slagkrutsantändning, pistol med flintl ås m/1820, 

pistol med slaglås m/1845, revolver m) l863, 1874, 188-! och 

1887 samt moderna pistoler m /07 och m /4 1. - Gevär m. !m.: 

Två st. ryska muskedundrar, en polsk långbössa san<t Pn r'ysk 

och en ty.sk musköt. - Svenslut gevär m/1704, 171 5, 1725, 

1731, 1738, 1757, 1762, 1775, skeppsgevär med fli ntl;ts, ge

vär m/1781, förändringsmodell 1781, gevär m/1791 , 1 7 ~l~l, för

iindringsmodell 1805, .gevär m /1815, 1826, 1845, gevär avk ortat 

och förändrat till slagkrutsan tändning, kammarladdningsge

vär m /1851, Remingtongevär m/1867 och m /1867-89. iVlo

de'rna svenska mausergevär, karbin, kulsprutegevär och kul 

sprutepistol. l anslutning härtill utställs även ett an t~il un

der år 1945 med tysk a fly k tingbåtar till Karlskrona överförda 

moderna utländska eldhandvapen och automatvapen. 

Ö. uägge11, s. delen: På väggen ett antal teckningar be

lysande kanontillverkning och till verkning a v fyrverk spl'l'scd

lar. Teckningarna äro med största sannolik het utfö rda al' 

Daniel Grundell, som var verksam på örl ogsvarvet i Katlskro

na såsom lygmäsla re. Därunder utställes på ett mon tc-rbo rd 

ol ika ~yrverkspersedlar samt cmtönclningsmedel fö.r J..: unonet, 

luntor, kanonlås m. 111. 

S. väggen, ö. delen har elt montage som belyser prdron

hylsiillverkningen på Karlskrona örlogsvarv och cläru nd(• r ut

ställas prov på patronhylsor och patroner m. m . 

I salens mitt utställes på en pl inl ett anlnl skeppsklocJJI I' · 

A. Lindalll. 




